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Abstract: This paper presents a survey of foreign language teachers about the role of private 

education in foreign language teaching and, by extension, the effect of this fact on their 

professional career. The semi-structured interview method and its methodological tools were 

used. The results include the assumption of a downgrading of their role due to the existence of 

this shadow educational system of private education system. However, significant is the fact 

that teachers are admitting the complementarity of the role of the public school in relation to 

the private education centers. 
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Πεπίλητη: ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη ε παξνπζίαζε κηαο έξεπλαο ζε εθπαηδεπηηθνχο μέλεο 

γιψζζαο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο 

θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ επίδξαζε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ηα κεζνδνινγηθά ηεο 

εξγαιεία. ηα απνηειέζκαηα ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο ηεο παξαδνρήο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

ξφινπ ηνπο απφ ηελ χπαξμε ηνπ ζθηψδνπο απηνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 

θξνληηζηεξίσλ. Παξφια απηά εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο ηεο παξαδνρήο εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηνπ ξφινπ ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ 

ζε ζρέζε κε απηνχ ηνπ ηδησηηθνχ θέληξνπ.  

Λέξειρ κλειδιά: εθπαηδεπηηθφο, μελφγισζζε εθπαίδεπζε, θξνληηζηήξην 

Διζαγυγή 

Σν θαηλφκελν ηεο ηδησηηθήο εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηε ρψξα καο έρεη ιάβεη 

κεγάιεο δηαζηάζεηο. Η απμεκέλε απηή ηάζε ησλ Διιήλσλ καζεηψλ γηα εθκάζεζε ηεο 

γιψζζαο κέζσ ησλ θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ θαίλεηαη κέζα απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 
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ESLC 2011(European Survey on Language Competences)
1
, αθνχ ε Διιάδα είλαη ε ρψξα κε 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ ηεο πξψηεο μέλεο γιψζζαο (αγγιηθήο) 

εθηφο ζρνιείνπ, κε κεγάιε δηαθνξά απφ άιια επξσπατθά ζπζηήκαηα. Γηάθνξνη ιφγνη 

εληνπίδνληαη γηα ηελ πξνηίκεζε απηή. Όπσο ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ηγαλνχ θαη 

Παπαζηακνχιε (2007) ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ καζήκαηα αγγιηθήο 

γιψζζαο ζηα θέληξα μέλσλ γισζζψλ είλαη απμεκέλνο θπξίσο εμαηηίαο ηεο ζηφρεπζεο ησλ 

καζεηψλ γηα απφθηεζε ηίηινπ γισζζνκάζεηαο, παξνρή πνπ δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί αιιά 

νχηε θαη λα πξνσζεζεί κέζσ ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. Αθφκα, ε δεκφζηα εθπαίδεπζε δελ 

παξέρεη ηνλ επαξθή δηδαθηηθφ ρξφλν, αθνχ αθελφο δελ ππάξρεη επάξθεηα εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο, θαη αθεηέξνπ είηε ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα δελ δηαλέκνληαη έγθαηξα είηε 

είλαη αθαηάιιεια γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, σο 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο επηζεκαίλνπλ ην κεγάιν αξηζκφ ησλ καζεηψλ αλά ηάμε, ηελ 

απνπζία κηαο εληαίαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηελ 

απνπζία αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. 

Έηζη, ζε ζρεηηθή εξψηεζε έξεπλαο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (76,3%) ηάζζεηαη ππέξ ηεο 

εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κέζσ ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ (θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ θαη 

ηδηαηηέξσλ θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ) (Μπηξκπίιε, 2015). Οη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη απφ 

ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ππέξ ηεο ηδησηηθήο εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο είλαη:  

 ν απμεκέλνο πξνγξακκαηηζκέλνο θαη πξαγκαηνπνηεκέλνο δηδαθηηθφο ρξφλνο, 

θαζψο ζεσξείηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ καζεηψλ 

 ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, ηα νπνία θξίλνληαη σο „πινπζηφηεξα‟ θαη πην 

νινθιεξσκέλα, αθνχ πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξν πιηθφ θαη ζπλνδεχνληαη απφ 

βνεζεηηθά εγρεηξίδηα θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 

  ε δπλαηφηεηα θαηάιιειεο θαη επαξθνχο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ απφθηεζε 

πηζηνπνηεηηθνχ  γισζζνκάζεηαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ 

                                                           
1
Η ESLC είλαη ε πξψηε έξεπλα απηνχ ηνπ είδνπο πνπ ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ επάξθεηα ησλ καζεηψλ ζηελ μέλε γιψζζα. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην έηνο 2011, ζε 16 

ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ή θνηλφηεηεο ρσξψλ ηεο Δπξψπεο - κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα - κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ ζε 54.000 καζεηέο ζηελ ηειεπηαία ρξνληά ηεο θαηψηεξεο κέζεο εθπαίδεπζεο (ISCED2)  θαη 

ηελ πξψηε ρξνληά ηεο αλψηεξεο κέζεο εθπαίδεπζεο (ISCED3) (UNESCO, 1997).Δπηπξφζζεηα πιεξνθνξίεο 

ζπιιέρζεθαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο, δηεπζπληέο θαη πληνληζηέο Δζληθήο Έξεπλαο νη νπνίνη παξείραλ ζηνηρεία γηα 

ηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο επάξθεηαο ησλ μέλσλ γισζζψλ. θνπφο 

ηεο έξεπλαο ήηαλ ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ κέζα απφ ηηο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007α), έηζη ψζηε λα βνεζεζεί ε Δπξψπε ζηε 

δεκηνπξγία ελφο Δπξσπατθνχ Γείθηε Δπάξθεηαο ηεο  Γιψζζαο, λα παξαθνινπζεί ηελ ηαχηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Βαξθειψλεο (2002), θαη λα 

αληαιιάμεη „θαιέο‟ πξαθηηθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. Η έξεπλα ESLC αμηνινγεί ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα ζηελ θαηαλφεζε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

(readingandlistening), φπσο επίζεο θαη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (writing). Η γισζζηθή απηή επάξθεηα 

αμηνινγήζεθε ζχκθσλα κε ηα επίπεδα ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο - CEFR (πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο, 2001), έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο αλάκεζα ζηα ζπκκεηέρνληα επξσπατθά 

ζπζηήκαηα. Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαηά θαηξνχο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, θαη ηηο επίζεκεο εζληθέο ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο, θσηίδνπλ θαηά πνιχ ην θαίξην δήηεκα ηεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο. 
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ζρνιείνπ κε ηα ηζρχνληα δεδνκέλα 

 ε „πνηφηεηα‟ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ ζεσξείηαη φηη ζην 

θξνληηζηήξην αθνινπζείηαη „θαιχηεξε‟ θαη „αλαιπηηθφηεξε‟ δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία 

   ην νξγαλσκέλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ηερλνινγηθψλ κέζσλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

 ν κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ ζηελ ηάμε πνπ ζπληειεί αθελφο ζηε 

δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα πξνζαξκφζεη ηε δηδαζθαιία 

ηνπ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη αθεηέξνπ ζηε 

δεκηνπξγία θιίκαηνο εξεκίαο θαη ζπλεξγαζίαο, πνπ απνηεινχλ απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.   

Η παξαθνινχζεζε καζεκάησλ κέζσ ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ κε ηε ζεηξά ηεο επηθέξεη 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηηο ζρνιηθέοηάμεηο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ κε θχξην επαθφινπζν ηελ 

αλνκνηνγέλεηα ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ (Γαιαλνπνχινπ, 2001). Η πνιηηεία, αλαγλσξίδνληαο 

απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηαθαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη δε δηδάζθνληαη αγγιηθά φινη νη 

καζεηέο ησλ Γεκνηηθψλ, ζεζκνζέηεζε ηε ρξήζε επηπέδσλγλψζεσλ ζην Γπκλάζην.Παξφια 

απηά, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, αλ θαη ζεσξεηηθά έρνπλ ζεζπηζηεί αιιαγέο ζηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε μελφγισζζε εθπαίδεπζε, έλαο κεγάινο 

αξηζκφο καζεηψλ εμαθνινπζνχλ λα δείρλνπλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζην ζεζκφ ηνπ 

θξνληηζηεξίνπ κε αλαπφθεπθηεο ζπλέπεηεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Έηζη, ε χπαξμε ηνπ 

παξάιιεινπ απηνχ ζπζηήκαηνο επεξεάδεη ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα ησλ 

αγγιηθψλ, ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαη ηελ αληίιεςή ηνπ ζρεηηθά κε ηε κάζεζε, ην 

ζεζκφ θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζρνιείνπ(Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008). Παξάιιεια, 

απνηειεί παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην ίδην ην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ (Παπανηθνλφκνπ, 2011).   

Μεθοδολογία έπεςναρ 

Η κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο κπνξεί λα παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεξεχλεζε 

ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή πξάμε, παξφιν πνπ κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν  κπνξεί λα 

δηαπηζησζεί πψο νη άλζξσπνη «βιέπνπλ» ηα πξάγκαηα, θαη φρη πψο «πξάηηνπλ» αθνχ, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδεη ν Woods (1991: 85), «δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλόο όηη ζε 

θάπνηα πιαίζηα ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζην ηί ιέλε νη εθπαηδεπηηθνί όηη θάλνπλ, θαη 

ηη πξαγκαηηθά θάλνπλ». Απηή ε αζπκθσλία κεηαμχ απηναλαθεξφκελεο θαη παξαηεξνχκελεο 

ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε αξαθίδνπ (2011:32) είλαη έλα ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζηηο έξεπλεο, 

πνπ πξνθχπηεη ιφγσ αδπλακηψλ επηιεθηηθφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο κλήκεο αιιά θαη ιφγσ ηεο 
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ηάζεο ησλ αηφκσλ λα δίλνπλ θνηλσληθά αξεζηέο απαληήζεηο (θνηλσληθή επηζπκεηφηεηα)
2
. 

Γηα ηε δηεπθξίληζε ησλ ππφ παξαηήξεζε δεδνκέλσλ πξνηηκήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε 

κε εθπαηδεπηηθνχο. Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν 

ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζε ζέκαηα κεζνδνινγίαο θαη ηελ άπνςή 

ηνπο πάλσ ζηε ζρέζε ηνπ ηξφπνπ επηινγήο ηνπο θαη ηεο άπνςεο ηνπο γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη 

δηδαθηηθή ηνπο θαηάξηηζε. Σν πεξηερφκελν ηεο ζπδήηεζεο θαηαγξάθεθε ειεθηξνληθά θαη 

απνκαγλεηνθσλήζεθε, έηζη ψζηε λα ππάξμεη κηα νπζηαζηηθφηεξε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο ζπλέληεπμεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ αθνινχζεζε ε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ θαηεγνξηψλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

παξαηήξεζεο, ελψ θαηεγνξίεο πξνέθπςαλ θαη απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην SPSSforWindows. 

Πεπιγπαθικά δεδομένα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 29 εθπαηδεπηηθνί - 28 γπλαίθεο θαη 1 άληξαο - νη ειηθίεο ησλ 

νπνίσλ θπκαίλνληαη κεηαμχ 30 θαη 55 εηψλ. Η δπζαλαινγία ηνπδείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

σο πξνο ην θχιν ήηαλ αλακελφκελε, αθνχ ζηελ εηδηθφηεηα ησλ Φηινιφγσλ Αγγιηθήο 

παξαδνζηαθά ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί. 

Όινη νη εθπαηδεπηηθνί (Ν=29) είλαη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ, θαη νη επηά  απφ απηνχο (Ν=7) έρνπλ ηίηιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, 

ελψ δχν εθπαηδεπηηθνί (Ν=2) βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη κία 

(Ν=1) εθπαηδεπηηθφο μεθίλεζε αιιά δελ νινθιήξσζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηφ 65,5% (Ν=19) δελ έρνπλ εκπιαθεί πνηέ ζηε δηαδηθαζία 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Οη πέληε (5) εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θνηηήζεη ζε αλψηαην 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζηελ Δπξψπε θαη έλαο (1) ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζε πξνπηπρηαθφ ή 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη νη έμη (6) έρνπλ θάπνηα επηκνξθσηηθή εκπεηξία ζε ρψξα ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Έλαο (1) εθπαηδεπηηθφο ζπλδπάδεη θαη ηα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά. Οη 

πεξηζζφηεξνη πάλησο εθπαηδεπηηθνί (15 πεξηπηψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πνζνζηφ 53,6%) 

δελ έρνπλ θακία  εκπεηξία επηκφξθσζεο ή θνίηεζεο ζε ζρνιή ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Παποςζίαζη ηυν αποηελεζμάηυν 

Πξνβαίλνληαο ζε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, σζηφζν, κέζα απφ ηα 

κεζνδνινγηθά φξγαλα ηεο ζπλέληεπμεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

πξάγκαηη πξνθχπηεη φηη ν ηδησηηθφο θνξέαο ππεξηεξεί έλαληη ηνπ δεκνζίνπ ζηε ζπλείδεζε 

ησλ πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ.  

Η άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ παξεκβαηηθφ - ή κε - ξφιν ηεο ηδησηηθήο 

                                                           
2
 ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ν φξνο αλαθέξεηαη σο social desiderability. 
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εθπαίδεπζεο αλαιχεηαη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη 

κεηά απφ ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. χκθσλα κε φζα 

θαηαζέηνπλ, ζε πξψηε θάζε φινη νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο ζην δεηνχκελν ηεο εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Απφ 

απηνχο, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη ην δεκφζην ζρνιείν ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά ζην ζεζκφ ηνπ θξνληηζηεξίνπ, ην νπνίν θξίλνπλ φηη ππνβαζκίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ελδεηθηηθά: 

- Πιένλ έρνπκε θαηαληήζεη λα πξνζπαζνύκε λα βνπιώζνπκε ηηο ηξύπεο πνπ έρεη αθήζεη 

ην θξνληηζηήξην. 

- Έρνπκε ηε δπλαηόηεηα - εδώ, πνπ είκαζηε πίζσ από ηα θξνληηζηήξηα - θαη έρνπκε 

θαιύςεη πάξα πνιιά θελά ηνπο. 

- Όηη θελά έρνπλ από ην θξνληηζηήξην ζέινπλ λα ηα θαιύςνπλ από ην ζρνιείν. 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ ηδησηηθνχ 

παξάγνληα ζηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχλ φηη ε χπαξμε ησλ θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ είλαη απφξξνηα ηεο αδπλακίαο ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ 

καζεηψλ. ε κηα πεξίπησζε κάιηζηα, ε εθπαηδεπηηθφο κεηαθέξεη ηε γλψκε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πκβνχινπ Δθπαίδεπζεο ν νπνίνο αλαγλσξίδεη ηελ αλεπάξθεηα θαη ηελ αδπλακία ηνπ 

δεκφζηνπ ζρνιείνπ λα παξέρεη ην θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο, ελψ παξάιιεια ηνλίδεη θαη ηελ πξνζσξηλφηεηα ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΔΠ 

ΞΓ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαζέηνπλ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ: 

- Αξλεηηθόο ν παξάγνληαο ηνπ θξνληηζηεξίνπ δελ είλαη. Δίλαη βνεζεηηθόο. 

- Δίλαη ζεηηθό γηαηί πξνρσξάκε. Καηαλννύλ εύθνια, νπόηε κπνξώ λα πξνρσξήζσ. 

- Θεηηθά θέξλεη. Τν παηδί κέζα ζηε ηάμε, κε ην λα πεγαίλεη ζην θξνληηζηήξην, θαίλεηαη 

πην ζίγνπξν θαίλεηαη πην -  πώο λα ην πσ λα ην πσ - ιίγν ζαλ ‘αλώηεξν’ από ηα άιια. 

- Αλ πάλε όια θξνληηζηήξην, ην επίπεδν ζα είλαη πην αλεβαζκέλν. 

- Σίγνπξα παξεκβαίλεη …. Κάπνηα παηδάθηα πνπ πάλε θξνληηζηήξην θαη έρνπλε θαη 

αμηνπνηνύλ ην ρξόλν πνπ παλ θξνληηζηήξην, ζαθώο είλαη θαιύηεξα θαη θάλνπλ ην 

κάζεκα επθνιόηεξν. 

- Δπεξεάδνκαη ζεηηθά κόλν γηαηί είλαη θαιύηεξν γηα ηα παηδηά.  Δίκαζηε εθεί θαη νη δπν 

καδί, δε ζα αιιάμεη πνηέ απηό ην πξάγκα. Όπσο αθξηβώο έρνπλε γνλείο θαη εκέλα ζα 

δαζθάια, έηζη αθξηβώο έρνπλ θαη ην θξνληηζηήξην εθεί θαη αγγιηθά θαη εδώ. Όηη κπνξεί 

λα γίλεη από ηε ζπλεξγαζία θαη ησλ δύν, θαη ό ,ηη θαιό κπνξεί λα βγεη, απηό επηζπκώ. 

- Θεηηθό είλαη ην θξνληηζηήξην. Δθόζνλ εκείο δε κπνξνύκε λα ηνπο πξνζθέξνπκε λα 

έρνπλ έλα πηπρίν, λα θάλνπλ πεξηζζόηεξεο ώξεο θαη λα κπνξνύλ λα βαζηζηνύλ ζε καο 

κόλν. Τόζα ρξόληα θάλνπλ αγγιηθά… απηό είλαη ζέκα πνπ δελ κπνξνύκε λα ην ιύζνπκε 

εκείο αιιά μεθηλάκε από ην δεκνηηθό θαη δε καζαίλνπλ αγγιηθά κόλν από καο.  
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- Γε κπνξνύκε λα θαηεγνξνύκε ηα θξνληηζηήξηα αληί ηε δεκόζηα εθπαίδεπζε. 

Φξνληηζηήξην ππήξρε θαη ππάξρεη. Αο θάλεη θάηη ην θξάηνο λα πάςεη λα ππάξρεη. 

- Έιεγε ν Σύκβνπινο - πνπ γηα κέλα όζνη έξρνληαη είλαη απιά θεξέθσλα ηνπ Υπνπξγείνπ, 

απιά λα πξνσζήζνπλ θάηη πνπ απηνί ζέινπλ γηα θαιό - όηη «ν ζηόρνο καο είλαη ηα 

παηδηά λα κελ πάλε θξνληηζηήξην καζεκαηηθά, λα κελ πάλε αγγιηθά, λα κελ πάλε∙ λα ηα 

καζαίλνπλ όια εδώ».  Καη ξσηάεη κηα κεηέξα: «σξαία, εγώ ηη κε ζπκβνπιεύεηε από ηνπ 

ρξόλνπ ην Σεπηέκβξην; Να κε ην γξάςσ ην παηδί κνπ ζηα αγγιηθά; λα ην γξάςσ, ή όρη;» 

Καη δελ καο απάληεζε. «Αθνύ ιέηε όηη ζα ηα θάλεη εδώ. Άξα ζα ην γξάςσ;» «Ναη», 

ιέεη, «ζα ην γξάςεηε». Γειαδή - κε ζπγρσξείο - κπνύξδεο. Καη ηόληζε θαη θάηη άιιν γηα 

όια απηά, ηα πηινηηθά. Όζν ρξεκαηνδνηνύληαη, κέρξη ην 2013, από ηελ ΔΟΚ. Σπγλώκε, 

δειαδή, ηα παηδηά καο είλαη πεηξακαηόδσα;  

Δλίνηε, νη εθπαηδεπηηθνί πξνζαξκφδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, αλάινγα κε ην αλ ηα παηδηά 

παξαθνινπζνχλ θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα, φκσο απηφ δελ αθνξά ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ: 

- Θεσξώ πνιιά  πξάγκαηα δηδαγκέλα. Καη ζηε πεξίπησζε απηή - γηα λα κελ βαξηνύληαη 

ηα παηδηά θαη επαλαιακβάλνκαη -  όρη όηη ηα πεξλάσ αδίδαθηα, αιιά, πξνθεηκέλνπ λα 

έρσ κηα ηάμε ε νπνία βαξηέηαη, θξνληίδσ λα ηα θάλσ πην ζύληνκα. 

- Σίγνπξα επεξεάδεηαη. Αξλεηηθά. Δίκαη πην ραιαξή. Λάζνο κνπ είλαη, αιιά λα 

θξπβόκαζηε πίζσ από ην δάρηπιό καο; 

- Δπεηδή ζην θξνληηζηήξην θάλνπλ πνιύ writing. δε πνιπθάλσ εγώ εδώ πέξα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επηζεκαίλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θνίηεζεο ζηα θέληξα 

μέλσλ γισζζψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, ηελ νπνία ραξαθηεξίδνπλ σο «απαμησηηθή» 

απέλαληη ζην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ, αιιά θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ δηδάζθεη ην κάζεκα, αλ 

θαη εληνπίδνπλ δηαθνξεηηθέο δηαβαζκίζεηο ηεο αξλεηηθήο ηνπο ζηάζεο, ε νπνία πνιχ ζπρλά 

επηθέξεη αληίζηνηρεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: 

- Καηά πνιύ καο αληηκεησπίδνπλ απαμησηηθά, πηζηεύσ, γηαηί «εκείο πεγαίλνπκε έμσ 

αγγιηθά, μέξνπκε αγγιηθά, δελ ην έρνπκε αλάγθε ην κάζεκα, δελ καο ελδηαθέξεη». 

- Απηό έρεη επίδξαζε θαη ζηε δνπιεηά πνπ έρεηο λα θάλεηο, θαη έλα παξαπάλσ ζην δηθό 

καο ην αληηθείκελν. Παξόιν πνπ ηα παηδηά πάλε θξνληηζηήξην… αδηαθνξνύλ γηα ην 

κάζεκα. 

- Σλνκπάξνπλ ην κάζεκα; Ναη, ηζρύεη. 

- Μεξηθά λαη, δε δηαβάδνπλ, γηαηί ζνπ ιέλε «ηα μέξσ από ην θξνληηζηήξην». Καη κεηά, 

πεξηκέλνπλ βαζκό. 

- Όηη είλαη ππνδεέζηεξν; Υπάξρεη θαη απηό, αιιά θπξίσο από ηνπο καζεηέο πνπ γλσξίδνπλ 

πεξηζζόηεξν. 

- Τν ‘βγάδνπλ’ ηα παηδηά όηη παξαθνινπζνύλ θξνληηζηήξην. Δίηε - πεο- αδηαθνξία είηε - 

πεο - ππεξνςία …. 
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- Τν απαμηώλνπλ κε ην δηάβαζκα ζην ζπίηη. Γε θάλνπλ θαζόινπ homework θαη δελ 

ελδηαθέξνληαη νύηε ιεμηιόγην λα κάζνπλ. 

- Βέβαηα, γηαηί ζεσξνύλ όηη γλσξίδνπλ ηε γιώζζα. Καη δελ παξαθνινπζνύλ ηόζν πνιύ. 

- Υπάξρνπλ πξνβιήκαηα, ηα γλσζηά. Όηη νη καζεηέο πνπ πεγαίλνπλ θξνληηζηήξην ζα 

πξέπεη θάηη άιιν λα ηνπο δώζεηο λα είλαη ην θίλεηξν, γηαηί ζεσξνύλ όηη «ηα μέξσ από ην 

θξνληηζηήξην» ή «ηα μέξσ από ην ηδηαίηεξν». Οπόηε ζέιεη θάηη άιιν γηα λα ηνπο 

θεληξίζεηο ην ελδηαθέξνλ. 

- Δπεξεάδνληαη. Κάπνηνη επεηδή ζέινπλ λα πάξνπλ θαιό βαζκό, είλαη θαινί καζεηέο, δελ 

είλαη αξλεηηθνί. Τν βιέπνπλ ζα δπλαηόηεηα λα έρνπλ έλα πνιύ θαιό βαζκό, γηαηί ην 

επίπεδό ηνπο είλαη κεγαιύηεξν. Υπάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ ην ζλνκπάξνπλ-  δελ είλαη 

πνιινί, είλαη ε αιήζεηα - πνπ ιέλε «ηώξα εγώ είκαη ηόζν πξνρσξεκέλνο. Θα αζρνιεζώ 

κε απηό;» 

- Τα παηδηά δπζηπρώο ηελ έρνπλ απηή ηελ άπνςε, όηη «εδώ κέζα δε ζα κάζνπκε. Θα 

κάζνπκε έμσ.» Καη ην εθθξάδνπλε, θαη θαζαξά, ην ιέλε. 

- Μέζα ζε απηά πνπ ιέλε ηα παηδηά είλαη όηη κόλν ζην θξνληηζηήξην καζαίλνπλ αγγιηθά. 

Η ζηάζε απηή ησλ καζεηψλ δεκηνπξγεί ζηνπο δηδάζθνληεο ηελ αίζζεζε ηεο ζχγθξηζεο 

αλάκεζα ζηηο δχν θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ – απηψλ ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ θαη 

εθείλσλ ησλ θέληξσλ μέλσλ γισζζψλ. Γεδνκέλεο ηεο ηζρπξήο ζέζεο ηνπ θξνληηζηεξίνπ, θαη 

ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηφ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην ρξφλν 

θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ηνπο δίλνληαη έηζη ψζηε λα εκθαλίζνπλ ηα θαιχηεξα δηδαθηηθά 

απνηειέζκαηα, ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ ζπλήζσο αηζζάλεηαη φηη έπεηαη, φηη 

ακθηζβεηνχληαη νη γλψζεηο ηνπ πάλσ ζην δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη νη δηδαθηηθέο ηθαλφηεηέο 

ηνπ. Δλίνηε, ε ακθηζβήηεζε εθθξάδεηαη αλνηρηά θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, γεγνλφο 

ην νπνίν ζέηεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο μέλεο γιψζζαο ζε ζέζε άκπλαο θαη πνπ θάζε άιιν παξά 

εληζρχεη ηε ζεηηθή εηθφλα θαη ην ζεβαζκφ πνπ πξνζπαζεί λα εδξαηψζεη ζην ρψξν ηνπ. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε αίζζεζε ηεο απηνεθηίκεζεο πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

αληηπαξέιζεη ηε δπζθνιία απηή. Οη εθπαηδεπηηθνί απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηνλίδνπλ θαηά ηε 

ζπλέληεπμε ηελ αλάγθε νπζηαζηηθήο επηκφξθσζεο, ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, θαη πξνζσπηθήο πξνζπάζεηαο γηα απηνβειηίσζε ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία: 

- Δγώ εδώ αληηκεησπίδσ «Η θπξία έηζη καο ην είπε». Γειαδή, εγώ πξέπεη λα 

απνινγνύκαη θαη ζηα θξνληηζηήξηα. 

- Τν κάζεκα λαη, ην επεξεάδεη. Καη ζπκάκαη θαη κηα καζήηξηα θξνληηζηεξίνπ, ε νπνία 

ήηαλ ηόζν θαιή, ηόζν ‘ιεπηνκέξεηα’, πνπ έλησζα όηη πξέπεη λα είκαη πξνεηνηκαζκέλε 

ζηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα γηα λα κε κνπ ‘ηελ πεη’. 

- … ππάξρνπλ πνιιέο θνξέο πνπ κνπ ιέλε: «εκείο, θπξία, αιιηώο ην κάζακε ζην 

θξνληηζηήξην». 
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- Πξώηα από όια, ζηελ αξρή ζα πξέπεη λα ηνπο απνδείμσ όηη είκαη θαιύηεξε θαζεγήηξηα 

από ηελ θαζεγήηξηα ηνπ θξνληηζηεξίνπ. Κάλνπκε πξάγκαηα όπσο δύζθνιεο ιέμεηο, κνπ 

θέξλνπλ αζθήζεηο πνπ ζην θξνληηζηήξην… είλαη θάηη ζαλ έλα ηζεθάξηζκα - αλ είκαη 

αξθεηά θαιή. Θεσξώ κεγάιε κνπ ηηκή πνπ κνπ θέξλνπλ πξάγκαηα πνπ δε κπνξνύλ λα 

ιύζνπλ ζην θξνληηζηήξην, γηαηί ζεσξνύλ όηη είκαη θαιύηεξε από ην θξνληηζηήξην. 

- Ννκίδσ όηη κε ζπγθξίλνπλ πνιιέο θνξέο. «Τν θάλακε απηό ζην θξνληηζηήξην», «δελ ηα 

θάλακε απηό», «καο ην είπε ζην θξνληηζηήξην» ή «ε θπξία καο είπε θάηη άιιν»…  

- Σίγνπξα ζε ζπγθξίλνπλ πάληα. Καη, ζίγνπξα, ππάξρεη ε εληύπσζε όηη ζην θξνληηζηήξην 

νη θαζεγεηέο είλαη πην θαινί, γηαηί ζην θξνληηζηήξην παίξλνπλ πηπρία. Όηαλ βιέπνπλ 

όκσο ηελ πξαγκαηηθόηεηα, θαη όηαλ εζύ κπνξείο λα ζηαζείο απέλαληη ζηνλ θαζεγεηή 

ηνπ θξνληηζηεξίνπ… Τα παηδηά απηό πνπ θξίλνπλ πξώηα από όια: ε ηθαλόηεηα ηζνύηαη 

κε γλώζεηο. Αλ βιέπνπλ θάπνηνλ κε γλώζεηο, δελ κπνξνύλ λα ζε ακθηζβεηήζνπλ. 

Όηαλ… ζε αθνύλ λα κηιάο κε ‘αιβαληθά’ αγγιηθά - πνπ ηα ιέσ εγώ - ακέζσο δε ζνπ 

δίλνπλ ζεκαζία. 

Δθηφο απφ ηνπο καζεηέο, ην κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ε ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζεσξνχληαη ππνδεέζηεξα ζε ζρέζε κε ηα άιια „πξσηεχνληα‟ καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ θαη απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ:  

- Πάληα ζεσξνύληαλ δεπηεξεύνλ κάζεκα. Καη από ηα παηδηά θαη από ηνπο γνλείο. Γηαηί 

δίλνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηα θξνληηζηήξηα θαη ζεσξνύλ όηη δε καζαίλνπλ κέζα ζην 

ζρνιείν.  

- Θεσξώ όηη απηή ε λννηξνπία πεξλάεη πεξηζζόηεξν από ηνπο γνλείο, από ην 

θξνληηζηήξην ην ίδην, θαη ηα παηδηά είλαη ηα «ζύκαηα». Γηαηί έξρνληαη γνλείο ζε όια ηα 

ζρνιεία - δε ζπδεηάσ κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν - νη νπνίνη ιέλε όηη «ζην θξνληηζηήξην 

κνπ ʼγξαςε ηόζν». Ή «ζην θξνληηζηήξην παίξλεη 20άξηα. Γηαηί εδώ πέξα πήξε 18;». Ή 

«ζην θξνληηζηήξην κνπ είπε ε θαζεγήηξηα…». Γε κπνξεί λα θαηαιάβεη όηη άιιν ην 

θξνληηζηήξην θαη άιιν ην ζρνιείν. Πηζηεύσ πσο βάδνπλ ζε πξνηεξαηόηεηα ην 

θξνληηζηήξην, θαη δπζηπρώο απηό ζπκβαίλεη θαη από γνλείο πνπ είλαη κνξθσκέλνη θαη 

έρνπλ αλώηεξν κνξθσηηθό επίπεδν, γνλείο νη νπνίνη γλσξίδνπλ ηελ μέλε γιώζζα, αιιά 

ίζσο ην θάλνπλ γηα ιόγνπο απηνπξνβνιήο, γηα ιόγνπο κε εκπηζηνζύλεο ζην ζεζκό ηεο 

μέλεο γιώζζαο ζην ζρνιείν. 

- Κπξίσο όρη από ηα παηδηά ηα ίδηα κέζα ζην κάζεκα. Από απηά πνπ ιέλε ζηνπο γνλείο 

ηνπο θαη από απηά πνπ έξρνληαη νη γνλείο θαη ιέλε ζε καο. Γειαδή όρη απεπζείαο από 

καζεηή ζε θαζεγεηή, αιιά κέζσ γνληνύ. Υπάξρνπλ θάπνηεο αληηδξάζεηο όπσο «γηαηί ζην 

θξνληηζηήξην είκαη θαιόο θαη εδώ δελ είκαη;», «γηαηί ζην θξνληηζηήξην είκαη ζηελ ηάδε 

ηάμε, θαη εδώ γξάθσ πνιύ πην εύθνια πξάγκαηα, θαη εδώ δε κνπ βάδεηε βαζκό;». Καη 

έρσ ζπδεηήζεη γηα απηό: «ζεσξείηε απηά πνπ θάλνπκε εδώ πην εύθνια από απηά πνπ 

θάλεηε ζην θξνληηζηήξην, γη απηό ην ιόγν ηελ ‘παηάηε’ γηαηί δε δίλεηε ζεκαζία ηη 

θάλνπκε κέζα ζηε ηάμε». 

- Οη πεξηζζόηεξνη (γνλείο) ζεσξνύλ όηη πξέπεη ηα παηδηά ηνπο λα πάξνπλ έλα κεγάιν 
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βαζκό δηόηη πάλε ζην θξνληηζηήξην. Πξνζπαζώ θαη ηνπο εμεγώ όηη άιιε ή ύιε ηνπ 

θξνληηζηεξίνπ, άιια απηά πνπ θάλνπκε εδώ όηη θαη απηά πνπ θάλνπκε εδώ ζέινπλ 

δηάβαζκα, όηη δε κπνξεί ν άιινο πνπ είλαη ζηε pre-Lower λα πάξεη 20. Αλ είλαη έηζη 

πάηε λα ζαο δώζεη βαζκνύο ην θξνληηζηήξην. Τη έξρεζηε εδώ;  Έηζη δελ είλαη; 

- Φπζηθά θαη δε θηαίλε ηόζν ηα ίδηα, όζν νη γνλείο ηνπο. Αο πνύκε όηαλ ν γνληόο ηνπ, ηνπ 

ιέεη «δε πεξηκέλσ ηίπνηε ιηγόηεξν από ην 19 ζην ζρνιείν» εθόζνλ ην ζηέιλεη θαη 

θξνληηζηήξην, ην παηδάθη ινγηθό είλαη λα επεξεάδεηαη. 

- Σηνπο γνλείο είλαη αθόκα πην έληνλν, κεξηθέο θνξέο, πην έθδειν όηη δελ ηνπο 

πνιπελδηαθέξεη ην πώο πεγαίλεη ην παηδί. Γηαηί όκσο; Η μέλε γιώζζα είλαη πνιύ 

ζεκαληηθή. Θεσξνύλ όηη δελ έρεη ζεκαζία ε μέλε γιώζζα πνπ θάλεηο ζην ζρνιείν. 

Γειαδή κπνξεί λα ʼξζνπλ λα ξσηήζνπλ, ή ζα ʼξζνπλ λα ξσηήζνπλ ηππηθά, θαη όηαλ ζα 

αξρίζσ λα εμεγώ, ηνπο βιέπεηο όηη ηα αθνύλ ηππηθά. Τα αθνύλ θαη δελ ηνπο 

πνιπελδηαθέξεη ηη ζα πεηο. Ή, κεηά, από ηελ άιιε κεξηά, ζα έξζεη λα δηακαξηπξεζεί όηη 

ην παηδί ζην θξνληηζηήξην θαη θαιά ηα πεγαίλεη θαη … - ζνπ ιέεη «θαιππηόκαζηε από 

θεη, θαη δελ καο ελδηαθέξεη. Μπνξεί λα είλαη (ε εθπαηδεπηηθφο) ραδή, ζηξηκκέλε». Με ηα 

άιια καζήκαηα δε ζπκβαίλεη - απηά πνπ ζεσξνύλ ‘θύξηα’ - γηαηί δελ έρνπλ λα 

ζπγθξίλνπλ κε θάηη. Τα Μαζεκαηηθά ζα ηα κάζεη εδώ, ηε Φπζηθή, ηα Αξραία… 

- Τν πξόβιεκα είλαη ηα θξνληηζηήξηα. Δπεηδή εθεί πιεξώλνπλε, ηνπο βάδνπλε βαζκνύο, 

θαη γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Καη όηαλ εδώ παίξλνπλ ρακειόηεξν βαζκό, 

έξρνληαη θαη κνπ ιέλε κεξηθνί: «Μα έρεη Lower εθεί πέξα» ή «γηαηί εθεί πέξα έρεη 

ηέηνηνπο βαζκνύο θαη εδώ…»  

- Οη γνλείο ην ζεσξνύλ ιίγν δεπηεξεύνλ. Γειαδή, ηα παηδηά καζαίλνπλ θαηά θύξην ιόγν 

ζην θξνληηζηήξην θαη θαηά δεύηεξν ιόγν εδώ. Μπνξεί λα ην ππνηηκνύλ θάπνηνη. Κάπνηνη 

άιινη ελδηαθέξνληαη. 

- Δίλαη ππνηηκεκέλν. Γηαηί ηα παηδηά ζεσξνύλ όηη, εθόζνλ πεγαίλνπλ θξνληηζηήξην, «ηη 

παξαπάλσ ζα κάζνπκε ζην ζρνιείν;». Καη ζεσξώ όηη ζε απηό ζηγνληάξνπλ θαη νη 

γνλείο.  

- Έρεη κηα απαμίσζε από ηνπο γνλείο θαη από ηα παηδηά. Δπεηδή πεγαίλνπλ ζε 

θξνληηζηήξηα θαη θάλνπλ ηδηαίηεξα, λνκίδνπλ όηη εδώ έξρνληαη θαη μέξνπλ ηα πάληα. Με 

απνηέιεζκα λα έξρνληαη γνλείο θαη λα ζνπ ιέλε όηη έρεη πάξεη ην Lower θαη ην παηδί 

γξάθεη γηα 10. Ή 12, επεηδή δελ έρεη αλνίμεη βηβιίν ιόγσ ηεο βεβαηόηεηάο ηνπ όηη ηα 

μέξεη όια. Πέξζη, αο πνύκε είρα ηέηνην πξόβιεκα εδώ. Ήξζε ν γνληόο εδώ, κε ην ραξηί, 

θαη ιέεη «Οξίζηε, έρεη πάξεη ην Lower». Καη κέζα ην γξαπηό ηνπ, ηνλ Ινύλην, είλαη 

γεκάην θνθθηλάδηα. Καη εθεί δε κπνξείο λα θάλεηο ηίπνηα άιιν. Μηα απαμίσζε. «Πάκε 

ζην θξνληηζηήξην», νπόηε εδώ είλαη…  

- Οη γνλείο μεθηλάλε απηό ην πξάγκα ζηα παηδηά. Τν πεξλάλε, όηη «ζηγά ηώξα, ζα παο ζην 

θξνληηζηήξην, ζα ηα κάζεηο». Δίλαη έλαο θαύινο θύθινο από έλα ζεκείν θαη κεηά. Γε 

κπνξείο λα βξεηο ηελ άθξε. Άξα, έλα ζρνιείν  πνπ ζνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα κέζα από 

κηα ζπλερή δηαδηθαζία λα θηάζεηο ζε έλα ζηόρν π.ρ. λα πάξεηο ην πηπρίν ρσξίο λα 
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μνδέςεηο άιια ρξήκαηα έμσ, ζα είλαη θάηη ειθπζηηθό θαη γηα ηνπο καζεηέο θαη γηα ηνπο 

γνλείο. 

- Πηζηεύσ όηη είλαη ‘ηεξηίπηα’ - ζπγλώκε γηα ηελ έθθξαζε - νηθνλνκηθνύ ραξαθηήξα, θαη 

ζεσξνύλ όηη ηα αγγιηθά είλαη κόλν λα κάζνπκε θάπνηεο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 

λα θπθιώλνπκε, γηα λα πάξνπκε έλα πηζηνπνηεηηθό, λα ην θξεκάζνπκε ζην ηνίρν ην 

νπνίν είλαη ηδησηηθνύ θνξέα, θαη δελ είλαη ηίπνηα άιιν, θαη κεηά ηα μερλάλε ηα αγγιηθά. 

Θεσξνύλ όηη έρνληαο απηό ην πηζηνπνηεηηθό, ηειείσζε. «Ξέξσ ηα αγγιηθά!» – ζηελ 

νπζία δελ ηα μέξνπλ. Απηό ην ζπλαληνύκε θάζε ρξόλν. Καη - ιππάκαη πνπ ην ιέσ - απηό 

πεξλάεη θαη από ηνπο γνλείο. Από ειάρηζηνπο ππάξρεη ην ελδηαθέξνλ λα δώζνπλ 

βαξύηεηα ζηα παηδηά ζην ζρνιείν, λα ηνπο ιέλε δειαδή όηη «πξέπεη λα πξνζέρεηε ηε 

θαζεγήηξηα, λα θάλεηε εζπρία» - ηα πην απιά πνπ κπνξεί λα πεη έλαο γνληόο. Καη ηα 

παηδηά, από θεη θαη πέξα, όζα δελ έρνπλ απηή ηε θαζνδήγεζε είλαη ηειείσο κα ηειείσο 

‘ηνπξίζηεο’… 

Τπνδεέζηεξνο ζεσξείηαη ν ξφινο ηνπ καζήκαηνο ησλ αγγιηθψλ θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά απηφ απαληάηαη ζε ρακειή ζπρλφηεηα: 

- Οη γνλείο μέξεηο πόηε έξρνληαη. Μόλν όηαλ ζα δνπλ ζην ηεζη βαζκό ρακειό έξρνληαη λα 

ξσηήζνπλ γηαηί. Από ηε ζηηγκή πνπ πάεη θξνληηζηήξην 10 ρξόληα. Μόλν ηόηε. Δίλαη 

απαμησκέλν ην κάζεκα πνιύ. Καη από ηνπο ζπλαδέξθνπο. «Έ, αγγιηθά, κσξέ, θαη εζύ 

ηώξα»… 

- Έρσ αθνύζεη θαη από ζπλάδεξθν - πξώελ δηεπζπληή - όηη ηα καζήκαηα ησλ μέλσλ 

γισζζώλ είλαη έλα ‘ηίπνηα’. Σην ζρνιείν ζα πξέπεη λα γίλνληαη Μαζεκαηηθά, 

Φπζηθνρεκείεο θαη Γιώζζα. Καη όηη όινη νη άιινη εδώ είκαζηε ηεκπέιεδεο θαη απιά 

πεξλάλε ηελ ώξα καο θαη πιεξσλόκαζηε. Τα έρσ αθνύζεη. Οη ζπλάδεξθνη δε κνπ έρνπλ 

δείμεη θάηη ηέηνην, αιιά έρσ αθνύεη θαη ηε θξάζε θαηά θαηξνύο από δηάθνξα ζρνιεία: 

«Δληάμεη βξε … αγγιηθά είλαη∙ πσο θάλεηο έηζη; 

- Γεπηεξεύνλ είλαη ην κάζεκα θαη ζην ζρνιείν. Έρνπλ ηα θηινινγηθά θαη ηα Μαζεκαηηθά, 

θαη ύζηεξα είλαη ηα ππόινηπα… Δλώ πξέπεη λα είλαη πξσηεύνλ. Γηαηί δε κπνξείο λα παο 

πνπζελά ρσξίο μέλε γιώζζα. Καη όρη κόλν κηα γιώζζα, δπν-ηξεηο έηζη όπσο έρνπκε 

θηάζεη. Γηαηί θαλέλαο δε πάεη έμσ λα πεη «α, μέξεηο Μαζεκαηηθά». Απηό πνπ ζε ξσηάλε 

είλαη: «Πόζεο γιώζζεο μέξεηο;»   

Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε παξάιιειε θνίηεζε ζηα θέληξα μέλσλ γισζζψλ 

ζηεξεί απφ ηνπο καζεηέο πνιχηηκν ρξφλν εηο βάξνο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζήο ηνπο. 

Δπηπιένλ, πνιινί επηζεκαίλνπλ φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη απφ ηελ εθάζηνηε 

θπβέξλεζε, δειαδή απηήο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ καζήκαηνο ησλ αγγιηθψλ ζην δεκφζην 

ζρνιείν, εμππεξεηεί ζθνπηκφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

θξνληηζηεξίσλ θαη ηεο παξαπαηδείαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ρακειφηεξν πνζνζηφ 

αλέξγσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζην 

«παξαζχζηεκα» ηεο εθπαίδεπζεο. Δμάιινπ θαη ζηε βηβιηνγξαθία ηνλίδεηαη φηη ε χπαξμε ηνπ 

«παξαζπζηήκαηνο» πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ζε ρψξεο πνπ νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ 
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θαιχπηνληαη απφ ην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Ηopf& Ξσρέιιεο, 2003) γεγνλφο πνπ 

φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο δελ ηζρχεη γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ: 

- Ξέξεηο πόζεο θνξέο έξρνληαη ηα παηδηά θαη ιέλε «θπξία δελ κπνξώ» όρη ζε κέλα κόλν 

θαη ζε άιια καζήκαηα «δελ έρνπκε πξνιάβεη, εκείο είρακε θξνληηζηήξην ή γξάθνπκε ζην 

θξνληηζηήξην ή ηέηνηα». 

- Τν ζέκα είλαη θαη από ην θξάηνο αλ ππάξρεη απηή ε δηάζεζε. Γηαηί απαζρνινύληαη θαη 

έλα ζσξό άιια άηνκα, θαη κε ηελ αλεξγία ηη ζα γίλεη; 

- Γελ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ. Αιιά δε κπνξώ λα αγλνήζσ όιν απηό ηνλ θόζκν πνπ είλαη 

ζηα θξνληηζηήξηα θαη αιιηώο ζα ήηαλ άλεξγνη. 

ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, ηέινο, νη εθπαηδεπηηθνί αζθνχλ θξηηηθή ζηνλ θιάδν ηνπο θαη 

αλαγλσξίδνπλ ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο „πνηφηεηαο‟ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε ζηάζε ησλ 

καζεηψλ απέλαληί ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη εθπαηδεπηηθνί ηάζζνληαη ππέξ ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ππφ πξνυπνζέζεηο, αθνχ ηα κέηξα απηά, θαηά ηε γλψκε ηνπο, 

κπνξεί λα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα πςειφηεξεο δηδαθηηθέο επηδφζεηο, πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή βειηίσζε θαη έηζη λα ζπκβάιινπλ ζηε ζεηηθφηεξε εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

- Φηαίκε εκείο πνπ ππάξρνπλ θξνληηζηήξηα; Πσο δε θηαίκε; Βέβαηα. Δλλνείηαη, γηαηί 

επαλαπαπόκαζηε. …. Η κνληκόηεηα ίζσο θηαίεη; Πνπ δελ έρεηο θάπνηνλ λα ζε ειέγρεη; 

Καη θαιό έιεγρν κηιάκε. Απηό πνπ ιέλε, ζα θάλνπλε, θαη ζα καο ειέγρνπλε. Με  

αμηνιόγεζε αληηθεηκεληθή, ίζσο. 

- Πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηελ αηηία κέζα θαη ζε καο, ζε όινπο καο δειαδή. Σε όινπο καο 

- θαη κηιάσ πξώηα από όια γηα κέλα. Πξέπεη λα θάλνπκε απηνθξηηηθή. 

Σςμπεπάζμαηα 

Η εξγαζία απηή είρε σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ ελφο δείγκαηνο εθπαηδεπηηθψλ 

δεκφζησλ ζρνιείσλ μέλεο γιψζζαο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο χπαξμεο ησλ θξνληηζηεξίσλ ζηελ 

επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Φπζηθά ην δήηεκα ησλ θξνληηζηεξίσλ δελ αθνξά κφλν ηελ μέλε 

γιψζζα. Σν παξάιιειν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαηξέρεη φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη απνηειεί θαηαθχγην ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη είλαη φ 

κφλνο ηξφπνο επηηπρίαο. Μπνξεί επίζεο λα εηπσζεί, φηη εδψ πξφθεηηαη γηα έλαλ θαχιν θχθιν, 

κε ηελ έλλνηα φηη ε θνίηεζε ζην θξνληηζηήξην θαη ε ζπλαθφινπζε επηθξάηεζή ηνπ σο 

αλαγθαίνπ εθπαηδεπηηθνχ «ζθηψδνπο» ζπζηήκαηνο ζπλεηέιεζε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

απαμίσζε ηνπζρνιείνπ θαη ζπλαθφινπζα ζηελ απαμίσζε θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

απνηεινχλ ηνλ θχξην εθθξαζηή ηνπ. Κάησ απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο είλαη θαηαλνεηφ φηη 

ηαθίλεηξα παξαγσγηθφηεηαο κεγάινπ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηψλνληαη, κε ζπλέπεηα λα 

απμάλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ε θαηαθπγή ζην θξνληηζηήξην σο ηε κφλε ιχζε (Κειπαλίδεο & 

Πνιπκίιε, 2012). 
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Οη ζπλέπεηεο φκσο απηήο ηεο κνλαδηθήο ζηα επξσπατθά ρξνληθά ηαθηηθήο είλαη κεγάιεο: ε 

θαηαθπγή ησλ γνλέσλ ζηα θξνληηζηήξηα γηα ηελ παξνρή γλψζεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ηελ 

θχξηα αζρνιία ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, δελ δεκηνπξγεί κφλν νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, 

πνιιέο θνξέο αλππέξβιεηα δεδνκέλνπ φηη ππνρξενχληαη λα δψζνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο αιιά απαμηψλεη θαη ην ξφιν ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ ην νπνίν έξρεηαη 

δεχηεξν ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Δπηπξφζζεηα θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ράλνπλ 

ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο, βαζηθφ παξάγνληα επαγγεικαηηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο, κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο γεγνλφο ζην 

νπνίν θαηέιεμε θαη ε Γήκεηξα Θσκά ζηελ έξεπλα ηεο (Thoma, 2004). ε παξφκνηα 

ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ ην 2009: «Η πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζην 

πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην επίπεδν αληηθαηνπηξίδεη έιιεηςε θηλήηξσλ γηααπφδνζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αλεπαξθέο αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αδχλακε απηνλνκία ηνπ ζρνιείνπ θαη 

έιιεηςεδπλαηνηήησλ απφδνζεο ινγαξηαζκνχ. Απηά ψζεζαλ ηα παηδηά λα θαηαθεχγνπλ ζε 

ζπκπιεξσκαηηθά ηδησηηθάκαζήκαηα γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζην 

παλεπηζηήκην …Έλα κείδνλ παξάδεηγκα ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο [ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο] είλαη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέοθαηαθεχγνπλ ζε κεγάιε θιίκαθα ζηα ηδησηηθά 

καζήκαηα (θξνληηζηήξηα).» (OECD 2009: 123, 141). 
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