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Περίληψη

Εξαιρετικής σημασίας γεγονός στην ζωή των εφήβων και των 

οικογενειών τους αποτελεί  η περίοδος των εξετάσεων προκειμένου να  

εξασφαλίσουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Αν και πρόκειται για 

διεθνές φαινόμενο, η ελληνική κοινωνία το βιώνει με μεγάλη ένταση.  Κατά τα 

δύο τελευταία έτη του λυκείου, ο μαθητής προετοιμάζεται πυρετωδώς για το 

σπουδαίο γεγονός των εξετάσεων.  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η 

διερεύνηση της διαφοροποίησης στον τρόπο προετοιμασίας για τις εισαγωγικές 

εξετάσεις στα ΑΕΙ ανάμεσα στους μαθητές των δημόσιων και των ιδιωτικών 

σχολείων.  Πόσο βοηθάει το σχολείο και πόσο τα εξωσχολικά μαθήματα που 

έχουν την μορφή φροντιστηρίου ή ιδιαιτέρων μαθημάτων;  Υπάρχει διαφορά 

στις ώρες μελέτης και στο κόστος προετοιμασίας για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις μεταξύ των μαθητών των δημοσίων και των ιδιωτικών λυκείων; 

Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών για το εξεταστικό σύστημα και διαφέρουν 

ανάλογα με το σχολείο φοίτησης;  Για την  έρευνα έγινε ανάλυση  318 

ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από μαθητές της Γ΄ Λυκείου δημοσίων 

και ιδιωτικών λυκείων της Αθήνας. Μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης 

έγινε αντιληπτό ότι υφίσταται διαφορά σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ δημόσιας 

και ιδιωτικής εκπαίδευσης με τα ιδιωτικά να ωφελούνται από την σύγκριση 

αλλά επίσης ότι η ιδιωτική προπαρασκευαστική εκπαίδευση θεωρείται 

απαραίτητη για να παραμείνουν οι μαθητές στην «κούρσα» των εξετάσεων. Η 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε πως τόσο τα παιδιά των δημοσίων 

όσο και των ιδιωτικών σχολείων κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα 

και εκτιμούν πολύ την βοήθεια που αυτά τους παρέχουν. 

Λέξεις κλειδιά: Iδιωτικά λύκεια, δημόσια λύκεια, εξωσχολική προετοιμασία, 

εξετάσεις εισαγωγής, ιδιωτική προπαρασκευαστική εκπαίδευση.
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Abstract 

A crucial moment in every adolescent’s life, as well as their families, 

is during that period when they are asked to take the exams so that they can 

gain access to higher education. Even though it appears to be a worldwide 

phenomenon, Greek society is experiencing this event with solemnity and a 

great deal of intensity. During the last two years of high school, students 

dedicate not only their time but also their energy in order to be adequately 

prepared for the finals. The purpose of this study is to investigate and 

underline the differences between public and private school students when it 

comes to preparation for entrance examinations in universities. To what extent 

does the school help and what do private lessons have to offer? Is there any 

difference in the hours that teenagers study or a specific budget for after-school 

tuition among students from private to public high schools?  What is their 

opinion on the current examination system and do their views differ based on 

which school they attend to?  In order to conduct this research, 318 

questionnaires were distributed to students from the third grade of both public 

and private high schools in Athens and then analyzed. By further assaying the 

literature review, it was apparent that the discrimination between private and 

public education is not something out of the ordinary especially when private 

institutes benefit from such comparison and most importantly help students. 

Statistical analysis of the data showed that children from both public and 

private schools take private lessons from tutors after school and of course seek 

the maximum amount of help they can get.

Keywords: Private high school, public high school, extracurricular preparation, 

entrance examinations, private preparatory education.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εισαγωγή 

Η προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις που θα τους επιτρέψουν 

να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι μια 

διαδικασία εξαιρετικά σημαντική, αγχογόνος για τα παιδιά και δαπανηρή για 

τους γονείς.  Η ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους κατά τα τελευταία 

δύο χρόνια του Λυκείου περιστρέφεται γύρω από  το γεγονός των εισαγωγικών 

εξετάσεων, το οποίο θα διαρκέσει λίγες ημέρες μεν, αλλά θα είναι 

αποφασιστικό για την μετέπειτα πορεία τους. Στην Ελλάδα βιώνεται με ένταση 

τόσο η πορεία όσο και η κατάληξη που είναι αυτές καθαυτές οι Πανελλαδικές 

εξετάσεις.  Τον Ιούνιο μήνα όλα περιστρέφονται γύρω από το ετήσιο αυτό 

συμβάν πού αποτελεί  «μεγάλη εκδήλωση και συμπεριλαμβάνει  κινητοποίηση 

των ΜΜΕ, εκτίναξη του οικογενειακού άγχους και πολλά λεφτά» 

(Psacharopoulos, 2004, σ.205).   Προηγούνται ως γεγονός ακόμα και των 

εθνικών εκλογών οι οποίες  το 2019 προγραμματίστηκαν έτσι ώστε να μην 

παρεμβαίνουν στην ομαλή διεξαγωγή τους.  

Οι μαθητές ξεκινούν να ετοιμάζονται για τις εξετάσεις ήδη από την 

δευτέρα λυκείου.  Η πλειονότητα δεν αρκείται στην διδασκαλία που παρέχεται 

στο σχολείο αλλά απευθύνεται συχνά και σε εξωσχολικές δομές, όπως είναι τα 

φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα.  Τα φροντιστήρια συνήθως 

δημιουργούν μικρές ομάδες μαθητών, τα λεγόμενα «γκρουπάκια», 

προσπαθώντας να ομαδοποιήσουν μαθητές ομοίων περίπου δυνατοτήτων 

(επιπεδοποίηση).  Το πλεονέκτημα τους έναντι των σχολείων είναι ότι 

προάγουν τον ανταγωνισμό και οργανώνουν προσομοιώσεις των εξετάσεων 

(αν και κάτι τέτοιο αντιβαίνει στον νόμο –Νόμος 3020/2002-ΦΕΚ 142/Α/19-6-

2002 που ορίζει: «δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση από ιδιωτικούς φορείς 

εξεταστικών δοκιμασιών ή προσομοιώσεων, κατά το πρότυπο της διεξαγωγής 

των εξετάσεων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα»)  ώστε να 

εξοικειώνονται τα παιδιά με την διαδικασία.  Τα  ιδιαίτερα μαθήματα γίνονται 

συνήθως στο σπίτι, είτε του φροντιστή είτε του παιδιού, κι έχουν το 

πλεονέκτημα της αμεσότητας και της διευκόλυνσης λύσης των αποριών αλλά 
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στοιχίζουν πολύ πιο ακριβά (σύμφωνα με εκτιμήσεις του ερευνητή που είναι ο 

ίδιος εκπαιδευτικός οι τιμές κυμαίνονται από 20-70 ευρώ την ώρα, ανάλογα με 

την φήμη του καθηγητή).  Μερικά παιδιά συνδυάζουν και το φροντιστήριο και 

τα ιδιαίτερα μαθήματα με σκοπό να υπερκεράσουν τους άλλους μαθητές στον 

ανταγωνισμό των εξετάσεων.  Κάποια παιδιά μάλιστα φθάνουν να  διασχίζουν 

μεγάλες αποστάσεις μέχρι να φτάσουν στο φροντιστή ή στο φροντιστήριο το 

οποίο έχει αποκτήσει φήμη και υπόσχεται σίγουρη επιτυχία έχοντας να 

επιδείξει παραδείγματα προηγούμενων μαθητών του που είχαν αποκομίσει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα: μια θέση σε ελληνικό πανεπιστήμιο, σε ένα καλό 

τμήμα της επιλογής τους.

Τα σχολεία στη βαθμίδα του Λυκείου διαχωρίζονται σε δημόσια και 

ιδιωτικά. Το 2016-17 λειτουργούσαν 93 ιδιωτικά λύκεια με 13.805 

εγγεγραμμένους  μαθητές στην επικράτεια, έναντι  1255 δημοσίων λυκείων  με 

230.581 μαθητές (ΕΛΣΤΑΤ). Οι μαθητές των ιδιωτικών λυκείων έχουν κάποια 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους διαχωρίζουν από αυτούς των δημοσίων 

λυκείων, όπως το ότι κατά κανόνα προέρχονται από οικογένειες με  καλύτερη 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Η καλύτερη επίδοση των μαθητών που 

προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία και που παρατηρείται τόσο στην Ελλάδα 

όσο και σε πολλές άλλες χώρες σε διεθνείς μελέτες όπως η PISA, σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό εξαλείφεται όταν η εξομοιωθεί ο κοινωνικοοικονομικός 

παράγοντας και η εκπαίδευση των γονέων(OECD, 2016).  Είναι γεγονός ότι το 

ιδιωτικό έναντι του δημοσίου λυκείου υπερέχει σε αρκετούς τομείς 

(κτιριακούς, παροχή υπηρεσιών, σχετικά υψηλό επίπεδο μαθητών, ανάπτυξη 

παράλληλων δεξιοτήτων),  αλλά και σε έναν τομέα που τελευταία 

αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο δημοφιλής και είναι η δυνατότητα 

παρακολούθησης του διεθνούς διπλώματος (international baccalaureate)  με 

απώτερο στόχο την διευκόλυνση των σπουδών στο εξωτερικό.  Τα παιδιά που 

φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο, λογικά θα έπρεπε να γλιτώνουν το κόστος της 

εξωσχολικής βοήθειας, κάτι που όμως όπως γνωρίζει κανείς από την κοινή 

εμπειρία δεν είναι βέβαιο ότι συμβαίνει σε όλες τουλάχιστον τις περιπτώσεις.  

Αντίθετα υπάρχουν παραδείγματα όπου φαίνεται συχνά ότι τα παιδιά αυτά 
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παραδόξως αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και οι οικογένειες τους 

περισσότερα χρήματα για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα. Τα παιδιά που 

παρακολουθούν το Baccalaureate, δέχονται επίσης συχνά εξωσχολική βοήθεια 

για να «τα πάνε καλά» και σε αυτόν τον τομέα.  

Η ελληνική οικογένεια θεωρεί αδιαμφισβήτητη την ανάγκη 

εξωσχολικής στήριξης και ανάλογα με το εισόδημα της ξοδεύει αναλογικά 

μεγάλα ποσά για την ενίσχυση των παιδιών της.  Συγκεκριμένα, το 2014, από 

τις συνολικές  ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1.492,8 εκ. €), για τα δίδακτρα 

ιδιωτικών σχολείων αναλογούσε  το 11,1% (ή 158,8 εκ. €) των συνολικών 

δαπανών, ενώ για τα δίδακτρα φροντιστηρίων αναλογούσε το 33,7% (ή 481,9 

εκ. €) των συνολικών δαπανών και για υπηρεσίες ιδιαίτερων μαθημάτων 

αναλογούσε το 18,2% (ή 261,1 εκ. €) των συνολικών δαπανών (ΚΑΝΕΠ-

ΓΣΕΕ, 2017). Τα παιδιά δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα σχολικά μαθήματα 

αφού ήδη από την Δευτέρα λυκείου διδάσκονται στο φροντιστήριο την ύλη της 

τρίτης λυκείου πάνω στην οποία θα εξετασθούν.  Στο τέλος της χρονιάς 

απουσιάζουν τόσες μέρες όσες δικαιούνται, για να διαβάσουν, οπότε οι 

αίθουσες  της τρίτης λυκείου παραμένουν κενές από τους καλούς μαθητές. 

Συνεχίζουν να έρχονται μόνο οι μαθητές που κινδυνεύουν να επαναλάβουν την 

χρονιά λόγω απουσιών.

Η προετοιμασία λοιπόν των μαθητών για τις εξετάσεις πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και πώς αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος του 

σχολείου στο οποίο αυτός φοιτά είναι το θέμα της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. Σκοπός του πρώτου αυτού θεωρητικού κεφαλαίου είναι να εκθέσει 

το βασικό τοπίο της Λυκειακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα με ιδιαίτερη 

αναφορά στις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ, στα φαινόμενα της υψηλής 

ζήτησης για σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση και της παραπαιδείας αλλά και 

των διαφορών ανάμεσα στον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων και των 

ιδιωτικών Λυκείων της χώρας. Το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε τέσσερις 

ενότητες. Στην πρώτη ενότητα επισκοπούνται οι βασικές τάσεις των 

ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων αναφορικά με το ζήτημα της 
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πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση με παράλληλη λεπτομερέστερη ιστορική 

ανασκόπηση των αντίστοιχων συστημάτων που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα 

από το 1980 μέχρι σήμερα. Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται μια συγκριτική 

αποτίμηση της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα με 

έμφαση στη βαθμίδα του Λυκείου. Στην Τρίτη ενότητα περιγράφεται σε αδρές 

γραμμές το φαινόμενο της «παραπαιδείας» και εκτίθενται στοιχεία σχετικά με 

εκτιμήσεις για το κόστος της παραπαιδείας που συνδέεται με τις εισαγωγικές 

εξετάσεις για τα ΑΕΙ. Τέλος στην τέταρτη ενότητα επιχειρείται μια ανάλυση 

των κοινωνικών λόγων που οδηγούν σε αυξημένη ζήτηση για τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στην Ελλάδα.

1.1. Τρόποι και συστήματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην 

Ευρώπη και στην Ελλάδα

Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ορίστηκε από το Συμβούλιο 

της Ευρώπης  ως το δικαίωμα του υποψηφίου με τα απαραίτητα προσόντα, να 

αιτηθεί και να γίνει αποδεκτός σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα (Lisbon 

Recognition Convention, 1997).  Θεωρείται ουσιαστικής σημασίας ζήτημα 

ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης και προωθείται σαν τομέας 

προτεραιότητας λόγω του αντίκτυπου που έχει στην οικονομία και την 

κοινωνία ευρύτερα (Vassilopoulos, 2015).

Η υψηλή ζήτηση για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν 

αποτελούν ελληνικό προνόμιο.  Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD, 

2017, indicator D6),  ο αριθμός των μαθητών που συνεχίζουν τις σπουδές τους 

σε ανώτατα ιδρύματα αυξάνει διαρκώς με την πάροδο του χρόνου.  Το 

φαινόμενο αποδίδεται μεταξύ άλλων λόγων και στο γεγονός ότι όλο και 

περισσότεροι μαθητές φτάνουν στο κατώφλι αυτών των ιδρυμάτων 

συμπληρώνοντας την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Φιλοδοξούν επομένως να 

εφοδιαστούν με περισσότερα εκπαιδευτικά προσόντα για να τα 

χρησιμοποιήσουν σαν εφόδιο εναντίον της ανεργίας και της οικονομικής 

κρίσης, αφού θεωρείται αυτονόητο ότι οι καλύτερες σπουδές αποδίδουν τα 
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μέγιστα στην αγορά εργασίας.  Εφόσον όμως υπάρχει μια τόσο μεγάλη και 

μάλιστα διαρκώς αυξανόμενη προσφορά υποψηφίων για τα πανεπιστήμια 

γίνεται απαραίτητη η εφαρμογή μιας διαδικασίας επιλογής για το ποιοι από 

όλους θα συνεχίσουν, αφού οι θέσεις των πανεπιστημίων δεν είναι 

απεριόριστες.

Περίπου στα δύο τρίτα των χωρών του ΟΟΣΑ εφαρμόζονται συστήματα 

εθνικών/κεντρικών εξετάσεων εισαγωγής τουλάχιστον για ορισμένα πεδία 

εκπαίδευσης τα οποία συγκεντρώνουν και τη μέγιστη ζήτηση.  Οι μισές 

περίπου χώρες διαθέτουν ωστόσο και ανοικτά τμήματα πρόσβασης όπου αρκεί 

η αίτηση του υποψηφίου για την εισαγωγή του, εφόσον υπάρχουν κάποια 

προαπαιτούμενα (για παράδειγμα στην Γερμανία λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 

της ανώτερης δευτεροβάθμιας βαθμίδας).  Στο υπόλοιπο ήμισυ των χωρών με 

αποκλειστικά επιλεκτικό τρόπο πρόσβασης, η επιλογή γίνεται είτε από τα 

ιδρύματα (όπως στις ΗΠΑ) είτε με εισαγωγικές εξετάσεις οι οποίες 

διοργανώνονται σε εθνικό επίπεδο. Η συμμετοχή στις εξετάσεις ποικίλει από 

χώρα σε χώρα και τα ποσοστά δεν είναι πάντα διαθέσιμα. Στην Ελλάδα 

ποσοστό που κυμαίνεται ανάλογα με τη χρονιά από 76% έως και 99% των 

αποφοίτων Λυκείου συμμετέχει στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ (OECD 

indicator D 6.5, 2017).

Οι εισαγωγικές στα ΑΕΙ εξετάσεις ως σύστημα επιλογής των 

υποψηφίων, έχουν γίνει αντικείμενο πολλών συζητήσεων με πλήθος 

δημοσιεύσεων τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.  Ειδικά για την 

χώρα μας δεν αμφισβητείται το αδιάβλητο των εξετάσεων, αλλά σαν αρνητικά 

σημεία του συστήματος συχνά αναφέρονται η υποβάθμιση της φοίτησης στο 

Λύκειο, το ότι οι μαθητές κρίνονται αποκλειστικά από μία 3ωρη εξέταση ανά 

μάθημα, χωρίς δυνατότητα βελτίωσης αν δεν παρέλθει ένας ολόκληρος χρόνος 

και η έκταση της παραπαιδείας ως αποτέλεσμα του υπέρμετρου ανταγωνισμού 

που γεννά το σύστημα του κλειστού αριθμού θέσεων στα ΑΕΙ (numerous 

clausus). 

Οι πολύ συχνές επίσης αλλαγές του συστήματος πρόσβασης των 

μαθητών στα ΑΕΙ είναι μια από τις κυριότερες παθογένειες της εκπαιδευτικής 
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πολιτικής του τόπου μας. Στην Ελλάδα το σύστημα εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια αλλάζει πολύ τακτικά.  Ο βασικός όμως στόχος παραμένει το 

φιλτράρισμα των υποψηφίων ώστε να εισαχθούν μόνο τόσοι όσοι μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν από το κράτος (Psacharopoulos, 2004).   Οι υπεύθυνοι της 

πολιτείας δεν δείχνουν να αξιοποιούν την παιδαγωγική και εκπαιδευτική 

έρευνα και «οι τελικές αποφάσεις για τα συστήματα πρόσβασης που 

εφαρμόζονται τελικά εκφράζουν υποκειμενικές απόψεις και απηχούν 

εκτιμήσεις διαφόρων προσώπων , οι οποίες στηρίζονται στην προσωπική τους 

γνώση και εμπειρία. Συχνά δε, αντανακλούν ιδεολογικό-πολιτικές θέσεις, το 

εφαρμόσιμο των οποίων είναι εξεταστέο» (Κασσωτάκης, 2010, σ.26-27).

Εν συντομία, τα κυριότερα συστήματα πρόσβασης στην χώρα μας από 

το 1980 και μετά ήταν τα ακόλουθα (Λάμπος, 2016): 

1.Πανελλήνιες εξετάσεις 1980-1982.  (Ν.1035/1980).  Δημιουργούνται δυο 

κατευθύνσεις (θετική και θεωρητική).  Οι εξετάσεις γίνονται στην Β και Γ 

τάξη Λυκείου σε τέσσερα μαθήματα.  Λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 

απολυτηρίου.  Κατοχυρώνεται η βαθμολογία για 2 έτη.

2.Γενικές εξετάσεις-Δέσμες 1983-1999. (Ν. 1351/1983 ΦΕΚ 56 Α΄).Υπήρξε 

το σύστημα με την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (υπήρξαν μικρές αλλαγές το 

1988 και το 1991).  Καθιερώνονται 4 δέσμες μαθημάτων και αντίστοιχα 

σχολών που μπορούσε να δηλώσει ο μαθητής.  Εξεταζόντουσαν τέσσερα 

μαθήματα.  Μέχρι το 1987 συνυπολογιζόταν ο βαθμός των τριών τάξεων του 

λυκείου, κάτι που καταργήθηκε το 1988 (Ν. 1771/1988/ΦΕΚ 71 Α΄) και οι 

εξετάσεις έγιναν αποκλειστικά εισαγωγικές. Υπήρχε η δυνατότητα 

κατοχύρωσης της βαθμολογίας.

3.Πανελλαδικές εξετάσεις 2000-2015 Ενιαίο Λύκειο- Κατευθύνσεις. (Ν. 

2525/1997/ΦΕΚ 188 Α΄ και Ν. 2909/2001/ ΦΕΚ 90 Α΄).Ορίστηκαν τρεις 

κατευθύνσεις: θεωρητική, θετική και τεχνολογική. Τα εξεταζόμενα μαθήματα 

το 2000 είναι δεκατέσσερα, το 2001 εννιά και από το 2006 γίνονται έξι.

4.  Νέο Λύκειο 2013  (Ν.4186/2013/ΦΕΚ 193 Α΄).  Δεν εφαρμόστηκε 

ουσιαστικά ποτέ στην πράξη.  Εισήγαγε την ιδέα της τράπεζας θεμάτων.
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5.  Νέο σύστημα 2016 (Ν.4327/2015/ΦΕΚ 50 Α΄).Εισάγονται τρεις ομάδες 

προσανατολισμού με πέντε πεδία τμημάτων.  

6.  Νέο σύστημα 2019 (4610/2019 – ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019).Γίνονται τέσσερις 

οι ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού.  Εισάγεται η έννοια των ΤΕΠ 

«τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης».  Πρόκειται για τμήματα χαμηλής 

ζήτησης όπου εισάγεται ο υποψήφιος με αίτηση του και τυχόν απαιτούμενο 

ειδικό μάθημα.  Τα τμήματα υψηλής ζήτησης ονομάζονται ΤΠΠΕ «τμήματα 

πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις».  Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 4 

μαθήματα. Το απολυτήριο συμμετέχει σε ποσοστό 10%  από το 2021 και μετά.  

Ο ίδιος νόμος εντάσσει τα ΤΕΙ στα αντίστοιχα πανεπιστήμια. Αναμένεται ήδη 

τροπολογία που θα καταργήσει τη διάκριση ανάμεσα σε ΤΕΠ και ΤΠΠΕ.

Το κοινό σημείο όλων των συστημάτων είναι ότι αφορούν εξετάσεις 

που διοργανώνονται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας.  Τα ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν παίζουν ρόλο στην επιλογή παρά μόνο με 

εισήγηση για τον αριθμό των εισακτέων που θα δεχθούν. Ο τελικός αριθμός 

των εισακτέων καθορίζεται από το Υπουργείο και είναι κλειστός (numerous 

clausus).  Πάντως η πολυνομία που υφίσταται και οι συχνές αλλαγές 

προκαλούν σύγχυση στους εκπαιδευτικούς, στους υποψηφίους και σε όλο το 

σύστημα που ούτως ή άλλως έχει διογκώσει τόσο πολύ την σημασία των 

εισαγωγικών εξετάσεων και την έχει καταστήσει αυτοσκοπό αντί για ένα 

στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως θα έπρεπε να είναι και να 

θεωρείται.

1.2. Η αποτύπωση της ιδιωτικής και δημόσιας ανώτερης δευτεροβάθμιας 

(Λυκειακής) εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Από τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που 

ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο του 2018 και αφορούσαν το σχολικό έτος 2016-

2017, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 
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Τα Δημόσια Λύκεια αριθμούσαν 1255, με εγγεγραμμένους μαθητές 230.581 

(μέσος αριθμός μαθητών ανά δημόσιο Λύκειο: 183).

Τα Ιδιωτικά Λύκεια ήταν 93, με 13.805 μαθητές(μέσος αριθμός μαθητών 

ιδιωτικό Λύκειο: 148). 

Στην περιφέρεια Αττικής, η οποία αποτελεί και την περιοχή προέλευσης του 

δείγματος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ειδικότερα λειτουργούσαν το 

σχολικό έτος 2016-17 συνολικά 379 λύκεια, εκ των οποίων 309 δημόσια 

ημερήσια, 17 δημόσια εσπερινά και 52 ιδιωτικά. Η περιφέρεια Αττικής 

συγκεντρώνει το 35,7% του σχολικού πληθυσμού των Λυκείων της Ελλάδας 

(ΕΛΣΤΑΤ,  2016).

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. 

(ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), επεξεργάστηκε τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα 

έτη 2001-2014 (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2017) και εξήγαγε τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

 Κατά την διάρκεια της τετραετίας 2010-2014 το σύνολο των σχολικών 

μονάδων των Γενικών Λυκείων μειώθηκε κατά 32 μονάδες από 1338 

μονάδες το 2011 σε 1306 μονάδες το 2014 (μείωση κατά -2,4%).

 Κατά το 2014:  Το 92,9% των Γενικών Λυκείων ήταν δημόσια, εκ των 

οποίων το 87,7% Δημόσια Ημερήσια (μείωση των μονάδων κατά -2,6% 

την τετραετία) και το 5,2% Δημόσια Εσπερινά (μείωση των μονάδων 

κατά -1,4% την τετραετία), ενώ το 7,1% των Γενικών Λυκείων ήταν 

Ιδιωτικά (αύξηση των ιδιωτικών λυκειακώνμονάδων κατά την τετραετία 

1,1%).  

 Φοιτούσαν στα Γενικά Λύκεια της χώρας 241.905 μαθητές (μείωση 

κατά 2,1% την τετραετία). Εξ αυτών το 94,3% φοιτούσε στο δημόσιο 

τομέα, εκ των οποίων το 92,0% σε Δημόσια Ημερήσια (μείωση του 

μαθητικού πληθυσμού κατά -1,1% την τετραετία) και το 2,3% σε 

Δημόσια Εσπερινά (μείωση του μαθητικού πληθυσμού κατά -16,6% την 

τετραετία). Στον ιδιωτικό τομέα φοιτούσε το 5,7% του μαθητικού, 

(μείωση του μαθητικού πληθυσμού κατά -9,2% την τετραετία).
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Οι παραπάνω τάσεις αποτυπώνονται εποπτικά και στο διάγραμμα 1 που 

ακολουθεί.

Διάγραμμα 1: Γενικά Λύκεια: Σύνολο μαθητικού πληθυσμού ανά τομέα 

(Δημόσιο- Ιδιωτικό) την περίοδο 2001-2014

Προκειμένου να αποτυπωθούν κάποιες σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα 

Δημόσια και τα Ιδιωτικά Λύκεια ενδεικτικά παρατίθενται κάποια στατιστικά 

ευρήματα που προέκυψαν κατά την σύγκριση επιμέρους χαρακτηριστικών των 

δυο αυτών τύπων λυκείων (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, 2017). Ειδικότερα για το έτος 

2014, το δημόσιο  Γενικό Λύκειο υπερέχει του ιδιωτικού σε:

1.  ποσοστό των σχολικών μονάδων που διαθέτουν εργαστήριο 

φυσικών επιστημών (στο δημόσιο τομέα 93,5% των Λυκειακών 

σχολικών μονάδων διαθέτει εργαστήριο Φ.Ε. έναντι αντίστοιχου 

ποσοστού 91,4% στον ιδιωτικό τομέα)

2. ποσοστό των σχολικών μονάδων που διαθέτουν εργαστήριο 

πληροφορικής (στο δημόσιο τομέα 97,4% των Λυκειακών 

σχολικών μονάδων διαθέτει εργαστήριο Πληροφορικής έναντι 

αντίστοιχου ποσοστού 93,5% στον ιδιωτικό τομέα) 

Ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου έτους αναφοράς (2014) το δημόσιο  

Γενικό Λύκειο υπολείπεται του ιδιωτικού σε:

1. ποσοστό των σχολικών μονάδων που διαθέτουν εργαστήριο 

τεχνολογίας (στο δημόσιο τομέα 13,6% των Λυκειακών σχολικών 
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μονάδων διαθέτει εργαστήριο Τεχνολογίας έναντι αντίστοιχου 

ποσοστού 54,8% στον ιδιωτικό τομέα) 

2. ποσοστό των σχολικών μονάδων που διαθέτουν εργαστήριο ξένων 

γλωσσών (στο δημόσιο τομέα 4,2% των Λυκειακών σχολικών 

μονάδων διαθέτει εργαστήριο ξένων γλωσσών έναντι αντίστοιχου 

ποσοστού 46,2% στον ιδιωτικό τομέα) 

3. ποσοστό των σχολικών μονάδων που διαθέτουν αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων (στο δημόσιο τομέα 58,9% των Λυκειακών 

σχολικών μονάδων διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων έναντι 

αντίστοιχου ποσοστού 80,6% στον ιδιωτικό τομέα) 

4. ποσοστό των σχολικών μονάδων που διαθέτουν βιβλιοθήκη (στο 

δημόσιο τομέα 50,2% των Λυκειακών σχολικών μονάδων διαθέτει 

βιβλιοθήκη έναντι αντίστοιχου ποσοστού 81.7% στον ιδιωτικό 

τομέα) 

5. ποσοστό των σχολικών μονάδων που διαθέτουν γυμναστήριο (στο 

δημόσιο τομέα 40,1% των Λυκειακών σχολικών μονάδων διαθέτει 

γυμναστήριο έναντι αντίστοιχου ποσοστού 77.4% στον ιδιωτικό 

τομέα) 

6. στο δείκτη επάρκειας αιθουσών (στο δημόσιο τομέα ο σχετικός 

δείκτης ανέρχεται σε 114,2% υπολειπόμενος του αντίστοιχου δείκτη 

στον ιδιωτικό τομέα ο οποίος ανέρχεται σε 123,9%) 

Επιπλέον στο δημόσιο Γενικό Λύκειο η μέση ηλικία του διδακτικού 

προσωπικού είναι 47,8 έτη, ελαφρώς μεγαλύτερη της αντίστοιχης μέσης 

ηλικίας στον ιδιωτικό τομέα (43,9 έτη).

Επίσης στο δημόσιο Γενικό Λύκειο η αναλογία μαθητών ανά παρόντα 

εκπαιδευτικό είναι 8,9 μαθητές/ εκπαιδευτικό ελαφρώς μεγαλύτερη από αυτή 

στα Ιδιωτικά Λύκεια όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι 7,0 μαθητές/ 

εκπαιδευτικό.

Τέλος συγκρίθηκε για τους δυο τύπους Λυκείου ο λόγος εκροών προς 

εισροές, όπου ως  δείκτης εισροών ορίζεται η μέση τιμή του συνθετικού δείκτη 
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επάρκειας υποδομών και του δείκτη  επάρκειας διδακτικού προσωπικού, ενώ ο 

δείκτης εκροών συνθέτει τα αποτελέσματα της συγκράτησης και της 

ικανοποιητικής επίδοσης του μαθητικού πληθυσμού.

Στη βιβλιογραφία ο λόγος των εκροών (που παράγονται) προς τις 

εισροές (που επενδύονται) αποτυπώνεται και με τον όρο δείκτης 

αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Tο σύστημα θεωρείται πιο αποδοτικό, 

εάν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα μπορούν να βελτιωθούν, χωρίς επιπλέον 

δαπάνη (Badescu, 2007).

Ο λόγος εκροών προς εισροές στις δημόσιες ημερήσιες μονάδες των 

Γενικών Λυκείων (μέση απόδοση περιόδου στο 84,5% των εισροών) 

υπολείπεται ισχυρά του αντίστοιχου δείκτη στις ιδιωτικές ημερήσιες μονάδες 

της βαθμίδας, με τη μέση διαφορά του λόγου μεταξύ των δύο τομέων 

εκπαίδευσης να είναι 20,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Προκύπτει λοιπόν με βάση τα παραπάνω το συμπέρασμα πως παρά το 

γεγονός ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 

Ιδιωτικών Σχολείων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο 

Παιδείας ελέγχει  την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, θέματα 

διδακτικού προσωπικού, τον αριθμό των μαθητών ανάλογα με την κτιριακή 

υποδομή, την έκδοση των απολυτηρίων και ασκεί τον οικονομικό έλεγχο και 

επομένως υπάρχει μικρό περιθώριο διαφοροποίησης από τα δημόσια σχολεία, 

τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο, εντούτοις υπάρχουν ορατές διαφορές 

ανάμεσα στην ιδιωτική και τη δημόσια εκπαίδευση, σε επίπεδο τόσο 

λειτουργίας, όσο και αποτελεσμάτων.  Η μόνη ουσιώδης διαφοροποίηση που 

επιτρέπεται να έχουν τα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα έναντι των δημοσίων 

καταγράφεται στην υπουργική απόφαση  Φ8/53470/Δ2/2015-ΦΕΚ 688/Β/22-4-

2015 για την «ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης» όπου προβλέπεται η 

διεύρυνση του ωραρίου των ιδιωτικών σχολείων, κάτι που τους προσδίδει έναν 

μικρό έστω βαθμό αυτονομίας: «Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο και με άλλες σχολικές 

δράσεις, όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω: Κάθε είδους ενισχυτική 

διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας ή άλλη 
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διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, μη προβλεπόμενη από το υποχρεωτικό 

ωρολόγιο πρόγραμμα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. β) Διδασκαλία στο πλαίσιο 

διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος των διδασκόμενων γνωστικών 

αντικειμένων, πέραν των οριζόμενων από το υποχρεωτικό ωρολόγιο 

πρόγραμμα και μέχρι 40 ώρες την εβδομάδα».

Οι διαφορές που καταγράφονται παραπάνω όταν συγκρίνεται η ιδιωτική 

με την δημόσια εκπαίδευση είναι σημαντικές μόνο όταν επηρεάζουν την 

παρεχόμενη εκπαίδευση.  Ένα καλό και αποτελεσματικό σχολείο κρίνεται 

μεταξύ άλλων από την επίδοση των μαθητών του. Η εκπαιδευτική έρευνα σε 

σημαντικό βαθμό έχει ασχοληθεί με το θέμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αν 

υπερέχει της δημόσιας και κατά πόσο, και με ποιο τρόπο μπορεί η πολιτεία να 

λάβει μέτρα ώστε να αμβλυνθούν τυχόν εκπαιδευτικές ανισότητες που 

προκύπτουν μεταξύ των μαθητών. Το κυρίαρχο πρόβλημα των μελετών που 

συγκρίνουν ιδιωτική με δημόσια εκπαίδευση αποτελεί το συστηματικό σφάλμα 

επιλογής (Selection bias), αφού τα παιδιά φοιτούν βάσει επιλογής και δεν 

τοποθετούνται με τυχαίο τρόπο.  Οι πλουσιότερες και πιο μορφωμένες 

οικογένειες τείνουν να διαλέγουν ιδιωτικό σχολείο με αποτέλεσμα να υπάρχει 

συστηματικά διαφορετική σύνθεση μαθητικού πληθυσμού στα ιδιωτικά σε 

σχέση με τα δημόσια σχολεία (Delprato, 2018).

Αρκετά σχετικά συγκριτικά δεδομένα υπάρχουν στις μελέτες του ΟΟΣΑ 

οι οποίες αφορούν 36 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων ανήκει και η Ελλάδα.  

Σε σχετική πρόσφατη έκθεση σχετικά με την δυνατότητα επιλογής σχολείων 

αναφέρεται πως το μέσο ποσοστό φοίτησης σε ιδιωτικά σχολεία για τις χώρες 

του ΟΟΣΑ είναι το 18,2%, μετρημένο το 2015 μεταξύ 15χρονων μαθητών. Η 

Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, λίγο πάνω από το 5%  (OECD, 2019).  

Επιπλέον, με βάση τα αποτελέσματα PISA 2012, οι μαθητές των ιδιωτικών 

σχολείων στην Ελλάδα επιτυγχάνουν υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τους 

μαθητές των δημοσίων σχολείων οι οποίες είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο του 

Ο.Ο.Σ.Α. (ΙΟΒΕ, 2013).  

Στην πραγματικότητα στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ 

παρατηρείται το φαινόμενο να έχουν τα ιδιωτικά σχολεία υψηλότερων 
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επιδόσεων μαθητικό πληθυσμό, επάρκεια εκπαιδευτικών, μεγαλύτερη 

πειθαρχία, περισσότερους οικονομικούς πόρους και καλύτερη υλικοτεχνική 

υποδομή.  Επίσης σημαντική είναι η μεγαλύτερη αυτονομία στον καθορισμό 

του προγράμματος σπουδών, καθώς και η προσέλκυση μαθητών υψηλότερου 

κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου. 

Αρκετά ιδιωτικά σχολεία εφαρμόζουν εισαγωγικές εξετάσεις σε βασικές 

βαθμίδες με το πρόσχημα χορήγησης υποτροφιών. Η επιλογή ενός ιδιωτικού 

σχολείου θα γίνει από την οικογένεια του μαθητή με κριτήρια ποιοτικά ενώ το 

δημόσιο σχολειό θα επιλέξει τους μαθητές με κριτήρια γεωγραφικής εγγύτητας 

του τόπου μόνιμης κατοικίας.  Το ιδιωτικό σχολείο έχει την δυνατότητα να 

εντάξει πρόσθετες δραστηριότητες στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα (τέχνες, 

αθλητισμό, ξένες γλώσσες).

Τα ιδιωτικά σχολεία δεν είναι προσβάσιμα σε όλους, αλλά σε 

περίπτωση που μειωθεί  το κόστος, γίνονται προσιτά προς ευρύτερα στρώματα 

της κοινωνίας.  Ήδη από το 1955, ο Αμερικανός οικονομολόγος Milton 

Friedman, εισήγαγε την θεωρία των «κουπονιών» για την εκπαίδευση 

(Friedman, 1955).  Ξεκινά από την παραδοχή ότι η εκπαίδευση ενός παιδιού 

είναι θεμέλιος λίθος για την σταθερότητα της δημοκρατικής κοινωνίας, τα 

οφέλη της οποίας δεν αφορούν μόνο το παιδί και την οικογένειά του, αλλά και 

τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας μέσω του “φαινομένου της γειτονίας” 

(“neighborhood effect”).  Θεωρεί ότι αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του ότι παιδιά 

από υποβιβασμένες περιοχές με φτώχεια και εγκληματικότητα που θα 

ωφελούνταν από ένα «καλό» σχολείο, αναγκάζονται να παραμείνουν στην 

περιοχή τους παρακολουθώντας αμφίβολης ποιότητας μαθήματα και με αυτό 

τον τρόπο απλά διαιωνίζονται οι κοινωνικές ανισότητες.  Το εκπαιδευτικό 

σύστημα δεν εξασφαλίζει την δυνατότητα στο άτομο να εκμεταλλευτεί στο 

έπακρο τις γνωστικές  και μη γνωστικές ικανότητές του.  Το 10% των μαθητών 

που ήταν εκείνη την χρονική στιγμή στη θέση να παρακολουθήσει μαθήματα 

σε ιδιωτικά σχολεία-ελίτ, με υψηλό κόστος, αποτελούν ένα ελάχιστο ποσοστό 

της κοινωνίας, τόσο ασήμαντο στο να καταφέρει να  επιφέρει σημαντικές 

καινοτομίες και αλλαγές. Η λύση είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας από 
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την κυβέρνηση προς τις αδύναμες οικονομικά τάξεις ώστε να μπορούν οι 

γονείς να επιλέγουν το σχολείο που θα παρακολουθήσει το παιδί τους ανάμεσα 

και στα πιο προνομιούχα.  Έτσι θα περιοριστεί η βλάβη που θα υποστεί το 

σύστημα από μια μόνιμα υποβαθμισμένη και ανεκπαίδευτη τάξη της κοινωνίας 

(Friedman, 1997).

1.3. Η εξωσχολική προετοιμασία για τις εξετάσεις και το κόστος της

Εδώ και αρκετές δεκαετίες παρατηρείται το φαινόμενο της 

εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης με κυριότερο εκφραστή την εξωσχολική 

βοήθεια που λαμβάνουν οι μαθητές και η οποία ξεκινάει όλο και σε μικρότερη 

εκπαιδευτική βαθμίδα.  Οι μικροί μαθητές διδάσκονται τις ξένες γλώσσες 

εκτός σχολείου αλλά και συχνά καταφεύγουν σε κέντρα μελέτης ή δασκάλους 

στο σπίτι για το καθημερινό τους διάβασμα.  Όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο 

αυξάνονται οι ανάγκες, με αποκορύφωμα τις τάξεις του Λυκείου όπου σχεδόν 

κανένα παιδί δεν διανοείται να παραμείνει μόνο με τη διδασκαλία του 

σχολείου. Τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα δεν είναι ελληνική 

αποκλειστικότητα, αφού υπάρχουν σε πολλές χώρες του κόσμου. Ωστόσο η 

Ελλάδα βρίσκεται αρκετά ψηλά στην κατάταξη των χωρών αναφορικά με τις 

ώρες διδασκαλίας μετά το σχολείο και τα αντίστοιχα οικογενειακά έξοδα για 

εξωσχολική εκπαίδευση (Verdis, 2001).

Ο όρος που εισήγαγε ο μελετητής Mark Bray, ο οποίος έχει ασχοληθεί 

σημαντικά με το φαινόμενο, είναι αυτός της σκιώδους εκπαίδευσης (Shadow 

education), ετυμολογικά υπονοώντας την εκπαίδευση που κινείται στην σκιά 

της επίσημης.  Ο ελληνικός όρος «παραπαιδεία»  είναι εξίσου εύγλωττος και 

αποδίδει  αρνητική χροιά σε αυτό το οποίο η Ελληνική κοινωνία θεωρεί 

«αναγκαίο κακό».  Τα παιδιά γυρνούν από το σχολείο ανάλογα με το 

πρόγραμμά τους το μεσημέρι, μετά από μια μικρή ανάπαυλα ξεκινούν τα 

φροντιστήρια για τα οποία πρέπει να έχουν διαβάσει, και ακολούθως πρέπει να 

διαβάσουν για το σχολικό πρόγραμμα της επόμενης μέρας μέχρι αργά τη 



22

νύχτα.  Οι μαθητές του Λυκείου δικαίως θεωρούνται οι σκληρότερα 

εργαζόμενοι άνθρωποι στον κόσμο.

Την μεγαλύτερη πίεση για φροντιστήρια την δέχονται παραδόξως οι 

μαθητές υψηλών επιδόσεων. Η παραπαιδεία δεν απευθύνεται τόσο στους 

αδύναμους μαθητές για να τους κάνει καλύτερους, αλλά στους ήδη άριστους 

για να τους διατηρήσει στο «παιχνίδι» των εξετάσεων.  Με αυτόν τον τρόπο 

τροφοδοτείται η εκπαιδευτική ανισότητα και αναπαράγεται και στις ανώτατες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες.  Αναφέρεται επίσης ότι οι μαθητές των ιδιωτικών 

σχολείων κάνουν περισσότερες ώρες φροντιστήριο ή ιδιαίτερα μαθήματα 

(NESSE, 2011,  Smyth, 2009,  Kallai, 2006).  Αυτό ίσως ερμηνεύεται από το 

γεγονός ότι οι ανώτερες κοινωνικοοικονομικά οικογένειες πιστεύουν ότι τα 

παιδιά τους δικαιούνται καλύτερη προετοιμασία ακόμα και αν φοιτούν σε 

ιδιωτικό σχολείο.  Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν δεδομένα για το πόσο 

παρακολουθούν φροντιστήρια/ιδιαίτερα τα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων και 

αυτό θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει (είναι ένα από τα ερευνητικά 

μας ερωτήματα).

Η οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών από την παραπαιδεία είναι 

επίσης σημαντική.  Από στοιχεία του ερευνητικού προγράμματος  «Θαλής» 

του ΕΚΠΑ: «σύμφωνα με τη δήλωση των υποψηφίων, αυτοί που έκαναν μόνο 

φροντιστήριο δαπανούσαν κατά μέσο όρο  367,1 ευρώ το μήνα,  όσοι έκαναν 

μόνο  ιδιαίτερα μαθήματα δαπανούσαν κατά μέσο όρο 456,3 ευρώ  το μήνα, 

ενώ αυτοί που έκαναν φροντιστήριο και ιδιαίτερα δαπανούσαν κατά μέσο όρο 

706,2  ευρώ το μήνα» (Παπακωνσταντίνου, 2016, σ.105).  Από την ίδια μελέτη 

ανακύπτουν κι άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα όπως η οικονομική επιβάρυνση 

των γονέων που στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά όπου το μέσο ετήσιο 

κόστος ανέρχεται σε 6.117 ευρώ με μέγιστο τα 11.000 ευρώ το χρόνο.  Αν σε 

αυτά προστεθεί η δαπάνη για την επιπλέον προετοιμασία, το αθροιστικό 

κόστος για όλες τις τάξεις του Λυκείου είναι για τα παιδιά των ιδιωτικών με 

φροντιστήριο 30.000 ευρώ, με ιδιαίτερα 43.000 ευρώ και με συνδυασμό αυτών 

38.000 ευρώ ενώ για τα παιδιά του δημοσίου αντίστοιχα 10.000 ευρώ μόνο με 

φροντιστήριο, 14.000 με ιδιαίτερα και 18.000 με τον συνδυασμό.  Από αυτό 
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καταλαβαίνει κανείς γιατί οι οικογένειες με μηνιαίο εισόδημα πάνω από 4000 

ευρώ επιλέγουν  κατά κανόνα να στείλουν το παιδί τους σε ιδιωτικό σχολείο 

αφού το κόστος της επένδυσης των μαθητών που πηγαίνουν σε ιδιωτικό 

σχολείο είναι υπερδιπλάσιο αυτών που πηγαίνουν στο δημόσιο 

(Παπακωνσταντίνου, 2016).

1.4 Αίτια της αυξημένης ζήτησης για εισαγωγή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα διαθέτει την τέταρτη 

ψηλότερη θέση ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις 

ηλικίες 19-28 ετών, μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στον οργανισμό 

(μετά την Κορέα, την Ρωσία και την Σλοβενία),  ποσοστό που έχει αυξηθεί 

μάλιστα την τελευταία δεκαετία (από 28% το 2008 σε 43% το 2018) (OECD, 

2019).

Η επιθυμία για ανώτατες σπουδές  πηγάζει από τους γονείς που βλέπουν 

την είσοδο στο πανεπιστήμιο σαν την καλύτερη λύση επαγγελματικής και 

κοινωνικής ανόδου για τα παιδιά τους. Στα πλαίσια της οικονομικής θεωρίας 

υπάρχει η παραδοχή πως στις αναπτυγμένες χώρες επικρατεί ανάστροφη σχέση 

μεταξύ εκπαίδευσης και ανεργίας. Μελέτες (Woolbers, 2000)αποδεικνύουν ότι 

όσο ψηλότερο το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο χαμηλότερη η πιθανότητα 

ανεργίας. Στην Ελλάδα ανέκαθεν θεωρήθηκε η εκπαίδευση ως καίριας 

σημασίας για το μέλλον της χώρας, τόσο στον πολιτικό λόγο όσο και στις 

ατομικές συνειδήσεις. Έτσι οι νέοι από νωρίς ενθαρρύνονται να προχωρήσουν 

προς την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Η Ελλάδα 

άλλωστε έχει το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών στο εξωτερικό από όλα τα 

κράτη του κόσμου (Psacharopoulos, 2003).  Επίσης οι Έλληνες δείχνουν 

προτίμηση προς τις σχολές υψηλού κύρους όπως η ιατρική και η νομική, με 

αποτέλεσμα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ να έχουμε τους περισσότερους γιατρούς 

ανά κάτοικο σε παγκόσμια κλίμακα (OECD, 2006). Παράλληλα η εκπαίδευση, 

ειδικά παλαιότερα, θεωρούνταν διαβατήριο για διορισμό στο δημόσιο, κάτι 
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που σήμερα ανατρέπεται λόγω της οικονομικής κρίσης και της αναγκαστικής 

συρρίκνωσης του δημοσίου τομέα (Livanos, 2010)

Πρόβλημα ωστόσο αποτελεί το γεγονός πως δεν υπάρχει ισχυρή 

συσχέτιση ανάμεσα στην αγορά εργασίας και στο σύστημα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά αναφέρει ως πρόβλημα το 

ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παράγει ανθρώπους με εξειδίκευση που 

δεν είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (European 

Commission, 2003).



25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εισαγωγή

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να επισκοπήσει ερευνητικές εργασίες οι 

οποίες σχετίζονται σε ένα βαθμό με το θέμα που πρόκειται να διερευνηθεί στην 

παρούσα εργασία.  Οι εν λόγω εργασίες προέρχονται τόσο από τον Ελληνικό 

όσο και από το διεθνή χώρο και αφορούν διάφορα θέματα γύρω από τα 

ζητήματα της προετοιμασίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

των επιλογών για ανώτερες σπουδές των μαθητών και των παραγόντων που 

επηρεάζουν αυτές τις επιλογές, καθώς και της επίδρασης του οικογενειακού 

περιβάλλοντος στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα οι 

εργασίες έχουν κατανεμηθεί σε δύο κατηγορίες: πρώτον, σε αυτές που 

αφορούν την διερεύνηση της επίδρασης της ταξικής διαφοράς στην πρόσβαση 

στην ανώτατη εκπαίδευση (πρώτη ενότητα) και  δεύτερον σε αυτές που 

επικεντρώνονται στις διαφορές μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων, με 

έμφαση στην λυκειακή βαθμίδα (δεύτερη ενότητα).

2.1. Επισκόπηση ερευνών που αφορούν την επίδραση της 

κοινωνικοοικονομικής τάξης στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.

Η ισότητα στην εκπαίδευση, σήμερα που σε όλα σχεδόν τα κράτη 

παρέχεται δωρεάν παιδεία, φαίνεται να αποτελεί ακόμα ζητούμενο. Η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση αλλά και το επίπεδο μόρφωσης των γονέων 

φαίνεται να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των 

μαθητών.  Για παράδειγμα στο διαγωνισμό PISA 2015, η μέση επίδοση στις 

φυσικές επιστήμες των λιγότερο προνομιούχων μαθητών υπολειπόταν κατά 88 

μονάδες, κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες, σε σύγκριση με την επίδοση των 

μαθητών από πιο προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, κάτι που αντανακλά μια 

διαφορά τριών περίπου σχολικών ετών (OECD, 2018). Οι μελέτες που 

διερευνούν το φαινόμενο είναι πολυάριθμες και πραγματεύονται πολλές πτυχές 
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που μπορεί να ευθύνονται για αυτό.  Εν συνεχεία θα παρατεθούν ορισμένες 

ενδεικτικές έρευνες, ελληνικές και διεθνείς, οι οποίες εστιάζουν στο πρόβλημα 

των ταξικών ανισοτήτων ως προς την πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.

2.1.1 Επισκόπηση ερευνών που μελετούν την επίδραση της κοινωνικό-

οικονομικής τάξης στο κόστος προετοιμασίας για τις εισαγωγικές 

εξετάσεις

Κατ’ αρχήν η Sianou-Kyrgiou, (2010) αποδεικνύει στη μελέτη της, πως 

η κοινωνικοοικονομική θέση και κατάσταση του μαθητή αναπαράγεται και στο 

πανεπιστήμιο. Η ερευνήτρια ξεκινά με αφετηρία το δεδομένο της διεύρυνσης 

της δυνατότητας πρόσβασης σε όλους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών. Θεωρητικά η δυνατότητα αυτή θα έπρεπε να 

οδηγεί προς άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, κάτι όμως που δεν 

επαληθεύεται στην πράξη. Η ερευνήτρια αξιοποιεί δεδομένα από παλαιότερη 

μελέτη της (Siannou-Kyrgiou, 2008),  η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το 

διάστημα 2002-2003, και στην οποία συμμετείχαν 330 μαθητές της τρίτης 

λυκείου, από 16 δημόσια λύκεια των Αθηνών και των Ιωαννίνων.  Στην αρχική 

μελέτη χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 25 ερωτήσεων, οι οποίες 

διερευνούσαν την κοινωνική τάξη των μαθητών, την επίδοσή τους  και την 

επίδραση του οικογενειακού πλαισίου.  Επελέγησαν έξι κοινωνικές κατηγορίες 

με βάση την εκπαίδευση και το επάγγελμα (Crompton, 1998).  Στο τέλος του 

ερωτηματολόγιου συμπεριελήφθησαν τρεις ερωτήσεις ανοικτού τύπου  

προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία ποιοτικής έρευνας για τις απόψεις 

των μαθητών και τις προσδοκίες τους.

Τα συμπεράσματα ήταν, πρώτον: Η μαζική στροφή των Ελλήνων 

μαθητών στην εξωσχολική υποστηρικτική εκπαίδευση και έτσι η έμμεση 

ιδιωτικοποίηση της παιδείας όσον αφορά την προετοιμασία για την εισαγωγή 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ωφελεί τους υποψηφίους από τα ανώτερα 

κοινωνικά στρώματα. Οι φοιτητές που δεν παρακολούθησαν μαθήματα ή 
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παρακολουθούσαν δωρεάν μαθήματα σχολικής υποστήριξης, πέτυχαν χαμηλά 

αποτελέσματα.  Συνεπώς αν και έχει διευρυνθεί η συμμετοχή στις γενικές 

εξετάσεις, ο τρόπος προετοιμασίας συντηρεί τις κοινωνικές ανισότητες.  

Δεύτερον:  βρέθηκε ότι οι μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά 

κοινωνικά στρώματα δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια αφού το σχετικό κόστος προετοιμασίας είναι τεράστιο. 

Συγκεκριμένα οι μισοί περίπου μαθητές δήλωσαν ότι για να προετοιμαστούν 

πλήρωσαν οι οικογένειές τους 200-400 ευρώ μηνιαίως, το 21% 400-500 ευρώ, 

το 13,3% 600-800 ευρώ και το 8,6% 800-1000 ευρώ και πάνω.  Το κόστος για 

μία οικογένεια ανά υποψήφιο υπολογίστηκε ότι ανέρχεται από 7000 έως 25000 

ετησίως για τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου. 

Στην μελέτη του 2010 προστέθηκε δείγμα 750 φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίοι εισήχθηκαν κατά τα έτη 2006-2007.  

Τους απευθύνθηκε ερωτηματολόγιο, το κύριο μέρος του οποίου διερευνούσε 

κατά πόσον η επιλογή του αντικειμένου σπουδών επηρεάζεται από τα 

δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά προέλευσης του 

φοιτητή.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ευνοούνται και επιτυγχάνουν σε 

σχολές της επιλογής τους, οι  μαθητές από  υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα.  Αντίθετα, οι μαθητές που προέρχονται από οικονομικά πιο 

αδύναμες οικογένειες συνήθως οδηγούνται σε σχολές που δεν είναι η πρώτη 

τους επιλογή, αλλά οι οποίες εξυπηρετούν καθαρά βιοποριστικούς λόγους, 

όπως για παράδειγμα είναι οι στρατιωτικές σχολές, όπου πληρώνονται και 

έχουν σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση, ή σε «κατώτερες σχολές» 

προκειμένου να μην αναγκαστούν να φύγουν από τον τόπο κατοικίας τους.  Με 

αυτό τον τρόπο αναπαράγονται οι ανισότητες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(Sianou-Kyrgiou, 2010).

Σχετική με το κόστος προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις είναι 

και η έρευνα των Kanellopoulos & Psacharopoulos, (1997) η οποία 

επικεντρώθηκε στις ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση στην Ελλάδα.  Αν και η 

συγκεκριμένη μελέτη δημοσιεύτηκε προ εικοσαετίας και συμπεριελάμβανε 

στοιχεία ακόμα πιο παλιά (από το 1988), φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά 
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πράγματα στην χώρα μας στον τομέα των εξόδων μιας οικογένειας για την 

«δημόσια» εκπαίδευση των παιδιών της από την εποχή διεξαγωγής της. Τόσο 

τότε, όπως και τώρα, στην Ελλάδα θεωρείται αυτονόητη η ανάληψη 

σημαντικών ιδιωτικών δαπανών, ακόμα και αν τα παιδιά φοιτούν σε δημόσια 

σχολεία.  Οι δαπάνες συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα για ιδιωτικά σχολεία, αλλά 

και για ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια προετοιμασίας για τις 

εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια, οι οποίες είναι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικές.  Τέλος συνυπολογίζονται και τα έξοδα σπουδών και 

διαβίωσης των παιδιών που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα 

ιδιωτικά έξοδα της ελληνικής οικογένειας ήταν, εκείνη την εποχή, τα 

υψηλότερα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.  

Οι συγγραφείς αποδίδουν την επιδίωξη των γονέων να σπουδάσουν τα 

παιδιά τους με οποιοδήποτε κόστος σε δύο παραμέτρους: α) στο ότι η 

κοινωνική ανταμοιβή αυξάνεται ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του 

ατόμου.  Οι πιο μορφωμένοι αποκτούν καλύτερες επαγγελματικές θέσεις και 

αμείβονται καλύτερα. β) στο ότι οι κρατικοί πόροι δεν παρέχουν το είδος και 

το ποσό της εκπαίδευσης που είναι επιθυμητό.  Το ότι οι θέσεις στα 

πανεπιστήμια για τις περιζήτητες σχολές είναι περιορισμένες, καθιστά την 

επιδίωξη κατάκτησης τους,  υπόθεση των πιο ευκατάστατων που μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στο κόστος.  Με αυτή την έννοια, συνεπάγεται ότι υπάρχει 

αξιοσημείωτη ανισότητα στην δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.

Στην παραπλήσια λογικής πολύ πρόσφατη μελέτη των Ioakimidis & 

Papakonstantinou, (2017) μελετήθηκαν δεδομένα που συλλέχθηκαν με βάση 

τις απαντήσεις σε σχετικό ερωτηματολόγιο 2000 φοιτητών ελληνικών 

πανεπιστημίων,  σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την δυνατότητα 

απόκτησης πρόσβασης σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  Αν και η 

πανεπιστημιακή μόρφωση εξασφαλίζει καλύτερη κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση για τους φοιτητές που προέρχονται από χαμηλότερα στρώματα, 

ωστόσο η ειρωνεία είναι ότι τα παιδιά αυτά είναι λιγότερο πιθανό να 

εισαχθούν στο πανεπιστήμιο.  Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται στη Ελλάδα 
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αλλά παρατηρείται σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο.  Η μελέτη καταγράφει δύο 

πράγματα: το κόστος της προετοιμασίας για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο 

καθώς και τις δαπάνες που χρειάζονται για τον πρωτοετή φοιτητή.  Στη μελέτη 

χρησιμοποιείται ο όρος «οικονομική θυσία» (financial sacrifice) ο οποίος 

αντιστοιχεί στο ποσοστό του ετήσιου εισοδήματος μιας οικογένειας το οποίο 

είναι απαραίτητο για να καλύψει το κόστος του πρώτου έτους του 

πανεπιστημίου. 

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι για την προετοιμασία 

εισαγωγής τους στα ανώτατα ιδρύματα, περίπου οι μισοί (48,9%) 

παρακολούθησαν φροντιστήρια, 14,2% ιδιαίτερα και το 1/3 και τα δύο. Το 

10% του δείγματος φοιτούσε σε ιδιωτικά σχολεία.  Το 48% πήγαινε σε 

φροντιστήρια τα δύο τελευταία χρόνια του λυκείου ενώ τα ιδιαίτερα κατά 39% 

ίσχυαν για τον τελευταίο χρόνο.  Τόσο το επάγγελμα, όσο και οι σπουδές των 

γονέων βρέθηκε ότι επηρέασαν το αποτέλεσμα των εισαγωγικών εξετάσεων 

καθώς φαίνεται οι φοιτητές να ευνοούνται όταν ο γονέας είναι απόφοιτος 

πανεπιστημίου ή εργαζόμενος σε  ανώτερη θέση (79% των παιδιών, σε σχέση 

με 21% από εργατικές οικογένειες).  Οι ερευνητές διατυπώνουν την άποψη ότι 

το δυτικό ιδεώδες σύμφωνα με το οποίο η μόρφωση ευνοεί την κοινωνική 

κινητικότητα αποτελεί έναν μύθο αφού η πρόσβαση στα πανεπιστήμια 

προκαθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες 

όπως το οικογενειακό εισόδημα και η μόρφωση των γονέων.

Σε παραπλήσια ερευνητική λογική οι Koutsampelas & Tsakloglou, 

(2015) διαπίστωσαν και αυτοί με τη σειρά τους ότι η διόγκωση της 

«παραπαιδείας» (φροντιστήρια και ιδιαίτερα) έχει σαν αποτέλεσμα να 

διαστρεβλώνεται η πρόθεση των ίσων ευκαιριών που θεωρητικά υποτίθεται ότι 

προσφέρει το σύστημα. Έτσι οι φτωχότεροι μαθητές μην έχοντας την 

οικονομική δυνατότητα να διαθέσουν χρήματα για ιδιωτική ενίσχυση της 

προετοιμασίας έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εγκαταλείψουν το σχολείο. Η 

μη συμμετοχή στο λύκειο βρέθηκε ότι συσχετίζεται αρνητικά με το εισόδημα. 

Συγκεκριμένα, το 40% των παιδιών ηλικίας 15-17 ετών που δεν συνεχίζουν τις 
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σπουδές τους στο Λύκειο ανήκουν στα φτωχότερα τμήματα, όπως άλλωστε 

συμβαίνει και με αυτά που συνεχίζουν σε τεχνικές σπουδές.

Οι Psacharopoulos & Tassoulas, (2004) συγκέντρωσαν και ανέλυσαν τα 

δεδομένα των Πανελληνίων εξετάσεων που διεξήχθησαν στην Ελλάδα τον 

Ιούνιο του 2000.  Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε αφορούσε όλους 

τους  75.000 μαθητές που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις τη 

συγκεκριμένη χρονιά.  Προκειμένου να γίνει μια σύγκριση με τα δεδομένα του 

1991 δημιουργήθηκε μια μεταβλητή που ονομάστηκε «γονική εκπαίδευση» 

(parental schooling),  από δύο δείκτες: το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα της 

περιοχής του σχολείου και την μέση διάρκεια σπουδών των ενηλίκων της 

περιοχής.  Υπολογίστηκε το ποσοστό αποχής από τις εξετάσεις και το 

μεγαλύτερο το κατείχε η Αττική (8,3%) και το μικρότερο η Ήπειρος (1,8%). 

Σε φτωχές περιοχές της Αττικής το σχετικό ποσοστό έφτανε το 12%.  

Παραδόξως αρκετά ψηλή ήταν και η αποχή από τις εξετάσεις στο κομμάτι των 

ιδιωτικών σχολείων (9,6%). Πιθανά αυτό να ερμηνεύεται από την συμμετοχή 

μαθητών στα προγράμματα ΙΒ έτσι ώστε να κατευθυνθούν αμέσως σε 

πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στον υπολογισμό των επιδόσεων βρέθηκε 

διαφορά ανάμεσα στις γεωγραφικές περιοχές με την Κρήτη να κατέχει το 

χαμηλότερο ποσοστό μέσου βαθμού επίδοσης σε αντίθεση με την Θεσσαλία 

που είχε ψηλά ποσοστά σε όλα τα μαθήματα.  Οι επιδόσεις τέλος βρέθηκε να 

είναι ψηλότερες για τους μαθητές των ιδιωτικών, ιδίως στο μάθημα των 

Μαθηματικών.  

Τα εξωσχολικά μαθήματα είναι πρακτική διαδεδομένη σε όλο τον 

κόσμο, αν και συχνότερα συναντάται στην Ασία, Αφρική και Νότιο Αμερική.  

O Bray (1999) αναφέρει ότι, το ποσοστό των μαθητών που λαμβάνουν 

ιδιωτικά μαθήματα σε διεθνές επίπεδο, βρίσκεται γύρω στο 70%.  Ειδικά στην 

Κορέα, οι γονείς ξοδεύουν για τα ιδιαίτερα μαθήματα των παιδιών τους όσα 

ξοδεύει το κράτος για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαζί.  

Στη σχετική μελέτη του Kim (2010) αποδεικνύεται ότι οι μαθητές με ψηλές 

ακαδημαϊκές επιδόσεις, υψηλό οικογενειακό εισόδημα και των οποίων οι 

γονείς είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων, ξοδεύουν περισσότερα στην 
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ιδιωτική προετοιμασία λόγω του ότι οι εκπαιδευτικές τους απαιτήσεις δεν 

καλύπτονται από την δημόσια εκπαίδευση.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα 

παιδί με δυνατότητες του οποίου οι γονείς είναι φτωχοί, να καταλήξει σε ένα 

χαμηλής αξίας πανεπιστήμιο αφού δεν θα μπορεί να έχει την κατάλληλη 

προετοιμασία και να είναι ανταγωνιστικός.

2.1.2 Επισκόπηση ερευνών που μελετούν της επίδραση της κοινωνικο-

οικονομικής τάξης στις επιλογές σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση

Τους κυριότερους λόγους της αυξημένης ζήτησης για εισαγωγή στο 

Πανεπιστήμιο στην χώρα μας προσπαθούν να ανακαλύψουν οι Saiti & 

Prokopiadou, (2008). Βασίζονται σε δεδομένα που συνελέγησαν, μέσω 

ερωτηματολογίου, από 400 μαθητές τρίτης λυκείου, την ακαδημαϊκή χρονιά 

2001-2002, στην περιφέρεια Αττικής (400 μαθητές επί συνόλου 30.000 της 

περιφέρειας, ήτοι 1,3%).  Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 17 ερωτήσεις 

με σκοπό να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν τα νέα παιδιά, 

ηλικίας 18 ετών να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Τα κύρια σημεία που επικράτησαν στις απαντήσεις ήταν: α) η πιθανότητα 

καλύτερης καριέρας και δουλειάς μέσω των σπουδών (75%), β) παροχή 

υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης (65,5%), γ) επίδραση της ελληνικής κοινωνίας 

(39,3%),  δ) η έντονη επιθυμία για ανώτατες σπουδές (30,3%). Βέβαια μεγάλο 

ποσοστό (58,5%)  εξέφραζε αγωνία για το μέλλον και για την μεγάλη ανεργία.  

Σχετικά μεγάλο ποσοστό αυτών που ερωτήθηκαν τι θα έκαναν σε περίπτωση 

αποτυχίας απάντησαν ότι θα συνέχιζαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό (18%), 

ειδικά αυτά τα παιδιά που προέρχονταν από πιο εύπορες οικογένειες, ενώ τα 

παιδιά των φτωχότερων οικογενειών απάντησαν ότι θα ακολουθούσαν κάποια 

τεχνική σχολή. Στην ερώτηση αν οι τριτοβάθμια εκπαίδευση αφορά μόνο τους 

καλούς μαθητές, η απάντηση κατά 82,8% ήταν αρνητική.  Τα αποτελέσματα 

της έρευνας ήταν όμοια με αυτά αντίστοιχης μελέτης που διεξήχθη στην 

Κορέα όπου και εκεί τα κίνητρα των μαθητών ήταν κυρίως η επιδίωξη της 

γνώσης και όχι της οικονομικής άνεσης (Kim2002).  Στην συγκεκριμένη 
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έρευνα που πραγματοποιήθηκε προ της έναρξης της οικονομικής κρίσης 

δίνεται επίσης έμφαση σε έναν επιπλέον λόγο της πιθανής επιδίωξης σπουδών, 

αυτόν του διορισμού στο δημόσιο.  

Στη λογική διερεύνησης των επιλογών των υποψηφίων για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση οι Τσικαλάκη και   Κλάδη-Κοκκίνου, (2016) 

πραγματοποίησαν έρευνα με τίτλο: «Οικονομική κρίση και κοινωνικές 

ανισότητες στην εκπαίδευση: Οι εκπαιδευτικές επιλογές των υποψηφίων για 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση». Επρόκειτο για έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

το 2014 και προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσον η οικονομική 

κρίση επηρεάζει τις αποφάσεις των τελειόφοιτων μαθητών λυκείου στις 

επιλογές τους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και αν αυτές οι αποφάσεις 

επιτείνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Συμπληρώθηκαν  250 ερωτηματολόγια 

μαθητών της Γ Λυκείου, σε τέσσερα δημόσια λύκεια της Αθήνας.  Τα 

συμπεράσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικές αποφάσεις των μαθητών 

επηρεάζονται από την οικονομική κρίση, αφού οι επιλογές τους γίνονται με 

γνώμονα όχι πρωτίστως τα ενδιαφέροντά τους αλλά την άμεση επαγγελματική 

αποκατάσταση. Παρατηρείται λοιπόν ζήτηση σε σχολές όπως οι στρατιωτικές 

όπου οι απόφοιτοι αμείβονται άμεσα.  Επίσης η επιλογή πανεπιστημίων μακριά 

από τον τόπο κατοικίας περιορίζεται σε οικογένειες που μπορούν να αντέξουν 

το επιπλέον έξοδο, ανεξάρτητα αν πρόκειται το παιδί να θυσιάσει τα όνειρά 

του.  

Τη λογική επιλογών σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση μελέτησαν και 

οι Menon, Saiti & Socratous, (2007). Ειδικότερα μελέτησαν βάση ποιάς 

λογικής επιλέγουν οι μαθητές την σχολή στην οποία θέλουν να σπουδάσουν.  

Μελετήθηκαν 220 φοιτητές των ετών εισαγωγής 2003-04 σχετικά με το αν 

αναζήτησαν πληροφορίες για το πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο επέλεξαν 

να επιδιώξουν εισαγωγή. Το 40% δήλωσε ότι δεν αναζήτησε κανενός είδους 

πληροφορία. Με βάση την θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου αυτό δεν μπορεί 

να αιτιολογηθεί.  Θα έπρεπε λογικά οι επιλογές να γίνονται προϋπολογισμένα 

έτσι ώστε να οδηγούν σε εξακριβωμένα οικονομικά οφέλη και όχι να 

επηρεάζονται από τυχαίους λόγους ή από  την φήμη ή τις εγκαταστάσεις του 
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πανεπιστημίου.  Οι μαθητές σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα που δεν 

καταφεύγουν σε έρευνα για το τι προσφέρει το πανεπιστήμιο που θα αιτηθούν 

είναι κυρίως οι προερχόμενοι από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα ακόμα και αν πρόκειται για μαθητές υψηλών επιδόσεων.

Οι Sianou‐Kyrgiou & Tsiplakides, (2011) διερεύνησαν την επιλογή 

πανεπιστημίου ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητών.  

Με συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, απευθυνόμενοι σε 

πρωτοετείς φοιτητές το έτος 2008-9 της ιατρικής σχολής και του παιδαγωγικού 

τμήματος Ιωαννίνων που είχαν και οι δύο πολύ υψηλό βαθμό πρόσβασης 

έθεσαν ως στόχο να δείξουν ότι η ιατρική σχολή επιλεγόταν κυρίως από παιδιά 

οικογενειών μέσης και ανώτερης τάξης σε αντίθεση με το τμήμα 

Παιδαγωγικής. Πράγματι μόνο 10% των φοιτητών της Ιατρικής, σε αντίθεση 

με το 60% των φοιτητών της παιδαγωγικής προέρχονταν από οικογένειες της 

εργατικής τάξης. Οι λόγοι που μαθητές υψηλών σχολικών επιδόσεων κάνουν 

διαφορετικές επιλογές ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο 

φαίνεται να είναι βιοποριστικοί (το διάστημα εκείνο, όλοι οι απόφοιτοι των 

παιδαγωγικών διορίζονταν άρα δεν υπήρχε ανασφάλεια επαγγελματική) και 

επίσης συνυπολογίζουν τα έξοδα που θα έχει η τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ένας εκ των ερευνητών της προηγούμενης έρευνας (Tsiplakides, 2018) 

επτά χρόνια αργότερα, ακολουθώντας την ίδια με προηγουμένως ερευνητική 

λογική διερεύνησε το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων πρωτοετών φοιτητών 

το έτος 2014-15 στα πανεπιστήμια Κρήτης (ιατρική, πληροφορική, 

παιδαγωγική και φιλοσοφική) και Πατρών (φαρμακευτική, πολιτικών 

μηχανικών, θεατρολογίας και νηπιαγωγών).  Το αποτέλεσμα είναι και σε αυτή 

την περίπτωση χαρακτηριστικό:  οι φοιτητές, οι γονείς των οποίων διαθέτουν 

μεγαλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης αντιπροσωπεύονται σε μεγαλύτερο ποσοστό 

στις σχολές με υψηλότερο βαθμό πρόσβασης όπως η ιατρική (66,24%), η 

πληροφορική (38,82%), η φαρμακευτική (67,59%) και το Πολυτεχνείο 

(66,28%).  Με βάση τα ευρήματα αυτά συμπεραίνει ότι αντίθετα με την άποψη 

ότι η διεύρυνση της συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση θα μειώσει της 
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ανισότητες, διαπιστώνεται έντονη στρωματοποίηση που αποδίδεται στις 

επιλογές ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό στάτους της οικογένειας.

Οι Gouvias, Katsis και  Limakopoulou, (2012) θέλοντας να 

διερευνήσουν την σχέση μεταξύ της σχολικής επίδοσης και ειδικά της 

βαθμολογίας, στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια από την μια, με 

κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά από την άλλη, 

απηύθυναν ερωτηματολόγια σε μαθητές τρίτης λυκείου δημοσίων σχολείων 

κατά το έτος 2005-2006. Το ερωτηματολόγιο αφορούσε εκτός από τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά, τους προηγούμενους βαθμούς στο σχολείο, το 

επάγγελμα και την εκπαίδευση των γονέων, στοιχεία ενδεικτικά της 

πολιτιστικής παιδείας της οικογένειας (αναγνωστικές συνήθειες, ύπαρξη 

λογοτεχνικών βιβλίων στο σπίτι), τη διάρκεια μελέτης στο σπίτι, το βαθμό 

εξωσχολικής βοήθειας, και το βαθμό ελεύθερου χρόνου. Η σημαντικότερη 

μεταβλητή που βρέθηκε ότι επηρεάζει την επίδοση στις εξετάσεις εισαγωγής 

είναι οι προηγούμενες επιδόσεις στο σχολείο.  Όμως οι επιδόσεις αυτές 

επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από ορισμένα οικογενειακά χαρακτηριστικά.  

Τα παιδιά οικογενειών με γονείς καλύτερου επιπέδου εκπαίδευσης και θέσης 

στην αγορά εργασίας έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας στο 

πανεπιστήμιο.  

Η κοινωνία της Κορέας παρουσιάζει αναλογίες με την ελληνική 

κοινωνία στην επιθυμία των μαθητών και των γονέων τους για ανώτατη 

εκπαίδευση.  Στην μελέτη του Kim, (2002) αναζητούνται τα αίτια για αυτή την 

έντονη επιδίωξη.  Τα κίνητρα δεν φαίνεται να είναι οικονομικά αφού οι 

απόφοιτοι πανεπιστημίων σε ένα ποσοστό γύρω στο 50% υποαπασχολούνται 

σε εργασίες κατώτερες των προσόντων τους. Παρόλα αυτά 98,7% των γονέων 

θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους.  Επίσης το 63% των γονέων απάντησε 

θετικά στην ερώτηση αν θέλουν ανώτατες σπουδές για τα παιδιά τους ακόμα κι 

αν αυτό δεν σημαίνει αυξημένο μισθό. 

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση θεωρούνται επένδυση αν δρομολογούν 

αυξημένα εισοδήματα κατά την διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.  Αντιθέτως 

οι σπουδές που παρέχουν άμεση ευχαρίστηση κατά την διάρκεια τους (επειδή 
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η γνώση είναι χαρά αλλά και η φοιτητική ζωή είναι ευχάριστη) χωρίς να 

υπόσχονται κέρδη στο μέλλον, τότε θεωρούνται καταναλωτικό αγαθό (Becker, 

1993).

Τα οφέλη της ανώτατης εκπαίδευσης τα κατηγοριοποιεί ο Becker, 

(1993) σε: 1. επενδυτικά οφέλη χρηματικά, όπως υψηλότερες απολαβές στο 

μέλλον, απόκτηση ικανότητας συνετών αγορών και επενδύσεων, 2. επενδυτικά 

οφέλη μη χρηματικά, όπως απόκτηση κοινωνικών σχέσεων ή και συντρόφου 

από αντίστοιχα στρώματα, κοινωνική άνοδος, βελτίωση του τρόπου 

καθοδήγησης των παιδιών που θα αποκτήσουν, απόκτηση αξιών, βελτίωση 

των δεξιοτήτων και ικανοτήτων (McMahon, 1989, Bowen, 1977), 3. 

καταναλωτικά οφέλη όπως δυνατότητα να αποκτήσει ο φοιτητής ποικίλες 

εμπειρίες κατά την φοιτητική ζωή, η χαρά της μάθησης και ο τίτλος του 

φοιτητή από μόνος του αποτελεί σύμβολο ευφυΐας και υψηλής 

κοινωνικοοικονομικής θέσης, 4.  αποτρεπτικά-προστατευτικά οφέλη όπως 

αποφυγή των μειονεκτημάτων που συνοδεύουν την έλλειψη ανώτατης 

εκπαίδευσης(κοινωνικοοικονομικά μειονεκτήματα καθώς και ψυχολογικό 

αίσθημα κατωτερότητας.)

Ο συγγραφέας, μέσω ερωτηματολογίων προς 360 μαθητές και τους 

γονείς τους προσπάθησε να διερευνήσει ποια θεωρούν ως οφέλη της 

εκπαίδευσης οι μεν και οι δε και γιατί οι Κορεάτες γονείς και παιδιά δεν είναι 

ευτυχισμένοι αν δεν σπουδάσουν.  Από τις απαντήσεις φάνηκε ότι οι 

περισσότεροι αποβλέπουν κυρίως στα μη χρηματικά επενδυτικά οφέλη, στα 

καταναλωτικά και στα προστατευτικά οφέλη. Οι μαθητές κατά 81% 

απάντησαν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν ποικίλες εμπειρίες στο πανεπιστήμιο 

(καταναλωτικό όφελος), αντίθετα με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους που 

απάντησαν ότι επιθυμούν ψηλότερες οικονομικές απολαβές στο μέλλον.  Οι 

γονείς απάντησαν κατά 82% ότι επιθυμούν κυρίως για τα παιδιά τους να μην 

μειονεκτούν σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Ανάλογα ευρήματα σχετικά με την ταξικότητα ως προς τη διάρθρωση 

της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση υπάρχουν και από τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Για παράδειγμα οι Finnie, Lascelles&Sweetman, (2005) 
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μελέτησαν στατιστικά αρχεία που αφορούσαν τους εισακτέους στα 

πανεπιστήμια του Καναδά κατά την περίοδο 1986-1995. Συγκεκριμένα, 

μελετήθηκαν 18.000 περίπου άτομα διαχρονικά, όσον αφορά τις επιδόσεις τους 

στο σχολείο, την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο και την επαγγελματική τους 

αποκατάσταση σε σχέση με το επίπεδο μόρφωσης των γονέων και άλλους 

παράγοντες όπως τον τόπο κατοικίας, τη γλώσσα και την τυχόν μειονοτική 

τους καταγωγή.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το επίπεδο μόρφωσης των 

γονέων είχε ομοιόμορφα ισχυρές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Μάλιστα η μόρφωση του πατέρα 

επηρέαζε τους γιους περισσότερο από ότι τις κόρες, ενώ το αντίθετο συνέβαινε 

για τις μορφωμένες μητέρες, οι οποίες επηρέαζαν θετικά τις κόρες.  Επίσης 

βρέθηκε ότι τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών είχαν 40% μικρότερη 

πιθανότητα εισαγωγής σε πανεπιστήμιο από τα παιδιά διγονεϊκών οικογενειών.

Οι Βέλγοι Rochat & Demeulemeester, (2001) χρησιμοποιώντας 

οικονομετρικό μοντέλο σε δείγμα 641 πρωτοετών φοιτητών την περίοδο 1992-

93, διερεύνησαν το κατά πόσο οι επιλογές των υποψηφίων σχετικά με τη 

σχολή στην οποία επιθυμούν  να εισαχθούν ανταποκρίνεται στην πραγματική 

ζήτηση της οικονομίας καθώς και από ποιους παράγοντες αυτοί επηρεάζονται.  

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι μαθητές λαμβάνουν υπόψη τους δύο 

παραμέτρους για την επιλογή του αντικειμένου των σπουδών τους: α) 

οικονομικές προοπτικές και β) a priori πιθανότητες επιτυχίας. Μάλιστα 

βρέθηκε ότι οι φτωχότεροι μαθητές (και όχι τόσο οι πιο αδύναμοι) δίνουν 

μεγαλύτερη βαρύτητα στον παράγοντα αποφυγής του ρίσκου. Επίσης η 

οικογενειακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση βαρύνει στην επιλογή αφού τα 

παιδιά οικογενειών όπου ο πατέρας έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

επιτυγχάνουν σε τομείς όπως Ιατρική, φυσικές επιστήμες και μηχανικοί. 

Αντίστοιχα η μητέρα με πανεπιστημιακό πτυχίο προσανατολίζει προς 

φιλολογικές σπουδές (νομική, κοινωνιολογία και ανθρωπιστικές σπουδές). 

Επίσης όταν ο πατέρας ασκεί υψηλού κύρους επαγγέλματα (διευθυντές, 

υψηλόβαθμα στελέχη) τα παιδιά διαλέγουν νομική, οικονομικά, διοίκηση 
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επιχειρήσεων.  Τον ίδιο προσανατολισμό έχουν και τα παιδιά από 

πλουσιότερες οικογένειες.

Οι Βρετανοί  Blanden &Gregg, (2004) διερεύνησαν το εάν υπάρχει 

σχέση ανάμεσα στο οικογενειακό εισόδημα και την εκπαιδευτική επιτυχία. Με 

βάση τα ευρήματά τους τέτοια σχέση υφίσταται. Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι 

μείωση του ετήσιου  οικογενειακού εισοδήματος κατά 7000 £ φαίνεται να 

μειώνει την πιθανότητα επιτυχίας κατά 4%.

2.2 Επισκόπηση ερευνών που διερευνούν τη διαφορά μεταξύ ιδιωτικών 

και δημοσίων σχολείων με έμφαση στη λυκειακή βαθμίδα

Από τη σχετική επισκόπηση διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στη 

βιβλιογραφία λιγοστές μελέτες που να συγκρίνουν τα ιδιωτικά με τα δημόσια 

σχολεία  ως προς τις διάφορες παραμέτρους της λειτουργίας των δυο τύπων 

σχολείων, και ειδικότερα σε σχέση με αυτή της ακαδημαϊκής επίδοσης και της 

πρόσβασης των μαθητών των δυο τύπων σχολείων στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.

Κατ’ αρχήν αναφορικά με τις επιδόσεις σύμφωνα με τη μελέτη του 

Sakellariou, (2018) στην οποία αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία από το διαγωνισμό 

PISA του 2012, στον οποίο συμμετείχαν 28 εκατομμύρια, 15/χρονα παιδιά, 

από 34 χώρες του ΟΟΣΑ καλύτερες συγκριτικά επιδόσεις προκύπτει ότι έχουν 

οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων. Τα ιδιωτικά σχολεία σύμφωνα με τα 

στοιχεία της εν λόγω έρευνας προτιμώνται από τους γονείς για διάφορους 

λόγους όπως επειδή παρέχουν περισσότερη αυτονομία και ευελιξία στο 

πρόγραμμα, περισσότερες πηγές και δυνατότητες, καλύτερο επίπεδο μαθητών 

και ασφαλέστερο σχολικό περιβάλλον.  Τελικά προσελκύουν μαθητές με 

προνομιούχο υπόβαθρο αλλά και καλύτερες επιδόσεις.  Μόνο σε ελάχιστες 

χώρες τα δημόσια σχολεία υπερέχουν των ιδιωτικών (π.χ. Ταϊβάν και 

Ταϊλάνδη) στις επιδόσεις των μαθητών στο διαγωνισμό PISA.  Όταν όμως 
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εξομοιωθούν οι παράγοντες όπως το κοινωνικό-οικονομικό υπόστρωμα των 

μαθητών τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα.  Στην πραγματικότητα 

φαίνεται ότι όταν τα δημόσια σχολεία προσελκύουν ανάλογους μαθητές με 

αυτούς των ιδιωτικών και έχουν ένα βαθμό αυτονομίας, τότε το πλεονέκτημα 

των ιδιωτικών σχολείων τείνει να υποχωρεί  (Sakellariou, 2018, OECD, 2011).

Ο Coulson, (2009) σε μια σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση την οποία 

πραγματοποίησε συγκέντρωσε 65 δημοσιεύσεις από όλο τον κόσμο, οι οποίες 

επιχειρούσαν τη σύγκριση μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων σε έναν ή 

περισσότερους τομείς όπως η ακαδημαϊκή επίδοση, η γονική ικανοποίηση, η 

αποδοτικότητα, η κτιριακή υποδομή, κλπ. Τα ευρήματα ήταν σαφώς υπέρ της 

ιδιωτικής εκπαίδευση σε μια στατιστικά σημαντική αναλογία της τάξης του 8 

προς 1.  Βέβαια ο συγγραφέας τίθεται σαφώς υπέρ του ιδιωτικού τομέα όπου 

υπάρχει πλήρης αυτονομία και οι γονείς χρηματοδοτούν τα σχολεία (market 

schools) και θεωρεί ότι αυτά παρέχουν την καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης, 

οπότε προτείνει ενίσχυση ίσως μέσω φοροαπαλλαγών για τους γονείς που 

επιλέγουν αυτά τα σχολεία για τα παιδιά τους.

Ακόμα και στις αναπτυσσόμενες χώρες φαίνεται να υπάρχει υπεροχή 

των ιδιωτικών έναντι των δημοσίων όπως φάνηκε στην μελέτη του 

Ψαχαρόπουλου για την κατάσταση των σχολείων στην Κολομβία και την 

Τανζανία (Psacharopoulos, 1987).

Ο κοινωνιολόγος James Coleman, 15 χρόνια μετά την εκτεταμένη και 

αμφιλεγόμενη μελέτη του (Coleman 1966), στα πλαίσια της οποίας  

μελετήθηκαν 4000 σχολεία των ΗΠΑ, 24.000 εκπαιδευτικοί και 645.000 

μαθητές και η οποία δίχασε γιατί έδειξε ότι για τις επιδόσεις των μαθητών δεν 

είχε τόσο μεγάλη σημασία το σχολείο αλλά περισσότερο το οικογενειακό 

περιβάλλον, συγκρίνει τα δημόσια σχολεία με τα ιδιωτικά Καθολικά σχολεία. 

Θέτει υπό αμφισβήτηση το επιχείρημα που παρουσιάζουν όσοι είναι υπέρμαχοι 

των ιδιωτικών σχολείων, δηλαδή το ότι παρέχουν καλύτερη εκπαίδευση, με 

την δικαιολογία ότι εφόσον  κοστίζουν, υπάρχει αναγκαστική επιλογή των 

μαθητών από τα πλουσιότερα στρώματα. Παρέχουν όμως σύμφωνα με την 

έρευνα πράγματι τα ιδιωτικά σχολεία καλύτερη εκπαίδευση; Προκειμένου να 
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απαντηθεί αυτό το ερώτημα θα έπρεπε να συγκριθεί η επίδοση των μαθητών 

μεταξύ των δύο τύπων σχολείων. Ο ερευνητής θεωρεί ότι οι κυριότερες 

διαφορές ανάμεσα στα δημόσια και τα ιδιωτικά είναι οι ακαδημαϊκές 

απαιτήσεις, το κλίμα πειθαρχίας και η συμπεριφορά των μαθητών.  Επίσης 

ένας παράγοντας που δρα προς όφελος των ιδιωτικών είναι η σχετική 

αυτονομία που έχουν αυτά τα σχολεία να αποφασίζουν για θέματα τήρησης 

κανόνων, διάθεσης οικονομικών πόρων και προσωπικού.  Αν εξομοιωθούν 

αυτοί οι παράγοντες όπως και ο παράγοντας της κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης τότε η διαφορά στις  επιδόσεις των  μαθητών των  ιδιωτικών και 

των δημοσίων σχολείων μειώνεται κατά το ήμισυ, χωρίς να όμως και πάλι να 

εκμηδενίζεται εντελώς (Coleman, 1981).

Τέλος ο Smyth (2009), συγκεντρώνοντας στοιχεία από μεγάλες βάσεις 

δεδομένων της Ιρλανδίας των ετών 2004 και 1994, κυρίως πάνω στο θέμα της 

«σκιώδους εκπαίδευσης» διαπιστώνει ότι η χρήση τέτοιων υπηρεσιών, όπως 

ιδιαιτέρων μαθημάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη μεταξύ των μαθητών των 

ιδιωτικών σχολείων που αποτελούν το 7% των σχολείων της χώρας του.  Το 

γεγονός προκαλεί έκπληξη δεδομένου ότι τόσο η καταφυγή σε ιδιωτικά 

σχολεία όσο και η χρήση υπηρεσιών παραπαιδείας αποτελεί δείκτη 

απογοήτευσης από την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του κράτους.  Φαίνεται 

πως οι συγκεκριμένοι γονείς αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα 

και τα δύο είδη οικονομικά επιβαρυνόμενης εκπαίδευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EΡΕΥΝΑΣ

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η ερευνητική μέθοδος που έχει 

ακολουθηθεί στην παρούσα μελέτη.  Θα αναφερθούμε στον σκοπό της 

εργασίας και τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν και θα γίνει 

προσπάθεια να απαντηθούν.  Θα γίνει ανάλυση της μεθοδολογικής 

προσέγγισης και του λόγου για τον οποίο επιλέχθηκε με βάση την φύση των 

ερευνητικών ερωτημάτων.  Θα περιγραφεί το δείγμα και ο τρόπος επιλογής του 

και τέλος το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε με ανάλυση των 

επιμέρους χαρακτηριστικών του.

3.1. Σκοπός της μελέτης και ερευνητικά ερωτήματα

Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της διαφοροποίησης στον 

τρόπο προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ ανάμεσα στους 

μαθητές των δημόσιων και των ιδιωτικών σχολείων, με έμφαση στη βοήθεια 

που λαμβάνουν είτε στο σχολείο που φοιτούν, είτε με την μορφή 

φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων μαθημάτων, καθώς και στους 

προσανατολισμούς τους ως προς τα τμήματα των ΑΕΙ τα οποία επιλέγουν για 

να εισαχθούν.  Τα ειδικότερα ερευνητικά ερωτήματα που διερευνώνται είναι 

τα ακόλουθα:

1. Με ποιους τρόπους εντός του σχολείου τους προετοιμάζονται οι 

μαθητές της Γ΄ Λυκείου των δημοσίων και των ιδιωτικών σχολείων 

αντίστοιχα για τις εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ;  

2. Τι είδους, τι έκτασης και τι κόστους εξωσχολική βοήθεια λαμβάνουν 

οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου των δημοσίων και των ιδιωτικών 

σχολείων αντίστοιχα για τις εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ;  
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3. Με ποια κριτήρια επιλέγουν τα τμήματα των ΑΕΙ στα οποία θα 

ήθελα να εισαχθούν οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου των δημοσίων και 

των ιδιωτικών σχολείων αντίστοιχα; 

4. Ποιες είναι οι αντιλήψεις και οι στάσεις των μαθητών της Γ΄ 

Λυκείου των δημοσίων και των ιδιωτικών σχολείων αντίστοιχα 

σχετικά με τη φύση και τη λειτουργία των εισαγωγικών εξετάσεων 

στα ΑΕΙ;

3.2.  Μεθοδολογική προσέγγιση

Καταλληλότερη ερευνητική προσέγγιση για την παρούσα μελέτη 

θεωρήθηκε η ποσοτική μέθοδος για τον προσδιορισμό σχέσεων μεταξύ 

παραγόντων, που στην προκειμένη περίπτωση αφορούν τον τρόπο 

προετοιμασίας των μαθητών της Γ’ Λυκείου των δημοσίων και των ιδιωτικών 

λυκείων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το 

ερωτηματολόγιο, λόγω της  χρησιμότητας και της ευκολίας που παρέχει για τη 

συλλογή πληροφοριών, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να μετατραπούν σε 

διαχειρίσιμα αριθμητικά δεδομένα, που δύνανται να αναλυθούν στατιστικά. Τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης του ερωτηματολογίου πρέπει ωστόσο να 

σταθμιστούν με τον χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή και τον έλεγχο 

των ερωτήσεων και από την υπεραπλούστευση και περιορισμένη ευελιξία των 

απαντήσεων (Cohen, 2007).

Στην επόμενη ενότητα πρόκειται να αναλυθεί η δομή του ερευνητικού 

εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων.  

Θα αναφερθούν οι ερωτήσεις που αυτό περιλαμβάνει και ο σκοπός για τον 

οποίο συμπεριελήφθησαν.  
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3.3.  Το Ερευνητικό εργαλείο και η δομή του

Το ερωτηματολόγιο το οποίο σχεδιάσθηκε με βάση την βιβλιογραφική 

έρευνα που προηγήθηκε κατασκευάστηκε ειδικά για τους σκοπούς της 

παρούσας έρευνας και απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου δημοσίων και 

ιδιωτικών λυκείων. Επιχειρεί να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά 

ερωτήματα μέσω  45 ερωτημάτων που διαρθρώνονται σε πέντε υποενότητες.  

Πιο αναλυτικά:

Η πρώτη υποενότητα περιλαμβάνει 13 ερωτήσεις που συγκεκριμενοποιούν τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά του ερωτηθέντος.  Οι ερωτήσεις 1-5 αφορούν 

καθαρά δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο και η εθνική καταγωγή 

των ερωτώμενων μαθητών.  Η ερώτηση 2 είναι βασική και διαχωρίζει το 

δείγμα στους μαθητές των ιδιωτικών και των δημοσίων λυκείων.  Στη συνέχεια 

γίνεται απόπειρα προσδιορισμού της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του 

μαθητή με δύο ερωτήσεις (6 και 7) σχετικές με το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

γονέων, δύο ανοικτού τύπου ερωτήσεις (8 και 9), σχετικές με το επάγγελμα 

των γονέων και δύο ερωτήσεις (10 και 11) που προσπαθούν να διερευνήσουν 

την οικονομική κατάσταση της οικογενείας του ερωτηθέντος. Τέλος οι 

ερωτήσεις 12 και 13 σχετίζονται με την μαθητική επίδοση και με την 

κατεύθυνση επιλογής του μαθητή.

Η δεύτερη υποενότητα περιέχει ερωτήσεις σχετικές με το σχολείο και 

το ρόλο που αυτό διαδραματίζει στην προετοιμασία του μαθητή. Μέσω των 

ερωτήσεων 14 και 15 διερευνάται η πρόθεση του μαθητή για την συμμετοχή 

του στις πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον απαντήσει αρνητικά, ο λόγος που 

υπάρχει για αυτή του την απόφαση. Οι ερωτήσεις  16 έως 23 επιχειρούν την 

λήψη πληροφοριών για την κατάσταση που επικρατεί στο σχολείο του 

ερωτηθέντος, όπως το αν προσφέρεται ενισχυτική διδασκαλία, επαγγελματικός 

προσανατολισμός και οι ώρες που αφιερώνει ο μαθητής στην μελέτη για το 

σχολείο των μαθημάτων που θα εξετασθεί ενδοσχολικά και στις πανελλαδικές 

εξετάσεις.

Η τρίτη υποενότητα διερευνά τις συνθήκες μελέτης εκτός του 

σχολείου.  Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις  24 έως 27 αφορούν το αν ο μαθητής 
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συμμετέχει σε εξωσχολικά μαθήματα του τύπου των φροντιστηρίων ή/και 

ιδιαιτέρων μαθημάτων και πόσες ώρες εβδομαδιαίως απασχολείται με αυτές 

τις δραστηριότητες. Οι ερωτήσεις 28 και 29 αφορούν την τάξη  του Λυκείου 

στην οποία  έγινε η έναρξη των εξωσχολικών μαθημάτων.  Οι ερωτήσεις 30 

και 31 ασχολούνται με το κόστος των εξωσχολικών μαθημάτων. Οι ερωτήσεις 

32 έως 35 διερευνούν τη σπουδαιότητα που αποδίδει ο μαθητής στην 

εξωσχολική βοήθεια και πόσες ώρες εβδομαδιαίως αφιερώνει στην μελέτη για 

τα μαθήματα των φροντιστηρίων και/ή των ιδιαιτέρων.

Η τέταρτη υποενότητα διερευνά τις επιλογές του μαθητή όσον αφορά 

τις προτιμήσεις του για τις σχολές που θα δηλώσει στο μηχανογραφικό του.  

Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις 36 έως 40 εξετάζουν τις επιδράσεις που δέχεται 

ένας μαθητής για την διαμόρφωση της απόφασης για την δήλωση σχολών και 

τους λόγους που αυτές τον επηρεάζουν.

Η τελευταία υποενότητα που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 41 έως 45,  

εξετάζει τις προσωπικές απόψεις του μαθητή για το εξεταστικό σύστημα και 

πόσο σημαντικό το θεωρεί για το μέλλον του.

Σχετικά με την δομή των ερωτήσεων, χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις 

ανοικτού τύπου (οι ερωτήσεις 3,4,5,8,9,36,38) και οι υπόλοιπες κλειστού 

τύπου. Στις  ερωτήσεις που αφορούν το φύλο, τον τύπο σχολείου φοίτησης, το 

επάγγελμα του πατέρα και της μητέρας και την κατεύθυνση που ακολουθεί ο 

μαθητής (οι ερωτήσεις 1, 2, 8, 9, 12, 13, 28, 29) χρησιμοποιήθηκε ονομαστική 

κλίμακα, καθώς η κατάταξη των ερωτηθέντων γίνεται σε σαφείς και διακριτές 

μεταξύ τους κατηγορίες.  Στα ερωτήματα που αναφέρονται στο επίπεδο 

εκπαίδευσης των γονέων, στο ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, στο 

βαθμό αποφοίτησης τους από την Β΄ Λυκείου,  στον αριθμό των ετών που τα 

παιδιά έλαβαν εξωσχολική βοήθεια, (ερωτήματα 6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 45), χρησιμοποιήθηκε 

διατακτική κλίμακα, καθώς μετρώνται δεδομένα τα οποία μπορούν να μπουν 

σε μια διάταξη (από ανώτερη σε κατώτερη), χωρίς να υπάρχουν μεταξύ τους 

ίσα διαστήματα. Για την μέτρηση της σημαντικότητας που αποδίδουν οι 

μαθητές  στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, της σημασίας  της 
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εξωσχολικής βοήθειας για τις πανελλαδικές εξετάσεις και τον χρόνο που 

διήρκησε αυτή η προετοιμασία (ερωτήματα 14, 15, 33, 34,  37, 39, 40, 41, 42, 

43, 44), χρησιμοποιήθηκε διαστημική κλίμακα, καθώς με αυτήν 

αποτυπώνονται δεδομένα που ικανοποιούν την ιδιότητα της διάταξης χωρίς να 

υπάρχουν αναλογικές σχέσεις μεταξύ τους.

Το πλήρες ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο Παράρτημα στο τέλος 

της παρούσας εργασίας. Το ερωτηματολόγιο διενεμήθη σε 5 μαθητές 

δημοσίων και 5 μαθητές ιδιωτικών σχολείων προκειμένου να διαπιστωθεί 

πιλοτικά η ευχερής κατανόηση των ερωτήσεων και η  απλότητα και σαφήνειά 

του.

Στη συνέχεια θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του δείγματος και  

συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά των ατόμων που 

συμμετείχαν στην έρευνα, στο μέγεθος του δείγματος αλλά και στον τρόπο 

επιλογής του.

3.4. Το δείγμα της έρευνας και ο τρόπος επιλογής του

Στην έρευνά μας το δείγμα αποτελείται από μαθητές Γ΄ Λυκείου 

δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων που ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις.  Μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε 160 μαθητές δημόσιων σχολείων 

(3ο  ΓΕΛ Ηλιούπολης, 1ο ΓΕΛ Ν.Μάκρης και 2ο ΓΕΛ Γέρακα) και σε 158 

μαθητές ιδιωτικών σχολείων (Αρσάκειο Ψυχικού, Θεομήτωρ, Σύγχρονη 

Παιδεία, Πλάτων). Η δειγματοληψία μας έγινε με την μέθοδο της ευκολίας 

δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα λύκεια ήταν προσιτά και ευκόλως 

προσβάσιμα.

Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε έντυπη μορφή στους μαθητές από 

τον ίδιο τον ερευνητή και  το αποτέλεσμα αυτής της δειγματοληψίας υπήρξε η 

συλλογή δείγματος    318 ερωτηματολογίων.
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3.5. Η στατιστική ανάλυση 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων του δείγματος της παρούσας 

έρευνας χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες 

ή SPSS από τα αρχικά της αγγλικής του ονομασίας Statistical Package for the 

Social Sciences. Όλες οι μεταβλητές που προέκυψαν από τη συλλογή και 

καταγραφή των δεδομένων κωδικοποιήθηκαν και περάστηκαν στο SPSS για 

επεξεργασία. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων ανοιχτού τύπου καταγράφηκαν 

και ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την στατιστική ανάλυση των απαντήσεων του δείγματος που συμμετείχε 

στην έρευνα. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων παρατίθεται με τη σειρά της 

δομής του ερωτηματολογίου και γίνεται συγκριτικά για τους μαθητές των 

δημόσιων και των ιδιωτικών λυκείων σύμφωνα με τη λογική των αντίστοιχων 

ερευνητικών μας ερωτημάτων. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα 

δημογραφικά στοιχεία του δείγματος όπως το φύλο των ερωτηθέντων, αν 

φοιτούν σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο, η χώρα γέννησης των ιδίων και των 

γονέων τους, το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των γονέων τους, και η 

οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι ενδοσχολικές συνθήκες 

προετοιμασίας των μαθητών όπως οι ώρες μελέτης για το σχολείο, η προσφορά 

από το σχολείο επαγγελματικού προσανατολισμού και ενισχυτικής 

διδασκαλίας και η αξιολόγηση της βοήθειας του σχολείου στην προετοιμασία 

για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται το είδος της εξωσχολικής βοήθειας 

που λαμβάνουν τα παιδιά, η χρονική διάρκεια και το κόστος αυτής. Στη 

συνέχεια, ελέγχεται η συμβολή αυτής της προετοιμασίας των παιδιών για τις 

εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται οι επιλογές των μαθητών για την 

σχολή που θα δηλώσουν και οι συνθήκες που διαμορφώνουν την επιλογή τους 

αυτή.

Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται οι γνώμες και οι απόψεις των 

μαθητών για αυτή καθαυτή την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων.
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4.1. Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος

Προκειμένου να  διερευνηθεί η διαφοροποίηση στον τρόπο 

προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ ανάμεσα στους μαθητές 

των δημόσιων και των ιδιωτικών σχολείων, τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε 

μαθητές της Γ’ Λυκείου δημοσίων και ιδιωτικών λυκείων. Συνολικά 

συμπληρώθηκαν 160 ερωτηματολόγια από μαθητές που φοιτούσαν στο 

δημόσιο σχολείο και 158 ερωτηματολόγια από μαθητές που φοιτούσαν στο 

ιδιωτικό σχολείο.

Το 50% του δείγματος των μαθητών που φοιτούσαν στο δημόσιο 

σχολείο ήταν αγόρια, ενώ το 51,3% των μαθητών που φοιτούσαν στο ιδιωτικό 

σχολείο ήταν κορίτσια. Το 99,4% των μαθητών από δημόσιο σχολείο είχαν 

γεννηθεί στην Ελλάδα καθώς και το 98,1% των μαθητών από το ιδιωτικό 

σχολείο. Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ μαθητών δημοσίων 

και ιδιωτικών σχετικά με την χώρα γέννησης του πατέρα τους, αφού για το 

85,6% των μαθητών του δημοσίου, ο πατέρας είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, σε 

σύγκριση με το 94,3% των μαθητών του ιδιωτικού (p=0,010). Ακόμα 

στατιστικά σημαντική ήταν και η διαφορά που αφορούσε την χώρα γέννησης 

της μητέρας, με 80,6% των μητέρων των παιδιών των δημοσίων να έχουν 

γεννηθεί στην Ελλάδα, έναντι του 91,8% των μητέρων των παιδιών των 

ιδιωτικών (p=004).Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα, το 28,3% των 

μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο, ο πατέρας τους ήταν απόφοιτος 

Λυκείου, ενώ το 36,1% των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο, ο 

πατέρας τους ήταν απόφοιτος ΑΕΙ. Στατιστικά σημαντική ήταν η διαφορά, 

αφού σημειώνεται πολύ υψηλότερο επίπεδο σπουδών του πατέρα των μαθητών 

του ιδιωτικού σχολείου (p=0,001).  Ανάλογη διαφορά συναντάται και σχετικά 

με το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας, αφού για το 27,7% των μαθητών που 

φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο, η μητέρα τους ήταν απόφοιτη Γυμνασίου, ενώ 

για το 35,5% των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο, η μητέρα 

κατείχε μεταπτυχιακό τίτλο (p=0,001).
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Πίνακας 1:Κοινωνικοδημογραφικά Χαρακτηριστικά Δείγματος

Δημόσιο Ιδιωτικό P value
Αριθμός Ποσοστό 

(%)
Αριθμός Ποσοστό 

(%)
Φύλο
Αγόρι 80 50 77 48,7
Κορίτσι 80 50 81 51,3

0,821

Σε ποια χώρα έχεις γεννηθεί;
Ελλάδα 159 99,4 155 98,1
Άλλη 1 0,6 3 1,9

0,308

Σε ποια χώρα έχει γεννηθεί ο πατέρας σου;
Ελλάδα 137 85,6 149 94,3
Άλλη 23 14,4 9 5,7

0,010

Σε ποια χώρα έχει γεννηθεί η μητέρα σου;
Ελλάδα 129 80,6 145 91,8
Άλλη 31 19,4 13 8,2

0,004

Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα σου;
Απόφοιτος 
Δημοτικού

1 0,6 1 0,6

Απόφοιτος 
Γυμνασίου

12 7,5 3 1,9

Απόφοιτος Λυκείου 45 28,3 20 12,9
Απόφοιτος ΙΕΚ ή 
Τεχνικής Σχολής

20 12,6 7 4,5

Απόφοιτος ΤΕΙ 17 10,7 7 4,5
Απόφοιτος ΑΕΙ 33 20,8 56 36,1
Κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου

21 13,2 47 30,3

Κάτοχος 
διδακτορικού τίτλου

10 6,3 14 9,0

0,001
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Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας σου;
Απόφοιτος 
Δημοτικού

0 3,1 4 2,6

Απόφοιτος 
Γυμνασίου

5 27,7 1 0,6

Απόφοιτος Λυκείου 44 14,5 14 9,0
Απόφοιτος ΙΕΚ ή 
Τεχνικής Σχολής

23 10,1 9 5,8

Απόφοιτος ΤΕΙ 16 25,2 9 5,8
Απόφοιτος ΑΕΙ 40 15,7 50 32,3
Κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου

25 3,8 55 35,5

Κάτοχοςδιδακτορικού 
τίτλου

6 3,1 13 8,4

0,001

Το 41,9% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο 

χαρακτήρισαν την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους μέτρια, ενώ το 

50% των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο την χαρακτήρισαν 

καλή. Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ της οικονομικής 

κατάστασης της οικογένειάς των μαθητών, σε σύγκριση με το σχολείο 

φοίτησης (p= 0.001). Όπως είναι αναμενόμενο το αναφερόμενο επίπεδο της 

οικονομικής κατάστασης της οικογένειας είναι πολύ καλύτερο για τους 

μαθητές των ιδιωτικών σχολείων έναντι των δημοσίων.

Πίνακας 2: Πώς θα χαρακτήριζες την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς 
σου, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 3 1Κακή
% 1,9 0,6
Αριθμός 67 18Μέτρια
% 41,9 11,5
Αριθμός 32 43Αρκετά καλή
% 20,0 27,6
Αριθμός 58 78Καλή
% 36,3 50,0
Αριθμός 0 16Πολύ καλή
% 0,0 10,3
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Chi-SquareTests
Value df AsymptoticS

ignificance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 49,759a 4 0,001
LikelihoodRatio 57,814 4 0,001
Linear-by-Linear 
Association

39,518 1 0,001

N of ValidCases 316

Το 22,6% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο δήλωσαν ότι το 

μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα τους ήταν 1001-1500 ευρώ, ενώ το 28,7% των 

μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο δήλωσαν άνω των 2500 ευρώ. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε επομένως και μεταξύ του δηλωθέντος 

μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος των μαθητών, σε σύγκριση με το σχολείο 

φοίτησης (p= 0.001).

Πίνακας 3: Ποιο είναι κατά προσέγγιση το μηνιαίο οικογενειακό σας 
εισόδημα, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 11 1Κάτω των 1000 ευρώ
% 6,9 0,6
Αριθμός 36 91001-1500 ευρώ
% 22,6 5,7
Αριθμός 21 151501-2000 ευρώ
% 13,2 9,6
Αριθμός 7 142001-2500 ευρώ
% 4,4 8,9
Αριθμός 26 45Άνω των 2500 ευρώ
% 16,4 28,7
Αριθμός 58 73Δεν γνωρίζω/δεν 

απαντώ % 36,5 46,5

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
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(2-sided)
PearsonChi-Square 34,657a 5 0,001
LikelihoodRatio 37,337 5 0,001
Linear-by-Linear 
Association

23,669 1 0,001

N of ValidCases 316

4.2. Προετοιμασία εντός του σχολείου

Το 49,4% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο δήλωσαν 

ότι ο βαθμός αποφοίτησης του από την Β΄ Λυκείου ήταν 15,5-18,4  (πολύ 

καλά), ενώ χαμηλότερο ήταν το ποσοστό των μαθητών που φοιτούσαν σε 

ιδιωτικό σχολείο (45,2%) και δήλωσαν 15,5-18,4 (πολύ καλά). Στατιστικά 

σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ του βαθμού αποφοίτησης από την Β΄ 

Λυκείου, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης, με καλύτερη βαθμολογία να 

σημειώνουν τα παιδιά των ιδιωτικών (p= 0.019).

Πίνακας 4: Ποιος ήταν ο βαθμός αποφοίτησης σου από την Β΄ Λυκείου, σε 
σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 48 6818,5-20   Άριστα
% 30,4 43,3
Αριθμός 78 7115,5-18,4  Πολύ καλά
% 49,4 45,2
Αριθμός 28 1812,5-15,4  Καλά
% 17,7 11,5
Αριθμός 4 010-12,4  Μέτρια
% 2,5 0,0%

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic
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Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 9,948a 3 0,019
LikelihoodRatio 11,528 3 0,009
Linear-by-Linear 
Association

8,772 1 0,003

N of ValidCases 315

Το 31,3% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο δήλωσαν 

ότι ακολουθούν Θετική κατεύθυνση και το 29,4% την κατεύθυνση της 

Οικονομίας και Πληροφορικής. Αντίστοιχα, το 34,2% των μαθητών που 

φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο ακολουθούν Θετική κατεύθυνση και το 24,1% 

την κατεύθυνση Επιστημών Υγείας. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ της ακολουθούμενης κατεύθυνσης, σε σύγκριση με το σχολείο 

φοίτησης (p= 0.462).

Πίνακας 5: Ποια κατεύθυνση ακολουθείς, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης
Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 23 30Θεωρητική
% 14,4 19,0
Αριθμός 50 54Θετική
% 31,3 34,2
Αριθμός 40 38Επιστημών Υγείας
% 25,0 24,1
Αριθμός 47 36Οικονομίας και 

Πληροφορικής % 29,4 22,8

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 2,575a 3 0,462
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LikelihoodRatio 2,582 3 0,461
Linear-by-Linear 
Association

2,542 1 0,111

N of ValidCases 318

Το 91,2% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο δήλωσαν 

ότι θα πάρουν μέρους στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως και το 91,1% των 

μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο. 

Πίνακας 6: Θα πάρεις μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε σύγκριση με το 
σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 145 144Ναι
% 91,2 91,1
Αριθμός 8 8Όχι
% 5,0 5,1
Αριθμός 6 6Δεν ξέρω/ δεν έχω 

αποφασίσει % 3,8 3,8

Το 50,6% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι το σχολείο στο οποίο φοιτούν το βοηθάει λίγο στην προετοιμασία για τις 

πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ το 44,2% των μαθητών που φοιτούσαν σε 

ιδιωτικό σχολείο απάντησαν αρκετά. Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε 

μεταξύ του κατά πόσο θεωρούν οι μαθητές ότι το σχολείο στο οποίο φοιτούν 

τους βοηθάει στην προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, σε σύγκριση 

με το σχολείο φοίτησης, με τα παιδιά των ιδιωτικών να δηλώνουν ότι δέχονται 

περισσότερη βοήθεια από το σχολείο τους (p= 0,001).
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Πίνακας 7: Πόσο θεωρείς ότι σε βοηθάει το σχολείο στο οποίο φοιτάς στην 
προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, σε σύγκριση με το σχολείο 
φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 35 10Ελάχιστα έως 

καθόλου % 22,2 6,4
Αριθμός 80 27Λίγο
% 50,6 17,3
Αριθμός 34 69Αρκετά
% 21,5 44,2
Αριθμός 7 33Πολύ
% 4,4 21,2
Αριθμός 2 17Πάρα πολύ
% 1,3 10,9

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 80,767a 4 0,000
LikelihoodRatio 86,184 4 0,000
Linear-by-Linear 
Association

69,745 1 0,000

N of ValidCases 314

Το 90,5% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν ότι 

κάτω από 1 ώρα ημερησίως μελετά για τα μαθήματα του σχολείου που δεν θα 

δοθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως συμβαίνει και με το 94,1% των 

μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο. 

Πίνακας 8: Πόσες ώρες ημερησίως μελετάς για τα μαθήματα του σχολείου που 
δεν θα δοθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε σύγκριση με το σχολείο 
φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό



55

Αριθμός 143 143Κάτω από 1
% 90,5 94,1
Αριθμός 14 71-2
% 8,9 4,6
Αριθμός 0 22-3
% 0,0 1,3
Αριθμός 1 03-4
% 0,6 0,0

Το 22,9% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι κάτω από 1 ώρα ημερησίως μελετά για τα μαθήματα του σχολείου που θα 

δοθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ το 22,9% των μαθητών που 

φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο απάντησαν 2-3 ώρες. Δεν βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των ωρών που μελετούν οι μαθητές για τα 

μαθήματα του σχολείου που θα δοθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε 

σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 0,257).

Πίνακας 9: Πόσες ώρες ημερησίως μελετάς για τα μαθήματα του σχολείου που  
θα δοθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 36 24Κάτω από 1
% 22,9 15,3
Αριθμός 28 291-2
% 17,8 18,5
Αριθμός 32 362-3
% 20,4 22,9
Αριθμός 25 273-4
% 15,9 17,2
Αριθμός 17 284-5
% 10,8 17,8
Αριθμός 19 13Πάνω από 5
% 12,1 8,3

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
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(2-sided)
PearsonChi-Square 6,544a 5 0,257
LikelihoodRatio 6,594 5 0,253
Linear-by-Linear 
Association

1,041 1 0,308

N of ValidCases 314

Το 97,5% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι δεν παρέχει το σχολείο στο οποίο φοιτούν πρόγραμμα ενισχυτικής 

διδασκαλίας, ενώ το 69% των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο 

απάντησαν θετικά. Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ του εάν 

παρέχει το σχολείο στο οποίο φοιτάν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, σε 

σύγκριση με το σχολείο φοίτησης(p= 0,001). Συγκεκριμένα τα ιδιωτικά 

σχολεία προσφέρουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό προγράμματα ενισχυτικής 

διδασκαλίας έναντι των δημοσίων.

Πίνακας 10: Παρέχει το σχολείο στο οποίο φοιτάς πρόγραμμα ενισχυτικής 
διδασκαλίας, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 4 107Ναι
% 2,5 69,0
Αριθμός 153 48Όχι
% 97,5 31,0

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

ExactSig. 
(2-sided)

ExactSig. 
(1-sided)

PearsonChi-Square 150,421
a

1 0,000

ContinuityCorrectionb 147,534 1 0,000
LikelihoodRatio 177,092 1 0,000
Fisher'sExactTest 0,000 0,000
Linear-by-Linear 149,939 1 0,000
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Association
N of ValidCases 312

Το 100% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι δεν παρακολουθούν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο 

καθώς η πλειοψηφία παραπάνω ανέφερε ότι δεν παρέχεται. Επίσης, το 88,4% 

των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο απάντησαν ότι δεν 

παρακολουθούν το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας το οποίο προσφέρεται 

από το σχολείο τους. Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ του εάν 

δεν παρακολουθούν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας οι μαθητές, σε 

σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 0,001). Ειδικότερα οι μαθητές των 

ιδιωτικών σχολείων παρακολουθούν έστω σε κάποιο βαθμό τα προγράμματα 

ενισχυτικής διδασκαλίας που προσφέρουν τα σχολεία τους, έναντι της 

μηδενικής παρακολούθησης τέτοιων προγραμμάτων από τους μαθητές των 

δημοσίων σχολείων.

Πίνακας 11: Παρακολουθείς πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο, 
σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 0 17Ναι
% 0,0 11,6
Αριθμός 142 130Όχι
% 100,0 88,4

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

ExactSig. 
(2-sided)

ExactSig. 
(1-sided)

PearsonChi-Square 17,448a 1 0,000
ContinuityCorrectionb 15,422 1 0,000
LikelihoodRatio 24,010 1 0,000
Fisher'sExactTest 0,000 0,000
Linear-by-Linear 
Association

17,388 1 0,000
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N of ValidCases 289

Το 99,4% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι δεν παρέχει το σχολείο δυνατότητα επαγγελματικού προσανατολισμού, ενώ 

το 85,1% των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο απάντησαν θετικά. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ του εάν παρέχει το σχολείο 

δυνατότητα επαγγελματικού προσανατολισμού, σε σύγκριση με το σχολείο 

φοίτησης (p=0,001). Ειδικότερα, τα ιδιωτικά σχολεία προσφέρουν αυτή τη 

δυνατότητα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα δημόσια.

Πίνακας 12: Παρέχει το σχολείο δυνατότητα επαγγελματικού 
προσανατολισμού, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 1 131Ναι
% 0,6 85,1
Αριθμός 159 23Όχι
% 99,4 14,9

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

ExactSig. 
(2-sided)

ExactSig. 
(1-sided)

PearsonChi-Square 229,626
a

1 0,000

ContinuityCorrectionb 226,173 1 0,000
LikelihoodRatio 285,310 1 0,000
Fisher'sExactTest 0,000 0,000
Linear-by-Linear 
Association

228,895 1 0,000

N of ValidCases 314
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Το 100% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι δεν έχουν λάβει μέρος σε πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, 

πράγμα άλλωστε φυσικό αφού όπως προέκυψε παραπάνω τέτοιο προγράμματα 

δεν υλοποιούνται στα δημόσια λύκεια, ενώ το 50,8% των μαθητών που 

φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο απάντησαν ότι έχουν λάβει μέρος σε σχετικά 

προγράμματα. 

Πίνακας 13: Αν η προηγούμενη απάντηση ήταν ναι, τότε έχεις λάβει μέρος στο 
πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, σε σύγκριση με το σχολείο 
φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 0 67Ναι
% 0,0 50,8
Αριθμός 3 65Όχι
% 100,0 49,2

Οι μαθητές από το δημόσιο σχολείο δεν απάντησαν στην ερώτηση 

«Πόσο καλά αξιολογείς την βοήθεια που έλαβες από το πρόγραμμα 

επαγγελματικού προσανατολισμού», καθώς το δημόσιο σχολείο δεν παρέχει  

επαγγελματικό προσανατολισμό. Από την άλλη πλευρά το 41,1% των μαθητών 

που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο αξιολόγησαν ως «αρκετά καλά» την 

βοήθεια που έλαβα από το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού του 

σχολείου τους. 

Πίνακας 14: Πόσο καλά αξιολογείς την βοήθεια που έλαβες από το πρόγραμμα 
επαγγελματικού προσανατολισμού, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο 
σου είναι 

ιδιωτικό ή 
δημόσιο;
Ιδιωτικό

Αριθμός 7Ελάχιστα έως καθόλου
% 9,6

Λίγο Αριθμός 22
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% 30,1
Αριθμός 30Αρκετά
% 41,1
Αριθμός 7Πολύ
% 9,6
Αριθμός 7Πάρα πολύ
% 9,6

4.3.  Εξωσχολική προετοιμασία

Στην ενότητα που αφορά την εξωσχολική προετοιμασία, το 75% των 

μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν ότι πηγαίνουν σε 

φροντιστήριο, ενώ χαμηλότερο ήταν το ποσοστό των μαθητών που φοιτούσαν 

σε ιδιωτικό σχολείο και πηγαίνουν φροντιστήριο (61,8%). Στατιστικά 

σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ του εάν πηγαίνουν οι μαθητές 

φροντιστήριο, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 0,011). Συγκεκριμένα 

οι μαθητές από δημόσια Λύκεια πηγαίνουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι οι 

μαθητές των ιδιωτικών Λυκείων σε ομαδικά φροντιστήρια προκειμένου να 

προετοιμαστούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Α.Ε.Ι.

Πίνακας 15: Πηγαίνεις φροντιστήριο, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης
Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 120 97Ναι
% 75,0 61,8
Αριθμός 40 60Όχι
% 25,0 38,2

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

ExactSig. 
(2-sided)

ExactSig. 
(1-sided)

PearsonChi-Square 6,410a 1 0,011
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ContinuityCorrectionb 5,813 1 0,016
LikelihoodRatio 6,441 1 0,011
Fisher'sExactTest 0,015 0,008
Linear-by-Linear 
Association

6,390 1 0,011

N of ValidCases 317

Αντίστοιχα, το 51,9% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο 

απάντησαν ότι κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ υψηλότερο ήταν το ποσοστό 

των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο και κάνει ιδιαίτερα 

μαθήματα (71,6%). Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ του εάν 

κάνουν οι μαθητές ιδιαίτερα μαθήματα, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης 

(p= 0,001). Συγκεκριμένα οι μαθητές των ιδιωτικών Λυκείων προσφεύγουν σε 

ιδιαίτερα μαθήματα σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι μαθητές των δημοσίων 

Λυκείων.

Πίνακας 16: Κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης
Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 83 111Ναι
% 51,9 71,6
Αριθμός 77 44Όχι
% 48,1 28,4

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

ExactSig. 
(2-sided)

ExactSig. 
(1-sided)

PearsonChi-Square 12,965a 1 0,000
ContinuityCorrectionb 12,144 1 0,000
LikelihoodRatio 13,091 1 0,000
Fisher'sExactTest 0,000 0,000
Linear-by-Linear 
Association

12,924 1 0,000

N of ValidCases 315
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Ως προς το χρόνο της εξωσχολικής τους προετοιμασίας, το 76,3% των 

μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν ότι πάνω από 10 ώρες 

την εβδομάδα κάνει φροντιστήριο, ενώ χαμηλότερο ήταν το ποσοστό των 

μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο και απάντησαν το ίδιο(69,4%). 

Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ωρών που κάνουν οι 

μαθητές φροντιστήριο, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 0,669).

Πίνακας 17: Πόσες ώρες την εβδομάδα κάνεις φροντιστήριο, σε σύγκριση με 
το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 5 71-3
% 4,2 7,1
Αριθμός 12 124-6
% 10,2 12,2
Αριθμός 11 117-9
% 9,3 11,2
Αριθμός 90 68Πάνω από 10
% 76,3 69,4

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 1,558a 3 0,669
LikelihoodRatio 1,554 3 0,670
Linear-by-Linear 
Association

1,443 1 0,230

N of ValidCases 216



63

Επίσης, το 30,6% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο 

απάντησαν ότι πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, 

ενώ υψηλότερο ήταν το ποσοστό των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό 

σχολείο και απάντησαν το ίδιο (37,5%). Δεν βρέθηκε ωστόσο στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των ωρών που κάνουν οι μαθητές ιδιαίτερα 

μαθήματα, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 0,666).

Πίνακας 18: Πόσες ώρες την εβδομάδα κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα, σε 
σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 24 331-3
% 28,2 29,5
Αριθμός 17 184-6
% 20,0 16,1
Αριθμός 18 197-9
% 21,2 17,0
Αριθμός 26 42Πάνω από 10
% 30,6 37,5

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 1,570a 3 0,666
LikelihoodRatio 1,571 3 0,666
Linear-by-Linear 
Association

,224 1 0,636

N of ValidCases 197
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Το 56% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι ξεκίνησαν φροντιστήρια για τις πανελλαδικές εξετάσεις από την Β΄ 

Λυκείου, ενώ υψηλότερο ήταν το ποσοστό των μαθητών που φοιτούσαν σε 

ιδιωτικό σχολείο και απάντησαν το ίδιο (65,7%). Δεν βρέθηκε ωστόσο 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της τάξης που ξεκίνησαν οι μαθητές να 

κάνουν φροντιστήρια για τις πανελλαδικές εξετάσεις, σε σύγκριση με το 

σχολείο φοίτησης (p= 0,145).

Πίνακας 19: Από ποια τάξη του Λυκείου ξεκίνησες φροντιστήρια για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις, σε σύγκρισημε το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 35 18Από την Α΄ Λυκείου
% 28,0 17,1
Αριθμός 70 69Από την Β΄ Λυκείου
% 56,0 65,7
Αριθμός 20 18Από την Γ΄ Λυκείου
% 16,0 17,1

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 3,855a 2 0,145
LikelihoodRatio 3,922 2 0,141
Linear-by-Linear 
Association

2,090 1 0,148

N of ValidCases 230
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Το 35,4% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι ξεκίνησαν ιδιαίτερα μαθήματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις από την Γ΄ 

Λυκείου, ενώ το 44,6% των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο και 

απάντησαν ότι ξεκίνησαν από την Β’ Λυκείου. Δεν βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ της τάξης που ξεκίνησαν οι μαθητές να κάνουν 

ιδιαίτερα μαθήματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, σε σύγκριση με το σχολείο 

φοίτησης (p= 0,323).

Πίνακας 20: Από ποια τάξη του Λυκείου ξεκίνησες ιδιαίτερα μαθήματα για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 25 27Από την Α΄ Λυκείου
% 30,5 24,1
Αριθμός 28 50Από την Β΄ Λυκείου
% 34,1 44,6
Αριθμός 29 35Από την Γ΄ Λυκείου
% 35,4 31,3

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 2,259a 2 0,323
LikelihoodRatio 2,273 2 0,321
Linear-by-Linear 
Association

,041 1 0,840

N of ValidCases 194
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Το 80,7% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι τα φροντιστήρια που κάνει μηνιαίως στοιχίζουν πάνω από 200€, ενώ 

χαμηλότερο ήταν το ποσοστό των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο 

και απάντησαν το ίδιο (70,3%). Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ του πόσο στοιχίζουν τα φροντιστήρια μηνιαίως, σε σύγκριση με το 

σχολείο φοίτησης (p= 0,205).

Πίνακας 21: Πόσο στοιχίζουν τα φροντιστήρια που κάνεις μηνιαίως, σε 
σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 4 451-100 ευρώ
% 3,4 4,4
Αριθμός 8 14101-150 ευρώ
% 6,7 15,4
Αριθμός 11 9151-200 ευρώ
% 9,2 9,9
Αριθμός 96 64Πάνω από 200 

ευρώ % 80,7 70,3

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 4,585a 3 0,205
LikelihoodRatio 4,557 3 0,207
Linear-by-Linear 
Association

3,344 1 0,067

N of ValidCases 210



67

Το 68,3% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι τα ιδιαίτερα που κάνει μηνιαίως στοιχίζουν πάνω από 200€, ενώ 

χαμηλότερο ήταν το ποσοστό των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο 

και απάντησαν το ίδιο (65,2%). Δεν βρέθηκε ωστόσο στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ του πόσο στοιχίζουν τα ιδιαίτερα μηνιαίως, σε σύγκριση με το 

σχολείο φοίτησης (p= 0,319).

Πίνακας 22: Πόσο στοιχίζουν τα ιδιαίτερα που κάνεις μηνιαίως, σε σύγκριση 
με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 3 620-50 ευρώ
% 3,7 5,4
Αριθμός 4 1451-100 ευρώ
% 4,9 12,5
Αριθμός 9 7101-150 ευρώ
% 11,0 6,3
Αριθμός 10 12151-200 ευρώ
% 12,2 10,7
Αριθμός 56 73Πάνω από 200 

ευρώ % 68,3 65,2

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 4,701a 4 0,319
LikelihoodRatio 4,925 4 0,295
Linear-by-Linear 
Association

1,124 1 0,289

N of ValidCases 194
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Το 62,8% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο θεωρούν ότι 

το φροντιστήριο το βοηθάει «πάρα πολύ» στην προετοιμασία για τις 

πανελλαδικές εξετάσεις, όπως επίσης και το 61,9%των μαθητών που 

φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ του κατά πόσο θεωρούν οι μαθητές ότι τους βοηθάει το φροντιστήριο 

στην προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, σε σύγκριση με το σχολείο 

φοίτησης (p= 0,832).

Πίνακας 23: Πόσο θεωρείς ότι σε βοηθάει το φροντιστήριο στην προετοιμασία 
σου για τις πανελλαδικές εξετάσεις, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 1 0Λίγο
% 0,8 0,0
Αριθμός 9 8Αρκετά
% 7,4 8,2
Αριθμός 35 29Πολύ
% 28,9 29,9
Αριθμός 76 60Πάρα πολύ
% 62,8 61,9

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square ,872a 3 0,832
LikelihoodRatio 1,248 3 0,742
Linear-by-Linear 
Association

,000 1 0,990

N of ValidCases 218
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Επιπλέον, το 73,2% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο 

θεωρούν ότι τα ιδιαίτερα μαθήματα το βοηθούν «πάρα πολύ» στην 

προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως επίσης και το 62,5%των 

μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο. Δεν βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ του κατά πόσο θεωρούν οι μαθητές ότι τους 

βοηθάει τα ιδιαίτερα μαθήματα στην προετοιμασία για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 0,256).

Πίνακας 24: Πόσο θεωρείς ότι σε βοηθάνε τα ιδιαίτερα μαθήματα στην 
προετοιμασία σου για τις πανελλαδικές εξετάσεις, σε σύγκριση με το σχολείο 
φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 0 2Λίγο
% 0,0 1,8
Αριθμός 5 13Αρκετά
% 6,1 11,6
Αριθμός 17 27Πολύ
% 20,7 24,1
Αριθμός 60 70Πάρα πολύ
% 73,2 62,5

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 4,055a 3 0,256
LikelihoodRatio 4,860 3 0,182
Linear-by-Linear 
Association

3,718 1 0,054

N of ValidCases 194
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Το 29,9% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι μελετάνε 3-4 ώρες ημερησίως για το φροντιστήριο/ιδιαίτερα μαθήματα, 

όπως επίσης και το 32,7%των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο. 

Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ωρών μελέτης  

ημερησίως για το φροντιστήριο/ιδιαίτερα μαθήματα, σε σύγκριση με το 

σχολείο φοίτησης (p= 0,399).

Πίνακας 25: Πόσες ώρες ημερησίως μελετάς για το φροντιστήριο/ιδιαίτερα 
μαθήματα, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 1 4Κάτω από 1
% 0,7 2,7
Αριθμός 14 191-2
% 9,5 12,7
Αριθμός 33 372-3
% 22,4 24,7
Αριθμός 44 493-4
% 29,9 32,7
Αριθμός 28 224-5
% 19,0 14,7
Αριθμός 27 19Πάνω από 5
% 18,4 12,7

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 5,136a 5 0,399
LikelihoodRatio 5,275 5 0,383
Linear-by-Linear 
Association

4,182 1 0,041

N of ValidCases 297
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Το 78,5% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι η ύλη που διδάσκεται στο φροντιστήριο/ιδιαίτερα μαθήματα προηγείται σε 

σχέση με το σχολείο, όπως επίσης και το 76,8% των μαθητών που φοιτούσαν 

σε ιδιωτικό σχολείο. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 

ύλης που διδάσκεται στο φροντιστήριο/ιδιαίτερα μαθήματα σε σχέση με το 

σχολείο, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 0,276).

Πίνακας 26: Η ύλη που διδάσκεσαι στο φροντιστήριο/ιδιαίτερα μαθήματα σε 
σχέση με το σχολείο, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 19 27Συμβαδίζει με το σχολείο
% 12,8 17,9
Αριθμός 117 116Προηγείται από το σχολείο
% 78,5 76,8
Αριθμός 13 8Καθυστερεί σε σχέση με 

το σχολείο % 8,7 5,3

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 2,573a 2 0,276
LikelihoodRatio 2,591 2 0,274
Linear-by-Linear 
Association

2,529 1 0,112

N of ValidCases 300
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4.4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή Τμήματος φοίτησης στα 

Α.Ε.Ι

Το 36,4% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι «λίγο» επιθυμούν να σπουδάσουν στην πόλη τους, για να είναι  κοντά στην 

οικογένεια του, ενώ το 30,5% απάντησε «αρκετά».  Επίσης, το 30,3% των 

μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο, απάντησαν «αρκετά» στην εν 

λόγω ερώτηση. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του εάν 

επιθυμούν οι μαθητές να σπουδάσουν στην πόλη τους, για να είναι  κοντά στην 

οικογένεια τους, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 0,163).

Πίνακας 28: Στην πόλη μου, για να είμαι  κοντά στην οικογένεια μου, σε 
σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 21 29Καθόλου
% 13,6 18,7
Αριθμός 56 40Λίγο
% 36,4 25,8
Αριθμός 47 47Αρκετά
% 30,5 30,3
Αριθμός 30 39Πολύ
% 19,5 25,2

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 5,117a 3 0,163
LikelihoodRatio 5,139 3 0,162
Linear-by-Linear 
Association

0,282 1 0,595

N of ValidCases 309
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Το 34,9% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι επιθυμούν «αρκετά» να σπουδάσουν στην πόλη τους, για οικονομικούς 

λόγους και το ίδιο ποσοστό «πολύ». Αντίστοιχα, το 31% των μαθητών που 

φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο, απάντησαν «αρκετά» και το 27,7%«πολύ». Δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του εάν επιθυμούν οι μαθητές 

να σπουδάσουν στην πόλη τους, για οικονομικούς λόγους, σε σύγκριση με το 

σχολείο φοίτησης (p= 0,114).

Πίνακας 2927: Στην πόλη μου,  για οικονομικούς λόγους, σε σύγκριση με το 
σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 15 29Καθόλου
% 9,9 18,7
Αριθμός 31 35Λίγο
% 20,4 22,6
Αριθμός 53 48Αρκετά
% 34,9 31,0
Αριθμός 53 43Πολύ
% 34,9 27,7

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 5,957a 3 0,114
LikelihoodRatio 6,037 3 0,110
Linear-by-Linear 
Association

5,233 1 0,022

N of ValidCases 307
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Επίσης, το 31,2% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο 

απάντησαν ότι επιθυμούν «πολύ» να σπουδάσουν στην πόλη τους, για 

καλύτερη ποιότητα σπουδών, ενώ το 35,3% των μαθητών που φοιτούσαν σε 

ιδιωτικό σχολείο, απάντησαν «αρκετά» και το 34% «πολύ». Δεν βρέθηκε ούτε 

σε αυτή την περίπτωση στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του εάν 

επιθυμούν οι μαθητές να σπουδάσουν στην πόλη τους, για καλύτερη ποιότητα 

σπουδών, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 0,261).

Πίνακας 30: Στην πόλη μου,  για καλύτερη ποιότητα σπουδών, σε σύγκριση με 
το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 30 20Καθόλου
% 19,5 13,1
Αριθμός 33 27Λίγο
% 21,4 17,6
Αριθμός 43 54Αρκετά
% 27,9 35,3
Αριθμός 48 52Πολύ
% 31,2 34,0

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 4,004a 3 0,261
LikelihoodRatio 4,021 3 0,259
Linear-by-Linear 
Association

2,542 1 0,111

N of ValidCases 307
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Το 39,9% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι επιθυμούν «αρκετά» να σπουδάσουν σε συγκεκριμένες σχολές, επειδή 

προσφέρουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, στην αγορά εργασίας, ενώ 

το 45,5% των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο απάντησαν ότι 

έχουν την ίδια επιθυμία «πολύ». Έτσι υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ του εάν επιθυμούν οι μαθητές να σπουδάσουν σε συγκεκριμένες 

Σχολές, επειδή προσφέρουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, στην αγορά 

εργασίας, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 0,013). Οι μαθητές των 

ιδιωτικών επιλέγουν σε μεγαλύτερο ποσοστό συγκεκριμένες σχολές, επειδή 

προσφέρουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, στην αγορά εργασίας. 

Πίνακας 31: Σε συγκεκριμένες Σχολές, επειδή προσφέρουν καλύτερες 
επαγγελματικές ευκαιρίες, στην αγορά εργασίας, σε σύγκριση με το σχολείο 
φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 16 18Καθόλου
% 10,5 11,7
Αριθμός 32 21Λίγο
% 20,9 13,6
Αριθμός 61 45Αρκετά
% 39,9 29,2
Αριθμός 44 70Πολύ
% 28,8 45,5

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 10,742a 3 0,013
LikelihoodRatio 10,821 3 0,013
Linear-by-Linear 
Association

3,589 1 0,058

N of ValidCases 307
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Το 67,8% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι «καθόλου» δεν επιθυμούν να σπουδάσουν σε συγκεκριμένες Σχολές επειδή 

εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση, στο Δημόσιο, όπως επίσης και το 72,8% των 

μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο απάντησαν το ίδιο.  Δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του εάν επιθυμούν οι μαθητές να 

σπουδάσουν σε συγκεκριμένες σχολές επειδή εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση, 

στο Δημόσιο, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 0,728).

Πίνακας 32: Σε συγκεκριμένες σχολές επειδή εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση, 
στο Δημόσιο, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 103 110Καθόλου
% 67,8 72,8
Αριθμός 32 29Λίγο
% 21,1 19,2
Αριθμός 12 9Αρκετά
% 7,9 6,0
Αριθμός 5 3Πολύ
% 3,3 2,0

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 1,303a 3 0,728
LikelihoodRatio 1,310 3 0,727
Linear-by-Linear 
Association

1,294 1 0,255

N of ValidCases 303
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Το 61,6% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο απάντησαν 

ότι «καθόλου» δεν επιθυμούν να σπουδάσουν σε συγκεκριμένες Σχολές, που 

αποτελούν «λύση ανάγκης», αφού δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν  πρόσβαση 

σε κάποια από τις σχολές υψηλής ζήτησης, όπως άλλωστε απάντησε και το 

64,4%των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο. Δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του εάν επιθυμούν οι μαθητές να 

σπουδάσουν σε συγκεκριμένες Σχολές, που αποτελούν «λύση ανάγκης», αφού  

δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν  πρόσβαση σε κάποια από τις σχολές υψηλής 

ζήτησης, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 0,503).

Πίνακας 283: Σε συγκεκριμένες Σχολές, που αποτελούν «λύση ανάγκης», αφού  
δεν μπόρεσα να εξασφαλίσω  πρόσβαση σε κάποια από τις σχολές υψηλής 
ζήτηση, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 93 96Καθόλου
% 61,6 64,4
Αριθμός 40 32Λίγο
% 26,5 21,5
Αριθμός 14 19Αρκετά
% 9,3 12,8
Αριθμός 4 2Πολύ
% 2,6 1,3

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 2,348a 3 0,503
LikelihoodRatio 2,365 3 0,500
Linear-by-Linear 
Association

0,049 1 0,824

N of ValidCases 300
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Παράλληλα, το 32,7% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο 

απάντησαν ότι είναι «λίγο» πιθανό να σπουδάσει στο εξωτερικό και το 30,1% 

απάντησε «καθόλου», ενώ το 37,8%  των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό 

σχολείο απάντησαν «καθόλου». Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ του κατά πόσο θεωρούν οι μαθητές ότι είναι πιθανό να σπουδάσουν 

στο εξωτερικό, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 0,218).

Πίνακας 294: Πόσο πιθανό είναι να σπουδάσεις στο εξωτερικό, σε σύγκριση 
με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 47 59Ελάχιστα έως καθόλου
% 30,1 37,8
Αριθμός 51 37Λίγο
% 32,7 23,7
Αριθμός 37 36Αρκετά
% 23,7 23,1
Αριθμός 7 13Πολύ
% 4,5 8,3
Αριθμός 14 11Πάρα πολύ
% 9,0 7,1

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 5,759a 4 0,218
LikelihoodRatio 5,801 4 0,215
Linear-by-Linear 
Association

0,216 1 0,642

N of ValidCases 312
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4.5. Απόψεις για το εξεταστικό σύστημα

Το 34,4% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο θεωρούν 

«λίγο» δίκαιο το εξεταστικό σύστημα, ενώ το 28,7% των μαθητών που 

φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο απάντησαν «αρκετά». Δεν βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ του κατά πόσο δίκαιο θεωρούν οι μαθητές το 

εξεταστικό σύστημα, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 0,694).

Πίνακας 35: Πόσο δίκαιο θεωρείς το εξεταστικό σύστημα, σε σύγκριση με το 
σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 39 42Ελάχιστα έως καθόλου
% 24,8 26,8
Αριθμός 54 44Λίγο
% 34,4 28,0
Αριθμός 40 45Αρκετά
% 25,5 28,7
Αριθμός 18 22Πολύ
% 11,5 14,0
Αριθμός 6 4Πάρα πολύ
% 3,8 2,5

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 2,226a 4 0,694
LikelihoodRatio 2,231 4 0,693
Linear-by-Linear 
Association

0,043 1 0,837

N of ValidCases 314
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Το 37,8% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο θεωρούν 

«αρκετά» αδιάβλητο το εξεταστικό σύστημα, όπως επίσης και το29,9% των 

μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο. Δεν βρέθηκε επομένως 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του κατά πόσο αδιάβλητο θεωρούν οι 

μαθητές το εξεταστικό σύστημα, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 

0,398).

Πίνακας 3630: Πόσο αδιάβλητο θεωρείς το εξεταστικό σύστημα, σε σύγκριση 
με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 14 19Ελάχιστα έως καθόλου
% 9,0 12,1
Αριθμός 33 30Λίγο
% 21,2 19,1
Αριθμός 59 47Αρκετά
% 37,8 29,9
Αριθμός 35 38Πολύ
% 22,4 24,2
Αριθμός 15 23Πάρα πολύ
% 9,6 14,6

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 4,063a 4 0,398
LikelihoodRatio 4,082 4 0,395
Linear-by-Linear 
Association

0,339 1 0,560

N of ValidCases 313
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Το 29,9% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο θεωρούν 

«πολύ σημαντική» την διαδικασία των εξετάσεων για την επαγγελματική τους 

ζωή, όπως επίσης και το 28%  των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό 

σχολείο και απάντησαν το ίδιο. Δεν βρέθηκε ούτε σε αυτή την περίπτωση 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του κατά πόσο σημαντική θεωρούν οι 

μαθητές την διαδικασία των εξετάσεων για την επαγγελματική τους ζωή, σε 

σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 0,372).

Πίνακας 3731: Πόσο σημαντική θεωρείς την διαδικασία των εξετάσεων για 
την επαγγελματική σου ζωή, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 12 20Ελάχιστα έως καθόλου
% 7,6 12,7
Αριθμός 24 30Λίγο
% 15,3 19,1
Αριθμός 46 35Αρκετά
% 29,3 22,3
Αριθμός 47 44Πολύ
% 29,9 28,0
Αριθμός 28 28Πάρα πολύ
% 17,8 17,8

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 4,259a 4 0,372
LikelihoodRatio 4,287 4 0,369
Linear-by-Linear 
Association

1,314 1 0,252

N of ValidCases 314
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Το 52,9% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο θεωρούν ότι 

πρέπει να τροποποιηθεί το εξεταστικό σύστημα σε κάποια σημεία, όπως επίσης 

και το 70% των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο. Δεν βρέθηκε και 

πάλι στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του εάν θα έπρεπε να 

τροποποιηθεί το εξεταστικό σύστημα, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης (p= 

0,398).

Πίνακας 38: Θεωρείς ότι θα έπρεπε να τροποποιηθεί το εξεταστικό σύστημα, 
σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 69 64Ναι, εντελώς
% 43,9 40,8
Αριθμός 5 2Όχι, καθόλου
% 3,2 1,3
Αριθμός 83 91Ναι, Σε κάποια 

σημεία % 52,9 58,0

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 1,842a 2 0,398
LikelihoodRatio 1,884 2 0,390
Linear-by-Linear 
Association

0,558 1 0,455

N of ValidCases 314
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Τέλος, το 61,1% των μαθητών που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο 

θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές εξετάσεις για κάθε σχολή, όπως 

επίσης και το 63,1% των μαθητών που φοιτούσαν σε ιδιωτικό σχολείο. Δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του εάν θα πρέπει να 

υπάρχουν ξεχωριστές εξετάσεις για κάθε σχολή, σε σύγκριση με το σχολείο 

φοίτησης (p= 0,586).

Πίνακας 39: Θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές εξετάσεις για κάθε 
σχολή, σε σύγκριση με το σχολείο φοίτησης

Το σχολείο σου είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο Ιδιωτικό
Αριθμός 96 99Ναι
% 61,1 63,1
Αριθμός 22 26Όχι
% 14,0 16,6
Αριθμός 39 32Δεν ξέρω/δεν 

απαντώ % 24,8 20,4

Chi-SquareTests
Value df Asymptotic

Significance 
(2-sided)

PearsonChi-Square 1,070a 2 0,586
LikelihoodRatio 1,071 2 0,585
Linear-by-Linear 
Association

0,459 1 0,498

N of ValidCases 314
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Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα

Εισαγωγή

Η έρευνα είχε ως σκοπό τη διερεύνηση της διαφοροποίησης στον τρόπο 

προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ ανάμεσα στους μαθητές 

των δημόσιων και των ιδιωτικών σχολείων, με έμφαση στη βοήθεια που 

λαμβάνουν είτε στο σχολείο που φοιτούν, είτε με την μορφή φροντιστηρίων 

και ιδιαιτέρων μαθημάτων, καθώς και στους προσανατολισμούς τους ως προς 

τα τμήματα των ΑΕΙ τα οποία επιλέγουν για να εισαχθούν.  

Στην έρευνα συμμετείχαν 318 μαθητές της Γ΄ Λυκείου, που 

προέρχονταν κατά το ήμισυ από δημόσια και κατά το άλλο μισό από ιδιωτικά 

λύκεια της Αθήνας.  Οι απαντήσεις των παιδιών μετά από την στατιστική 

επεξεργασία και ανάλυση φάνηκε να αναπαράγουν την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα την οποία εξάλλου παρουσιάζουν δημοσιευμένες μελέτες 

έγκριτων ερευνητών.  Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η συνοπτική 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης και ο βαθμός κατά τον οποίο 

απαντήθηκαν τα ερευνητικά μας ερωτήματα, οι εγγενείς αδυναμίες που 

προέκυψαν, καθώς και το πεδίο που ανοίγεται για περαιτέρω διερεύνηση των 

θεμάτων που μας απασχόλησαν.

5.1. Διαφοροποιήσεις ως προς τα δημογραφικά στοιχεία των μαθητών

Ξεκινώντας από τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος παρατηρούμε 

ότι ενώ τα παιδιά των δημοσίων και ιδιωτικών Λυκείων έχουν σχεδόν όλα 

γεννηθεί στην Ελλάδα, δεν ισχύει το ίδιο για την χώρα γέννησης των γονέων 

τους.  Σε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό, τα παιδιά του δημοσίου 

δηλώνουν άλλη χώρα γέννησης των γονέων τους, πλην της Ελλάδας, με 

συχνότερη την Αλβανία, έναντι των παιδιών του ιδιωτικού σχολείου.  

Αξιοσημείωτη επίσης είναι η διαφορά ανάμεσα στο εκπαιδευτικό επίπεδο των 

γονέων των μαθητών.  Τα περισσότερα  παιδιά των ιδιωτικών έναντι  των 

παιδιών των δημοσίων Λυκείων δηλώνουν ότι ο πατέρας τους είναι απόφοιτος 

είτε ΤΕΙ, είτε ΑΕΙ, είτε κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.  Στην 

περίπτωση δε της μητέρας, η διαφορά αυτή είναι πολύ πιο σημαντική υπέρ των 
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μαθητών των ιδιωτικών σχολείων.  Επίσης, όπως είναι και αναμενόμενο, 

καταγράφεται στατιστικά σημαντική διαφορά στην οικονομική κατάσταση της 

οικογένειας των παιδιών των ιδιωτικών και των δημοσίων Λυκείων, αφού τα 

παιδιά του δημοσίου δήλωσαν κατά πλειοψηφία ότι η οικονομική τους 

κατάσταση είναι μέτρια, με μηνιαίο εισόδημα 1000-1500 ευρώ, ενώ η 

πλειοψηφία των παιδιών των ιδιωτικών χαρακτήρισαν την οικονομική 

κατάσταση της οικογενείας τους καλή με μηνιαίο εισόδημα άνω των 2500 

ευρώ. Τα ευρήματα αυτά συμβαδίζουν με αυτά των μελετών που συγκρίνουν 

ιδιωτική με δημόσια εκπαίδευση και αποτελούν  το κυριότερο πρόβλημα.  

Περικλείουν ένα συστηματικό σφάλμα επιλογής (Selection bias), αφού οι 

οικογένειες με καλύτερο κοινωνικό-οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο 

προτιμούν την φοίτηση σε ιδιωτικό σχολείο, οπότε υπάρχει συστηματικά 

διαφορετική σύνθεση μαθητικού πληθυσμού στα ιδιωτικά σε σχέση με τα 

δημόσια σχολεία (Delprato, 2018).

5.2. Διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο ενδοσχολικής προετοιμασίας των 

μαθητών για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Α.Ε.Ι

Το δείγμα των μαθητών τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά 

Λύκεια είχαν παρόμοια κατανομή στις τέσσερεις κατευθύνσεις σπουδών που 

υπάρχουν στη Γ’ Λυκείου (Θεωρητική, Θετική, Επιστημών Υγείας και 

Οικονομίας-Πληροφορικής).  Παρατηρήθηκε ωστόσο στατιστικά σημαντική 

διαφορά στον βαθμό αποφοίτησης από τη Β΄ Λυκείου μεταξύ των παιδιών των 

δύο τύπων σχολείων.  Στα ιδιωτικά Λύκεια με βάση τις σχετικές δηλώσεις των 

ίδιων των μαθητών παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν περισσότεροι αριστούχοι 

μαθητές από ότι στα δημόσια.  Ενδεχομένως βέβαια αυτός ο βαθμός να μην 

αντικατοπτρίζει απόλυτα το επίπεδο της απόδοσης των μαθητών αλλά πιθανώς 

να υποκρύπτει μια μεγαλύτερη «ελαστικότητα» στην βαθμολογία από την 

πλευρά των καθηγητών των ιδιωτικών. Σε κάθε όμως περίπτωση ο έλεγχος 

αυτής της υπόθεσης ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας εργασίας.

Η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου των μαθητών (και εδώ δεν υπήρξε 

καμία διαφοροποίηση μεταξύ των δύο τύπων σχολείων)  δήλωσαν ότι θα 
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πάρουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό το εύρημα έρχεται να 

συμφωνήσει με παρατηρήσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με την μεγάλη συμμετοχή 

των Ελλήνων μαθητών στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ, σε ποσοστό που 

κυμαίνεται ανάλογα με τη χρονιά από 76% έως και 99% των αποφοίτων 

Λυκείου. (OECD indicator D 6.5, 2017).

Σημαντικές διαφορές ωστόσο παρατηρήθηκαν στον τρόπο 

προετοιμασίας των μαθητών εντός του σχολείου ανάλογα με το αν φοιτούν σε 

ιδιωτικό ή δημόσιο.  Κατ’ αρχάς τα παιδιά του ιδιωτικού κατά πλειοψηφία 

απάντησαν ότι εκτιμούν ως αρκετή, πολύ και πάρα πολύ την  βοήθεια που 

λαμβάνουν από την πλευρά του σχολείου, κάτι που δεν συναντήθηκε στις 

απαντήσεις των παιδιών του δημοσίου που χαρακτήρισαν την αντίστοιχη 

ενδοσχολική υποστήριξη με τους χαρακτηρισμούς από «ελάχιστη έως 

καθόλου», έως «λίγη».  Αυτό βέβαια ερμηνεύεται από το γεγονός ότι τα 

ιδιωτικά σχολεία παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά καθώς και 

επαγγελματικό προσανατολισμό, παροχές που είναι απούσες συνήθως από τα 

δημόσια σχολεία. Βέβαια μικρός αριθμός παιδιών εκμεταλλεύεται την 

ενισχυτική διδασκαλία που του παρέχεται στα ιδιωτικά σχολεία, πολύ 

περισσότερα όμως παρακολουθούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό 

(περίπου τα μισά) και η πλειοψηφία ανταποκρίνεται θετικά στο σχετικό 

πρόγραμμα.

5.3. Διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο εξωσχολικής προετοιμασίας των 

μαθητών για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Α.Ε.Ι

Οι διαφορές που καταγράφονται στην ενδοσχολική πορεία των μαθητών 

εξομαλύνονται όταν φτάνουμε στην επιπρόσθετη,  υποστηρικτική 

προετοιμασία με την μορφή των φροντιστηρίων και των ιδιαιτέρων 

μαθημάτων.  Εδώ η συμμετοχή στην εξωσχολική εκπαίδευση είναι 

συντριπτική.  Μόνο στο 5% των παιδιών των δημοσίων και στο 4,5% των 

παιδιών των ιδιωτικών σχολείων δεν παρέχεται κανενός είδους εξωσχολική 

υποστήριξη.  Πρόκειται κατά κύριο λόγο για τους ελάχιστους μαθητές που 

δήλωσαν ότι δεν θα πάρουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις με σκοπό να 
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σπουδάσουν είτε στο εξωτερικό, είτε σε κάποιο ιδιωτικό κολλέγιο/ΙΕΚ.  Τα 

παιδιά των δημοσίων ωστόσο προσφεύγουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στα 

φροντιστήρια ενώ τα παιδιά των ιδιωτικών προτιμούν στα ιδιαίτερα μαθήματα. 

Ίσως αυτό να σχετίζεται με το γεγονός ότι τα ιδιαίτερα μαθήματα κοστίζουν 

συνολικά πολύ περισσότερο άρα απευθύνονται σε παιδιά οικογενειών με 

υψηλότερη οικονομική δύναμη, που κατά κανόνα είναι τα παιδιά των 

ιδιωτικών. Τέλος το ένα τρίτο των μαθητών των δημοσίων αλλά και των 

ιδιωτικών Λυκείων, κάνουν τόσο ιδιαίτερα μαθήματα, όσο και φροντιστήρια.

Οι ώρες που δαπανώνται στα εξωσχολικά μαθήματα είναι για μεγάλο 

αριθμό παιδιών πάνω από 10 ώρες εβδομαδιαίως για την παρακολούθηση και 

πάνω από 3 ώρες ημερησίως για την μελέτη, ενώ τα περισσότερα παιδιά 

δηλώνουν ότι έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι 

από την Β΄ Λυκείου, αρκετά δε ήδη από την Α λυκείου, χωρίς να παρατηρείται 

ιδιαίτερη διαφορά ανάλογα με τον τύπο του σχολείου φοίτησης ως προς αυτή 

την παράμετρο.  Άλλωστε, όπως φαίνεται από την βιβλιογραφία,  η Ελλάδα 

βρίσκεται αρκετά ψηλά στην κατάταξη των χωρών αναφορικά με τις ώρες 

διδασκαλίας μετά το σχολείο και τα αντίστοιχα οικογενειακά έξοδα για 

εξωσχολική εκπαίδευση (Verdis, 2001).  Τα παιδιά είναι ενημερωμένα για το 

κόστος της προετοιμασίας τους αφού η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ότι 

ιδιαίτερα και φροντιστήρια στοιχίζουν πάνω από 200 ευρώ μηνιαίως,  χωρίς 

πάλι να παρατηρείται διαφορά σε σχέση με το αν φοιτούν σε ιδιωτικό και 

δημόσιο.  Τα ευρήματα αυτά συμβαδίζουν με άλλες έρευνες όπως των 

Ioakimidis & Papakonstantinou, (2017) κατά την οποία  προέκυψαν 

παραπλήσια δεδομένα σχετικά με την παρακολούθηση ιδιαιτέρων μαθημάτων 

και φροντιστηρίων  για την προετοιμασία εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύματα. 

Σε άλλες διεθνείς ωστόσο μελέτες αναφέρεται ότι οι μαθητές των ιδιωτικών 

σχολείων κάνουν περισσότερες ώρες φροντιστήριο ή ιδιαίτερα μαθήματα 

(NESSE, 2011,  Smyth, 2009,  Kallai, 2006).

Τελικά πάντως αποδεικνύεται ότι είτε ο μαθητής φοιτά στο δημόσιο 

λύκειο, είτε στο ιδιωτικό δεν αποφεύγει τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα 

μαθήματα.  Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το κόστος για τις οικογένειες των 
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παιδιών που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία είναι διπλάσιο από αυτό των 

δημοσίων σχολείων.  Οι μαθητές θεωρούν ότι η βοήθεια που λαμβάνουν από 

το φροντιστήριο ή τα ιδιαίτερα μαθήματα είναι σημαντική, κάτι που δεν 

ανέφεραν για το σχολείο, ειδικά οι μαθητές των δημοσίων σχολείων.  

Η ύλη που διδάσκονται στο φροντιστήριο/ιδιαίτερα μαθήματα συνήθως 

προηγείται από το σχολείο.

5.4. Διαφοροποιήσεις ως προς τις επιλογές και τα κριτήρια επιλογής 

Τμημάτων εισαγωγής

Τόσο οι μαθητές των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων Λυκείων 

στοχεύουν κατά προτεραιότητα στα Τμήματα «υψηλής ζήτησης». 

Συγκεκριμένα ανάμεσα στις πρώτες επιλογές συγκαταλέγονται η Ιατρική, το 

Πολυτεχνείο, η Νομική και τα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου, 

ανάλογα με την κατεύθυνση που ακολουθεί ο κάθε μαθητής, χωρίς 

διαφοροποίηση αναφορικά με τον τύπο σχολείου στο οποίο φοιτούν.

Όταν καλούνται να απαντήσουν για τα κριτήρια με βάση τα οποία 

κυρίως προχωρούν στην επιλογή σχολής φοίτησης, οι μαθητές τόσο των 

δημοσίων, όσο και των ιδιωτικών σχολείων ελάχιστα διαφοροποιούνται. Θα 

φανταζόταν κανείς ότι στην περίπτωση αυτή τα παιδιά των δημοσίων, λόγω 

και της χαμηλότερης οικονομικής δυνατότητας της οικογενείας τους θα 

επέλεγαν μια σχολή στην πόλη τους, αν όχι για να είναι κοντά στην οικογένεια, 

τουλάχιστον για οικονομικούς λόγους.  Διαλέγουν ωστόσο την πόλη τους για 

καλύτερη ποιότητα σπουδών (ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία στα οποία 

απευθυνθήκαμε για την μελέτη είναι λύκεια της Αθήνας). Τα παιδιά των 

ιδιωτικών επιλέγουν να σπουδάσουν σε συγκεκριμένες σχολές που 

προσφέρουν καλύτερες επαγγελματικές εμπειρίες σε μεγάλο ποσοστό, αλλά 

μαθητές δημοσίων και ιδιωτικών Λυκείων απορρίπτουν ομόφωνα και με 

μεγάλη πλειοψηφία τις σχολές που εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση στο 

Δημόσιο.  Το εύρημα αυτό συμφωνεί με την θεωρία που λέει ότι ενώ 

παλαιότερα η εκπαίδευση θεωρούνταν διαβατήριο για διορισμό στο δημόσιο, 

αυτό σήμερα ανατρέπεται λόγω της μεσολάβησης της οικονομικής κρίσης και 
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της αναγκαστικής συρρίκνωσης του δημοσίου τομέα (Livanos, 2010).  Τα 

παιδιά δημοσίου και ιδιωτικού απορρίπτουν τις σχολές-λύσεις ανάγκης που 

έχουν χαμηλό βαθμό πρόσβασης σε σχέση με τις σχολές υψηλής ζήτησης.  Το 

γεγονός ότι οι μαθητές των δημόσιων και των ιδιωτικών Λυκείων δεν 

διαφοροποιούνται ουσιωδώς ούτε ως προς τις επιλογές τους, ούτε ως προς τα 

κριτήρια με βάση τα οποία κάνουν αυτές τις επιλογές πιθανώς οφείλεται σε μια 

γενικευμένη κουλτούρα που επικαθορίζει αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο της 

Ελληνικής κοινωνίας, ή ίσως στο γεγονός ότι τα δημόσια σχολεία επιλέχθηκαν 

από μεσοαστικές περιοχές, και άρα οι επιλογές της μεσαίας τάξης δεν 

διαφοροποιούνται ιδιαίτερα στο εσωτερικό της (χαμηλή και ανώτερη μεσαία 

τάξη).

5.5. Διαφοροποιήσεις ως προς τις αντιλήψεις και τις στάσεις των μαθητών 

για το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στα Α.Ε.Ι

Ως προς αυτή την τελευταία διάσταση η οποία εξετάστηκε στο πλαίσιο 

της παρούσας έρευνας, βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις 

ανάμεσα στις απόψεις μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών λυκείων όσον αφορά 

στο εξεταστικό σύστημα, το οποίο θεωρούν λίγο δίκαιο αλλά αρκετά 

αδιάβλητο.  Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειοψηφία των μαθητών που φοιτούν 

και στους δυο τύπους Λυκείων επιθυμεί να υπάρχουν ξεχωριστές εξετάσεις για 

κάθε σχολή.  Επίσης οι μαθητές δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων συμφωνούν 

ότι το παρόν εξεταστικό σύστημα πρέπει να τροποποιηθεί σε αρκετά σημεία.

5.6. Περιορισμοί της έρευνας

Η έρευνα αυτή υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς. Καταρχήν επειδή 

το μέγεθος του δείγματος είναι σχετικά μικρό και ο τρόπος επιλογής του θέτει 

περιορισμούς ως προς την αντιπροσωπευτικότητά του δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων. Ωστόσο επιτρέπει την ανάδειξη μιας 

πρώτης εικόνας σχετικά με το υπό μελέτη ζήτημα. Τα σχολεία που 
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συμμετείχαν στην μελέτη ανήκουν στις περιφέρειες Α΄ Αθηνών και 

Ανατολικής Αττικής, οπότε δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το 

σύνολο της χώρας.  

Επιπλέον στα ερωτήματα που αναφέρονται στο οικογενειακό εισόδημα, ή στο 

κόστος της εξωσχολικής υποστήριξης που λαμβάνουν  μπορεί οι 

συμμετέχοντες μαθητές να έδωσαν μη απολύτως ακριβείς απαντήσεις είτε από 

άγνοια, είτε επειδή δεν ήθελαν να απαντήσουν με ειλικρίνεια.  

5.7. Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

Με βάση την μελέτη μας θα μπορούσε κανείς να επεκτείνει τα θέματα 

της προετοιμασίας για την είσοδο στα ΑΕΙ, προσθέτοντας και άλλες 

παραμέτρους όπως θέματα παροχής επιπρόσθετης προετοιμασίας για σπουδές 

στο εξωτερικό, αλλά και παρακολούθηση των ιδίων μαθητών ένα με δύο 

χρόνια μετά για να παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους 

σε σχέση με το σχολείο το οποίο φοίτησαν, το βαθμό και το είδος της 

εξωσχολικής βοήθειας που έλαβαν ή της επένδυσης σε χρόνο και χρήμα που 

έκαναν.  Πρόκειται λοιπόν για ένα ενδιαφέρον ζήτημα με πολύπλευρες 

προεκτάσεις.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διερεύνηση της διαφοροποίησης στον τρόπο προετοιμασίας για τις 

εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ ανάμεσα στους μαθητές των δημόσιων και 

των ιδιωτικών σχολείων

Αγαπητέ μαθητή,

Ονομάζομαι Ντούρης Σπυρίδων και είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής του 

προγράμματος με τίτλο «Εκπαιδευτική Πολιτικής και Διοίκηση» του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  Στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής 

μου εργασίας, έχει διαμορφωθεί το παρακάτω ερωτηματολόγιο με στόχο να 

ερευνηθεί ο τρόπος προετοιμασίας, για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ, των 

μαθητών της Γ΄ Λυκείου δημοσίων και ιδιωτικών λυκείων.  Οι ερωτήσεις 

αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την προετοιμασία σου εντός και 

εκτός του σχολείου, πώς επέλεξες την σχολή που θα δηλώσεις, αλλά και 

γενικότερες προσωπικές σου απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα 

εξετασθείς.

Το ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν στην 

Γ΄ τάξη του Λυκείου, σε δημόσιο ή ιδιωτικό γενικό λύκειο,  είναι ΑΝΩΝΥΜΟ 

και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους 

σκοπούς της παρούσας εκπαιδευτικής έρευνας.  Η συμμετοχή σου σε αυτή την 

έρευνα καθώς και η καταγραφή των ειλικρινών σου απόψεων θα συμβάλει 

σημαντικά στην διερεύνηση του θέματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων, 

είναι όμως προαιρετική.  Ο χρόνος για την συμπλήρωση του είναι περίπου 10-

15 λεπτά. 

Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σου.
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Παρακαλώ απαντήστε με βάση τα προσωπικά σας στοιχεία και τις 
απόψεις που σας αντιπροσωπεύουν περισσότερο, βάζοντας ένα Χ στο 
αντίστοιχο κουτάκι ή συμπληρώνοντας την απάντηση στην κενή περιοχή.

1. Φύλο
Αγόρι
Κορίτσι

2. Το σχολείο σου είναι ιδιωτικό ή δημόσιο;

Δημόσιο
Ιδιωτικό

3. Σε ποια χώρα έχεις γεννηθεί;

4. Σε ποια χώρα έχει γεννηθεί ο πατέρας σου;

5. Σε ποια χώρα έχει γεννηθεί η μητέρα σου;

6. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα σου;

Απόφοιτος Δημοτικού
Απόφοιτος Γυμνασίου
Απόφοιτος Λυκείου
Απόφοιτος ΙΕΚ ή Τεχνικής Σχολής
Απόφοιτος ΤΕΙ
Απόφοιτος ΑΕΙ
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
Κάτοχος διδακτορικού τίτλου

7. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας σου;

Απόφοιτος Δημοτικού
Απόφοιτος Γυμνασίου
Απόφοιτος Λυκείου
Απόφοιτος ΙΕΚ ή Τεχνικής Σχολής
Απόφοιτος ΤΕΙ
Απόφοιτος ΑΕΙ
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
Κάτοχος διδακτορικού τίτλου

8. Ποιο είναι το επάγγελμα του πατέρα σου;

9. Ποιο είναι το επάγγελμα της μητέρας σου;
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10. Πώς θα χαρακτήριζες την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς 

σου;

Κακή
Μέτρια
Αρκετά καλή
Καλή
Πολύ καλή

11. Ποιο είναι κατά προσέγγιση το μηνιαίο οικογενειακό σας εισόδημα;

Κάτω των 1000 ευρώ
1001-1500 ευρώ
1501-2000 ευρώ
2001-2500 ευρώ
Άνω των 2500 ευρώ
Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ

12. Ποιος ήταν ο βαθμός αποφοίτησης σου από την Β΄ Λυκείου;

18,5-20   Άριστα
15,5-18,4  Πολύ καλά
12,5-15,4  Καλά
10-12,4  Μέτρια

13. Ποια κατεύθυνση ακολουθείς;

Θεωρητική
Θετική
Επιστημών Υγείας
Οικονομίας και Πληροφορικής

14. Θα πάρεις μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις;

Ναι
Όχι
Δεν ξέρω/ δεν έχω αποφασίσει

15.Αν δεν πρόκειται να πάρεις μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις ποιος 
είναι ο λόγος;

Σκέφτομαι να εργαστώ
Σκέφτομαι να γραφτώ σε ιδιωτικό 
ΙΕΚ/κολλέγιο
Σκέφτομαι να σπουδάσω στο 
εξωτερικό
Άλλο (να αναφερθεί)
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16. Πόσο θεωρείς ότι σε βοηθάει το σχολείο στο οποίο φοιτάς στην 
προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις;
Ελάχιστα έως καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

16.Πόσες ώρες ημερησίως μελετάς για τα μαθήματα του σχολείου που 
δεν θα δοθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις;

Κάτω από 1
1-2
2-3
3-4
4-5
Πάνω από 5

17.Πόσες ώρες ημερησίως μελετάς για τα μαθήματα του σχολείου που  
θα δοθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις;

Κάτω από 1
1-2
2-3
3-4
4-5
Πάνω από 5

18. Παρέχει το σχολείο στο οποίο φοιτάς πρόγραμμα ενισχυτικής 

διδασκαλίας;

Ναι
Όχι

19. Παρακολουθείς πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο;

Ναι
Όχι

20. Παρέχει το σχολείο δυνατότητα επαγγελματικού προσανατολισμού;

Ναι
Όχι

21.Αν η προηγούμενη απάντηση ήταν ναι, τότε έχεις λάβει μέρος στο 
πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού;

Ναι
Όχι

22.Πόσο καλά αξιολογείς την βοήθεια που έλαβες από το πρόγραμμα 
επαγγελματικού προσανατολισμού;

Ελάχιστα έως καθόλου
Λίγο
Αρκετά
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Πολύ
Πάρα πολύ

23. Πηγαίνεις φροντιστήριο;

Ναι
Όχι

24. Κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα;

Ναι
Όχι

25. Πόσες ώρες την εβδομάδα κάνεις φροντιστήριο;

1-3
4-6
7-9
Πάνω από 10

26. Πόσες ώρες την εβδομάδα κάνεις ιδιαίτερα;

1-3
4-6
7-9
Πάνω από 10

27.Από ποια τάξη του Λυκείου ξεκίνησες φροντιστήρια για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις;

Από την Α΄ Λυκείου
Από την Β΄ Λυκείου
Από την Γ΄ Λυκείου

28.Από ποια τάξη του Λυκείου ξεκίνησες ιδιαίτερα μαθήματα για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις;

Από την Α΄ Λυκείου
Από την Β΄ Λυκείου
Από την Γ΄ Λυκείου

29. Πόσο στοιχίζουν τα φροντιστήρια που κάνεις μηνιαίως;

20-50 ευρώ
51-100 ευρώ
101-150 ευρώ
151-200 ευρώ
Πάνω από 200 ευρώ

30. Πόσο στοιχίζουν τα ιδιαίτερα που κάνεις μηνιαίως;

20-50 ευρώ
51-100 ευρώ
101-150 ευρώ
151-200 ευρώ
Πάνω από 200 ευρώ
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31.Πόσο θεωρείς ότι σε βοηθάει το φροντιστήριο στην προετοιμασία 
σου για τις πανελλαδικές εξετάσεις;

Ελάχιστα έως καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

32.Πόσο θεωρείς ότι σε βοηθάνε τα ιδιαίτερα μαθήματα στην 
προετοιμασία σου για τις πανελλαδικές εξετάσεις;

Ελάχιστα έως καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

33. Πόσες ώρες ημερησίως μελετάς για το φροντιστήριο/ιδιαίτερα 

μαθήματα;

Κάτω από 1
1-2
2-3
3-4
4-5
Πάνω από 5

34.Η ύλη που διδάσκεσαι στο φροντιστήριο/ιδιαίτερα μαθήματα σε 
σχέση με το σχολείο:

Συμβαδίζει με το σχολείο
Προηγείται από το σχολείο
Καθυστερεί σε σχέση με το σχολείο

35.Εάν μπορούσες, χωρίς κανέναν περιορισμό, να διαλέξεις τη σχολή 
που θα σε βοηθήσει να ασκήσεις το επάγγελμα που επιθυμείς, ποια 
θα ήταν αυτή;

36. Πόσο πιθανό θεωρείς να κατορθώσεις να επιτύχεις σε αυτή την 

σχολή;

Ελάχιστα έως καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
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37.Ποια είναι η σχολή που θα δηλώσεις πρώτη στο μηχανογραφικό σου 
(μπορεί να είναι και η ίδια με την απάντησή σου στην ερώτηση 36);

38. Σε ποιο βαθμό ισχύουν για σένα οι ακόλουθες προτάσεις;

Επιθυμώ να σπουδάσω:

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ
Στην πόλη μου,  για να είμαι  
κοντά στην οικογένεια μου

Στην πόλη μου,  για 
οικονομικούς λόγους
Στην πόλη μου,  για 

καλύτερη ποιότητα σπουδών
Σε συγκεκριμένες Σχολές, 
επειδή προσφέρουν καλύτερες 
επαγγελματικές ευκαιρίες, στην 
αγορά εργασίας
Σε συγκεκριμένες Σχολές επειδή 
εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση, 

στο Δημόσιο
Σε συγκεκριμένες Σχολές, που 
αποτελούν «λύση ανάγκης», 

αφού  δεν μπόρεσα να 
εξασφαλίσω  πρόσβαση σε 

κάποια από τις σχολές υψηλής 
ζήτηση

39. Πόσο πιθανό είναι να σπουδάσεις στο εξωτερικό;

Ελάχιστα έως καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

40. Πόσο δίκαιο θεωρείς το εξεταστικό σύστημα;

Ελάχιστα έως καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

41. Πόσο αδιάβλητο θεωρείς το εξεταστικό σύστημα;

Ελάχιστα έως καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
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42.Πόσο σημαντική θεωρείς την διαδικασία των εξετάσεων για την 
επαγγελματική σου ζωή;

Ελάχιστα έως καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ

43. Θεωρείς ότι θα έπρεπε να τροποποιηθεί το εξεταστικό σύστημα;

Ναι, εντελώς
Όχι, καθόλου
Ναι, Σε κάποια σημεία

44. Θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές εξετάσεις για κάθε 

σχολή;

Ναι
Όχι
Δεν ξέρω/δεν απαντώ

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τις απαντήσεις σας.


