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                                              Περίληψη 

Η πτυχιακή μου εργασία αφορά γενικότερα τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αρχικά, περιγράφεται η έννοια της εκπαίδευσης και της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, γίνεται μία ιστορική αναδρομή για το 

σύστημα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ακολουθούν οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Τελειώνοντας με το θεωρητικό μέρος της 

πτυχιακής μου εργασίας, παρουσιάζονται συνοπτικά τα καλύτερα ευρωπαϊκά 

συστήματα της Φιλανδίας, της Μ. Βρετανίας και  της Γερμανίας και γίνεται μία 

συγκριτική ανάλυση με το ελληνικό σύστημα εισαγωγής. Η έρευνα που έκανα, 

σχετίζεται με τις αντιλήψεις των φοιτητών που έχουν εισαχθεί στα Τμήματα του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  Δόθηκαν 100 ερωτηματολόγια σε φοιτητές και 

φοιτήτριες του πρώτου έτους σε πέντε διαφορετικά Τμήματα (Δημοτικής, 

Νηπιαγωγών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανολόγων 

Μηχανικών). Παρουσιάζεται η ανάλυση των ερωτηματολογίων και στη συνέχεια τα 

αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη. Η πτυχιακή μου εργασία ολοκληρώνεται με 

τα συμπεράσματα που αφορούν συνολικά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τρόπος εισαγωγής, ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, εκπαιδευτικές επιπτώσεις, κοινωνικές επιπτώσεις, φοιτητές. 
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Abstract 

 

 

My thesis is generally the way in Tertiary Education in Greece. Initially, described 

the concept of education and higher education. Then, it becomes a flashback to the 

higher education system, followed by educational and social impact of the education 

system. Finishing with the theoretical part of my thesis, summarizing the best European 

systems of Finland, M. Britain and Germany, and made a comparative analysis with the 

Greek import system. The research I did, associated with perceptions of students who 

are admitted to the Departments of the University of Western Macedonia. 100 

questionnaires were given to students of the first year in five different departments 

(Primary, Nursery, Engineering, Environmental Engineering, Mechanical 

Engineering). We analyze the questionnaires and then the results of the research 

conducted. My thesis ends with conclusions concerning the whole Greek educational 

system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words:  Tertiary Education, University Admission, Greek Educational System, 

educational effects, social effects, students. 
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Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγικές Έννοιες 

 

 

1.1 Σκοπός της έρευνας 

 

Η Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σημαντική 

αύξηση του αριθμού τόσο των ΑΕΙ και ΤΕΙ, όσο και των εισακτέων σε αυτά. Από την 

άλλη οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και οι μεταρρυθμίσεις εισαγωγής στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση, προβάλουν ως αναγκαιότητα την διερεύνηση των τάσεων 

και αντιλήψεων του εκπαιδευτικού δυναμικού στην χώρα μας, όσον αφορά τον τρόπο 

με τον οποίο εισάγονται οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει όσο το δυνατόν πιο έγκυρα αυτές τις στάσεις, 

των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο, σε δείγμα εκατό πρωτοετών φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  

 

1.2 Στόχοι της έρευνας 

 

Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν: 

 

I. Τα κριτήρια και η σειρά προτίμησης με τα οποία οι φοιτητές επέλεξαν το 

Τμήμα τους. 

II. Ο βαθμός ικανοποίησης με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους, καθώς 

και οι προοπτικές που εξασφαλίζει η αποφοίτησή τους. 

III. Οι αντιλήψεις τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την πρόσθετη βοήθεια 

που δέχτηκαν προκειμένου να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

IV. Οι απόψεις των φοιτητών για το αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου και το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
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1.3 Εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων 

 

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αποσαφηνίσουμε εννοιολογικά την εκπαίδευση 

και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, δίνοντας παράλληλα και κάποιες χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με το τι ισχύει αυτήν την στιγμή στον ελλαδικό χώρο. 

 

1.3.1 Η Έννοια της Εκπαίδευσης 

 

Η λέξη εκπαίδευση προέρχεται από το ρήμα εκπαιδεύω που σημαίνει ανατρέφω, 

μορφώνω. Η εκπαίδευση έχει στο σύνολό της ένα ευρύ πλέγμα ορισμών όπως η 

επίδραση που έχει στη σκέψη, στον χαρακτήρα και τη σωματική αγωγή του ανθρώπου. 

Στοχεύει στο να αποκτηθούν γνώσεις, να καλλιεργηθούν αξίες ηθικές και να 

αναπτυχθούν δεξιότητες. Η διδασκαλία υπόκειται σε διάφορες μορφές όπως η 

θεωρητική διδασκαλία, επεξεργασία εργασιών, πρακτική άσκηση και διαθέτει 

συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. 

Σύμφωνα με τον Ντυρκέμ, η εκπαίδευση «ορίζεται ως η δράση που κατευθύνεται 

από τις γενιές των ενηλίκων στις γενιές εκείνες που δεν είναι ακόμα αρκετά ώριμες για 

την κοινωνική ζωή» (“Παρελθόν η δωρεάν Παιδεία”, 2011). Ο Ζαν Πιαζέ αναφέρει, 

«Η εκπαίδευση συνίσταται στη διαμόρφωση δημιουργών, ακόμη κι αν δεν υπάρξουν 

πολλοί, ακόμη κι αν οι δημιουργίες του ενός είναι μικρότερες του άλλου. Χρειάζεται η 

διαμόρφωση εφευρετών, ανακαινιστών, όχι κομφορμιστών» (Vidal F, 1994). 

Στο βιβλίο του Τσαούση «Λεξικό της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης» συναντάμε 

τον παρακάτω ορισμό: «Εκπαίδευση είναι μορφή εξειδικευμένης κοινωνικοποίησης 

που ασκείται κατά κανόνα από φορείς που βρίσκονται έξω από την οικογένεια και έχει 

ως περιεχόμενό της την μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων και μορφών ενέργειας ή 

συμπεριφοράς (εντός ειδικών ιδρυμάτων) (Τσαούσης, 1989). 

Η έννοια της εκπαίδευσης στις μέρες μας αφορά εκείνη τη διαδικασία που επιτελεί 

συστηματικά και οργανωμένα τον θεσμό της αγωγής. Υπεύθυνη για την εκπαίδευση 

είναι η πολιτεία, αφού θεωρείται ως υποχρέωση να παρέχεται δωρεάν και για όλους 

χωρίς αξιολογικά κριτήρια. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CE%AD
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1.3.2 Η έννοια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Η εκπαίδευση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση περιέχει όλα τα Ανώτατα και 

Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στα τελευταία ανήκουν τα Πανεπιστήμια (ΑΕΙ) και 

τα Ανώτατα Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ).  Τα ΑΕΙ εξασφαλίζουν την 

ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία και στη διακίνηση ιδεών. 

Η ανώτατη εκπαίδευση απαρτίζεται από δύο παράλληλους τομείς. Αρχικά, 

αποτελείται από τον πανεπιστημιακό τομέα που έχει στην κατοχή του τα 

Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Στη συνέχεια, 

αποτελείται από τον τεχνολογικό τομέα που περιλαμβάνει τα Ανώτατα Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τεχνολογικού Τομέα του 

Πειραιά και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.  

Τα δύο ιδρύματα λειτουργούν παράλληλα με διαφορετικό σκοπό και αποστολή. 

Κάθε ΑΕΙ αποτελείται από σχολές και οι σχολές αντίστοιχα περιέχουν μία ομάδα 

επιστημονικών κλάδων. Η κάθε σχολή ρυθμίζει τη λειτουργία των Τμημάτων σύμφωνα 

με το πρόγραμμα σπουδών τους.  

Παραρτήματα των ΑΕΙ μπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις κατά τους οποίους ιδρύεται μία σχολή σε ίδρυμα της 

ημεδαπής και τη διαδικασία και τους όρους που ισχύουν για την ίδρυση αντίστοιχης 

ακαδημαϊκής δομής στην άλλη χώρα. 

Η εγγραφή σε προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τμημάτων /μονοτμηματικών 

σχολών των ΑΕΙ γίνεται με 4 τρόπους: 

α. Πανελλήνιες εξετάσεις 

β. Ειδικές εισιτήριες εξετάσεις 

γ. Κατατακτήριες εξετάσεις 

δ. Μετεγγραφή 

Παρακάτω παραθέτουμε τον πίνακα εισαγωγής υποψήφιων φοιτητών στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2015: 
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Πίνακας 1: Αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων 

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon/deltia-

typoy/13923-26-08-15 
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Κεφάλαιο 2ο: Ιστορική Επισκόπηση του Ελληνικού 

Εκπαιδευτικού Συστήματος 

 

 

Εισαγωγή 

 

Όταν μιλάμε σήμερα στην Ελλάδα για τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι περισσότεροι 

άνθρωποι, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, εννοούν τα Α.Ε.Ι. στα οποία περιλαμβάνονται 

18 πανεπιστήμια. Είναι γεγονός όμως ότι από το 1984 υπάρχει στην Ελλάδα ένας 

αρκετά εύρωστος και δραστήριος μη πανεπιστημιακός χώρος, που απαρτίζεται από 14 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ο προσανατολισμός των οποίων είναι 

περισσότερο ο τομέας εφαρμογής μέσα από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. 

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στο Ελληνικό Σύνταγμα υπάρχει μια παράξενη 

μοναδικότητα, στην οποία υφίσταται διάκριση μεταξύ του όρου "ανώτατη 

εκπαίδευση", που χαρακτηρίζει μόνο τα Α.Ε.Ι. και του όρου "ανώτερη εκπαίδευση" 

που τώρα χαρακτηρίζει τα Τ.Ε.Ι. Η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία διαμέσου του 

υπουργείου παιδείας προσπάθησε να ξεπεράσει τους παραπάνω όρους. Κατά αρχήν 

αφαίρεσε από την υφιστάμενη νομοθεσία και τους δύο όρους "ανώτατη εκπαίδευση" 

και "ανώτερη εκπαίδευση". Στη συνέχεια, θεσμοθέτησε τον όρο "τριτοβάθμια 

εκπαίδευση" με τον οποίο χαρακτηρίζονται τώρα τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και στον οποίο 

δεν υπάρχει εσωτερική διαβάθμιση (www.teilam.gr/apotimisi/depar2. 

html). 

Ωστόσο, μια αναδρομή στο παρελθόν της εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο παρέχει 

πολλές πληροφορίες για τις ιστορικές στιγμές που άφησαν τα ίχνη τους στο ισχύον 

εκπαιδευτικό σύστημα. Η ιστορική επισκόπηση έχει στόχο να αναδείξει την πορεία της 

εκπαίδευσης, να τονίσει την θεσμοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος. Έχει σκοπό να 

επισημάνει σπουδαίες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις σε περιόδους από την δημιουργία 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Για αυτό το λόγο τα εκπαιδευτικά 

μέτρα και γεγονότα που έλαβαν χώρα θα παρουσιαστούν βασικές χρονικές περιόδους. 

   

 

 

http://www.teilam.gr/apotimisi/depar2
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2.1 Θεσμοθέτηση και Οργάνωση της Εκπαίδευσης από τους 

Βαυαρούς  

 

Στα χρόνια του Καποδίστρια το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν ήταν 

ιεραρχημένο σε βαθμίδες αν και θεσμοθετήθηκε και οργανώθηκε. Αυτό έρχεται να 

αλλάξει με την άφιξη του Όθωνα το 1830 στην Ελλάδα. Τα χρόνια της αντιβασιλείας 

ξεκινούν με προσανατολισμό σε ένα οργανωμένο και ιεραρχημένο σύστημα. Η Ελλάδα 

εκείνη την περίοδο δεν είχε την ισχύ, τα μέσα να αναπτύξει ένα αυτόνομο σύστημα 

εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του έθνους. Έτσι, ο Βαυαρός νομικός 

George Ludwig von Maurer προχώρησε σε νομοθετικές ρυθμίσεις που έθεσαν τα 

πρώτα θεμέλια μιας οργανωμένης εκπαίδευσης.  

Πιο συγκεκριμένα, το Διάταγμα της 6/18 Φεβρουαρίου 1834 αφορά την εφτάχρονη 

υποχρεωτική εκπαίδευση, την οργάνωση των δημοτικών σχολείων, τη ύλη που 

διδάσκονται, την ίδρυση διδασκαλοδιδακτηρίου, την λειτουργία ιδιωτικών σχολείων 

και παράλληλα δίνει προσοχή στην ξεχωριστή εκπαίδευση των κοριτσιών. Η φοίτηση 

στο δημοτικό σχολείο διαρκεί τέσσερα χρόνια και φοιτούν μαθητές που έχουν 

ολοκληρώσει το πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές διαγωνίζονται σε 

προφορικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ο δάσκαλος και η εξεταστική 

επιτροπή επέλεγαν κατά μάθημα ποιος μαθητής θα μεταβεί στην επόμενη τάξη. Στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θεσπίστηκαν για πρώτη φορά οι προαγωγικές και 

απολυτήριες εξετάσεις. Οι μαθητές μεταβαίνουν από το Δημοτικό στο Ελληνικό 

σχολείο χωρίς εξετάσεις. Ένας ελληνοδιδάσκαλος απεσταλμένος από το Υπουργείο 

Παιδείας  παρακολουθεί το έργο των δημοδιδασκάλων και συμμετέχει στην εξεταστική 

επιτροπή που αποφάσιζε για την μετάβαση των μαθητών στην Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Ο χαρακτήρας που λαμβάνει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση χαρακτηρίζεται 

από μια δημοκρατία χωρίς να προβαίνει σε διάκριση φύλου και κοινωνικής τάξης. Όλα 

τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα στον χώρο της εκπαίδευσης. Η ίδρυση του 

διδασκαλοδιδακτηρίου επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των υποψήφιων δασκάλων 

και τον έλεγχο γνώσεων των αυτοδίδακτων που επιθυμούσαν και αυτοί να γίνουν 

δάσκαλοι. Η φοίτηση ήταν διετής και γίνονταν δεκτοί μόνο όσοι είχαν επιτύχει στις 

εξετάσεις του Ελληνικού σχολείου (Κυρίδης, 1994). 

Ακολούθησαν και άλλα Διατάγματα με σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τα οποία 

εξετάζονται παρακάτω. Τα Διατάγματα της 25ης  Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 1836 

εφαρμόζουν ένα ενιαίο σύστημα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που αποτελείται από 
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δύο κύκλους: ο πρώτος είναι το ελληνικό σχολείο που διαρκεί τρία έτη μαζί με το 

δημοτικό σχολείο καθιερώνεται η εφτάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και ο δεύτερος 

κύκλος αφορά το Γυμνάσιο που διαρκεί τέσσερα χρόνια και ουσιαστικά αποτελεί το 

πέρασμα για την είσοδο του Πανεπιστημίου. Το ελληνικό σχολείο αποτελεί την πρώτη 

βαθμίδα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σκοπός του ήταν να εκπαιδεύσει τους 

μαθητές που προορίζονταν για το Γυμνάσιο, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα 

επιτελούσε αυτή τη λειτουργία. Εισέρχονται σ ’αυτό απόφοιτοι του δημοτικού που 

έχουν επιτύχει στη διαδικασία εισιτήριων εξετάσεων. Με το Διάταγμα θεσμοθετείται 

πως όσοι μαθητές αποτυγχάνουν στις εξετάσεις του πρώτου κύκλου, είναι 

υποχρεωμένοι είτε να επαναλάβουν την ίδια τάξη είτε αν αποτύχουν πάλι να 

αποβάλλονται από το σχολείο. Το συγκεκριμένο σχολείο βάδιζε στα χνάρια του 

Βαυαρικού συστήματος, δηλαδή θύμιζε το Lateinische Schule. Στο τετρατάξιο 

Γυμνάσιο φοιτούν όσοι έχουν επιτύχει στις απολυτήριες εξετάσεις στο ελληνικό 

σχολείο. Οι εξετάσεις ήταν γραπτές και προφορικές και όσοι δεν είχαν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, ήταν αναγκαίο να επαναλάβουν την τρίτη τάξη του ελληνικού σχολείου 

και να δώσουν εξετάσεις την επόμενη χρονιά. Έργο του Γυμνασίου αποτελούσε η 

μόρφωση των μαθητών και η προετοιμασία τους στο Πανεπιστήμιο. Το Γυμνάσιο 

δρούσε σύμφωνα με το αντίστοιχο Gymnasium. Η συντήρηση των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων είχε τεθεί υπό τον κρατικό έλεγχο. Στα προγράμματα που εφαρμόζονται στα 

σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα αρχαία ελληνικά κατέχουν κεντρική 

θέση. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την εκμάθησή της, δεν έχουν 

υποστεί αλλαγή σε σχέση με την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως κυριαρχεί ο παραδοσιακός προσανατολισμός και η μονομέρεια στην 

εκπαίδευση (Τερζής, 2010)  

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου στην Αθήνα πραγματοποιείται με το Διάταγμα της 14ης 

Απριλίου του 1837. Όσοι ενδιαφέρονταν για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είχαν το 

δικαίωμα εγγραφής στη Σχολή που ήθελαν. Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο 

Πανεπιστήμιο γινόταν χωρίς εξετάσεις. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διέθετε τέσσερις 

σχολές όπως Θεολογία, Φιλοσοφία, Νομική και Ιατρική. Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο 

είχε δίδακτρα, στο οποίο κάποιος πλήρωνε 10 δραχμές για να εγγραφεί, 10 μέχρι 40 

δραχμές για κάθε μάθημα το εξάμηνο και ένα ποσό για το απολυτήριο του. Οι άποροι 

δεν κατέβαλαν κάποιο χρηματικό ποσό. Αυτό έρχεται να αλλάξει με το Διάταγμα του 

1938 που καταργείται η καταβολή διδάκτρων (Κυρίδης, 1994). 

 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δομημένο στη συγκεκριμένη περίοδο κατά τα 
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πρότυπα τα γερμανικά και τα γαλλικά επικρίθηκε στην εξέλιξη του και στην προσφορά 

του στην κοινωνία. Πολλοί θεωρούν ότι αποτελεί μίμηση ξένων επιρροών που δεν είναι 

συνυφασμένες με το ελληνικό στοιχείο. Η δομή του βασίστηκε πάνω σε ένα 

συγκεντρωτικό γραφειοκρατικό σύστημα που δεν κατάφερε να λειτουργήσει στην 

Ελλάδα με το ανάλογο αποτέλεσμα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εξέφρασαν την 

δημοκρατικότητά τους με την ευρεία αποδοχή όλων των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες. 

Έδειξαν, ωστόσο, και ταξικό χαρακτήρα με την χρήση της καθαρεύουσας από την 

άρχουσα τάξη που επηρέασε και τον εκπαιδευτικό μηχανισμό. Τα Διατάγματα που 

ψηφίστηκαν δεν εμπεριέχουν την επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά ενισχύουν τη 

δημοτική και στοιχειώδη εκπαίδευση. Οι μαθητές προετοιμάζονταν για να γίνουν 

ικανοί δημόσιοι υπάλληλοι. Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν είχε καμία συνάφεια με 

τους κλάδους παραγωγής. Τα ωρολόγια προγράμματα χαρακτηρίστηκαν από έντονο 

κλασικισμό με την εμμονή τους στα αρχαία ελληνικά. Το βαυαρικό σύστημα ήταν 

τελικά ελιτίστικο και δεν προωθούσε ένα σύστημα ανταποκρινόμενο στις πολιτιστικές, 

οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες της Ελλάδας   (Κυρίδης, 1994).  

 

2.2 Προσπάθειες αλλαγής πορείας της Εκπαίδευσης (1880-1910)  

 

Την χρονική περίοδο του 1880 εμφανίζεται ένας ολοένα και αυξανόμενος ρυθμός 

ανάπτυξης της οικονομίας στην Ελλάδα. Η βιομηχανική επανάσταση μετασχηματίζει 

το ελληνικό κράτος από αγροτικό σε ένα κράτος στραμμένο  στην εκβιομηχάνιση. 

Καταστάσεις που επέφεραν την κοινωνική μεταβολή στην ελληνική κοινωνία, είναι 

πρώτον η άνθιση της ελληνικής βιομηχανίας που βρίσκεται χρονικά στον 20ο αιώνα 

και αφορά τη μεταλλουργική. Τότε το ξένο κεφάλαιο παύει να επενδύει και αλλάζει 

προσανατολισμό σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Δεύτερον, ολοένα και 

περισσότεροι άνθρωποι συρρέουν και στα αστικά κέντρα. Αυτό οδήγησε στην 

οργάνωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος λόγω της έλλειψης που παρατηρείται σε 

όλη τη διαμόρφωσή του. Ο οικονομικός τομέας δημιούργησε καινούριες κοινωνικές 

ανάγκες και προϋποθέσεις για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ικανοποιεί  τις 

απαιτήσεις των ανθρώπων και να επιλύει και τα οικονομικά προβλήματα της χώρας 

(Τερζής, 2010). 

Το ελληνικό κράτος άρχισε να δημιουργεί ένα δίκτυο ελληνικών σχολείων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε αστικά κέντρα της χώρας για να 

ενισχύσει την εθνική ταυτότητα. Σκοπός της ελληνικής εκπαίδευσης τόσο εντός της 
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Ελλάδας όσο και σε περιοχές στις οποίες κατοικούσαν αλύτρωτοι Έλληνες ήταν η 

τόνωση του πατριωτικού γίγνεσθαι.  

Το 1887 με Διάταγμα οριστικοποιείται η κατοχή απολυτηρίου Γυμνασίου και η 

επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις για την είσοδο των μαθητών στο Πολυτεχνείο. 

Όσοι όμως δεν κατέχουν απολυτήριο Γυμνασίου, δοκιμάζονται σε προκαταρτικές 

εξετάσεις στο Γυμνάσιο και στη συνέχεια εισαγωγικές.  

Το 1889 ο Χαρίλαος Τρικούπης στρέφεται για μια ουσιαστική παρέμβαση του 

κράτους όσον αφορά τη δομή της εκπαίδευσης. Το Νομοσχέδιο Θεοτόκη σκοπεύει τον 

εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και την εγκαθίδρυση μιας ομοιόμορφης 

σχολικής δομής. Συγκεκριμένα, καθιερώνει δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες. Λειτουργούν 

δημοτικά με εξάχρονη φοίτηση και το γυμνάσιο με πεντάχρονη φοίτηση, έτσι 

προκύπτει η κατάργηση των Ελληνικών Σχολείων. Κάποια Γυμνάσια λειτουργούν ως 

προθάλαμος των Πανεπιστημίων με εξάχρονη φοίτηση. Διδάσκονται αρχαία και νέα 

ελληνικά, λατινικά και έχουμε την εισαγωγή μιας άλλης γλώσσας της γερμανικής. 

Συγκροτείται Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και Διδασκαλείο τεχνικών μαθημάτων με 

φοίτηση ενός έτους. Παρατηρείται ζήλος και ενδιαφέρον για ένα ενιαίο σύστημα 

δημοτικού και  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η 

προετοιμασία των μαθητών για την ενήλικη ζωή παρέχοντας τα κατάλληλα 

εκπαιδευτικά εργαλεία και φυσικά η προσαρμογή στις κοινωνικές και οικονομικές 

εξελίξεις που παρουσιάζονταν.  

Το 1895 με τον νόμο ΒΤΜΘ΄ επί πρωθυπουργού Δεληγιάννη, o Δημήτρης Πετρίδης 

αναδιαμορφώνει εκ νέου το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο συγκεκριμένος νόμος 

αντικαθιστά τον νόμο του 1834 με κάποιες αλλαγές μέχρι το 1929. Τα δημοτικά 

σχολεία χωρίζονται σε κοινά και πλήρη. Τα κοινά σχολεία περιλαμβάνουν τέσσερις 

τάξεις και γι’ αυτό χτίζονται σε πόλεις με μικρό πληθυσμό. Τα πλήρη σχολεία 

ιδρύονταν σε πόλεις με υψηλό πληθυσμό και είχαν έξι τάξεις. Οι μαθητές περνούσαν 

από τα κοινά στα πλήρη με κατατακτήριες εξετάσεις. Εμφανίζεται η αριθμητική 

βαθμολογία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η μετάβαση κρινόταν επιτυχής με τον 

μέσο όρο να είναι «καλώς». Οι βαθμοί και η βάση θεσμοθετήθηκαν και τα κριτήρια 

για τη μετάβαση έγιναν πιο αυστηρά. Το νομοσχέδιο δεν προέβλεπε την ίδρυση πλήρων 

σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την ελληνική επικράτεια και γι’ αυτό 

καθιερώθηκαν τα γραμματοδιδασκαλεία σε περιοχές που το επέτρεπαν οι οικονομικοί 

πόροι. Τα γραμματοδιδασκαλεία ήταν κατώτερα σχολεία και δεν επιτρεπόταν η 

μετάβαση μαθητών σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης. Τα κορίτσια φοιτούσαν σε 
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σχολεία θηλέων, στα οποία δίδασκαν δασκάλες. Καθιερώθηκε ο θεσμός του 

Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο οποίος ισχυροποίησε την οργάνωση και την 

λειτουργία των δημοτικών σχολείων, καθώς θεσμοθετήθηκε και το Εποπτικό 

Συμβούλιο.  

Το 1899,με νομοσχέδιό του, ο Αθανάσιος Ευταξίας πρότεινε τη δημιουργία ενός 

επταετούς φοίτησης δημοτικού, η νέα ελληνική αντικατέστησε τα αρχαία ελληνικά. Το 

δημοτικό σχολείο μετατρέπεται σε ενιαίο και φοιτούν μαθητές σε όλη την επικράτεια. 

Μεταδίδονται για πρώτη φορά πρακτικές γνώσεις. Η μέση εκπαίδευση διακρίνεται σε 

δύο κύκλους. Όταν αποφοιτούσαν από τον δεύτερο κύκλο, εισάγονταν στα 

Πανεπιστήμια. Η πολιτεία ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση των γυναικών και τη 

μόρφωση των διδασκαλισσών (Κυρίδης, 1994). 

Τα δύο αυτά νομοσχέδια έθεσαν στο κέντρο την ενοποίηση του δημοτικού σχολείου 

και την υποχρεωτική επτάχρονη φοίτηση των μαθητών. Το εξατάξιο Γυμνάσιο είναι 

για τους μαθητές που προέρχονταν από προνομιούχα περιβάλλοντα. Όμως κανένα από 

τα δύο νομοσχέδια δεν ψηφίστηκαν στη Βουλή. Ο λόγος είναι η επιρροή που άσκησε 

ο Νεανθρωπισμός στην παραδοσιακή πορεία της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και τη 

στάση που υιοθέτησε η Ορθόδοξη ελληνική κοινωνία απέναντι στο Διαφωτισμό. Μετά 

την ήττα του ελληνοτουρκικού πολέμου οι φιλοδοξίες που επέφερε ο παραδοσιακός 

προσανατολισμός κατέρρευσε και αυτό οδήγησε στο να ξεπεραστεί η κρίση που είχε 

διαμορφωθεί. Υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις από την χρεωκοπία του 1893 και 

καταλήγει να ισχυροποιείται η μη νομιμοποίηση της κυρίαρχου ιδεολογίας, η οποία 

ψάχνει νέες λύσεις που θα δράσουν ικανά στο εκπαιδευτικό σύστημα σε εθνικό επίπεδο 

(Τερζής, 2010). 

 

2.3 Εποχή Βενιζέλου 

 

Το κόμμα των Φιλελευθέρων κερδίζει τις εκλογές και αναλαμβάνει την εξουσία με 

πρωθυπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο και μια νέα περίοδος μεταρρυθμίσεων ξεκινά. 

Το 1910 ιδρύεται ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, ένα σωματείο που διαθέτει συγκρότηση και 

οργάνωση. Επηρεάστηκε από το στρατιωτικό κίνημα του 1909. Στην αρχή αποτελούσε 

μία ιδέα που προκαλούσε προβληματισμό, αλλά αργότερα συσπειρώθηκε και άρχισε 

να αναλαμβάνει πιο ενεργητική στάση σε θέματα που αφορούσαν τα δρώμενα της 

περιόδου. Η τριανδρία που εμπλεκόταν στις μεταρρυθμίσεις απαρτιζόταν από τον 
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Αλέξανδρο Δελμούζο, Δημήτρη Γληνό και Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Εξέδιδε από το 

1911 εκπαιδευτικά και διδακτικά βιβλία και σκοπός τους ήταν η εγκαθίδρυση της 

δημοτικής στα σχολεία (Τερζής, 2010). 

Το 1911 ανοίγουν τον δρόμο για έναν ολοκληρωμένο οργανισμό του Πανεπιστημίου 

με τους νόμους ΓΩΚΓ΄/1911 και ΓΩΚΕ΄/ 1911. Πλέον, δεν παρέχεται δωρεάν Ανώτατη 

Εκπαίδευση. Οι φοιτητές πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 192 δραχμών το χρόνο 

και ακόμα 30 δραχμές για να συμμετάσχουν σε ασκήσεις και πρακτικά μαθήματα 

(Κυρίδης, 1994). 

Παράλληλα, ο Βενιζέλος, προκειμένου να μην διασπαστεί το κόμμα των 

Φιλελευθέρων, δεν προχωρά στη διαμάχη που είχε προκύψει σχετικά με την επίσημη 

γλώσσα του κράτους. Είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις το γλωσσικό ζήτημα και με τους 

υποστηρικτές του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού. 

 Έτσι, τα μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου πολλαπλασιάζονταν γρήγορα και το 

κόμμα των Φιλελευθέρων παρείχε βοήθεια και στήριξη στις ενέργειες του σωματείου. 

Επιθυμούσε να προωθήσει τις αντιλήψεις του Ομίλου αλλά φοβόταν τις αντιδράσεις 

των υπολοίπων. Εργάστηκαν για την υλοποίηση του νομοσχεδίου του Τσιριμώκου και 

άτομα από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο. Το νομοσχέδιο του 1913 απέβλεπε σε ένα σωστά 

δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα που περιόριζε τον μονοδιάστατο χαρακτήρα του. 

Συγκεκριμένα, η δημοτική εκπαίδευση διαρκεί έξι χρόνια, είναι υποχρεωτική και 

απευθύνεται σε όλους. Μπορεί κάποιος μετά το δημοτικό να ακολουθήσει το αστικό 

σχολείο, στο οποίο διδάσκονται κατά βάση πρακτικά μαθήματα ή μπορεί να 

ακολουθήσει το εξατάξιο Γυμνάσιο. Το Γυμνάσιο διαθέτει δύο κύκλους, μετά τους 

οποίους μπορεί να μεταβεί κανείς ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις στο 

Πανεπιστήμιο, στην Ανώτατη Τεχνική Σχολή ή στη Σχολή Ευελπίδων. Στο 

Διδασκαλείο, τη Ναυτική Σχολή Δοκίμων και τις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές 

γίνονται δεκτοί μόνο με εισαγωγικές εξετάσεις από το αστικό σχολείο ή την ανώτερη 

πρακτική σχολή. Οι απόφοιτοι του αστικού σχολείου μπορούσαν να μεταβούν σε μια 

από τις τρεις τάξεις του εξατάξιου Γυμνασίου μόνο με κατατακτήριες εξετάσεις. Οι 

μεταρρυθμίσεις δεν πρέσβευαν σε μεγάλο βαθμό τις στάσεις του Εκπαιδευτικού 

Δημοτικισμού και δέχθηκαν έντονη κριτική από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Το 

νομοσχέδιο του 1913 δεν ψηφίστηκε στη Βουλή (Κυρίδης, 1994).  

Την περίοδο 1914-1915 ρυθμίζονται οι λειτουργίες πανεπιστημιακών σχολών. Με 

το νομοσχέδιο 388/1914 Φ.Ε.Κ.  ρυθμίζεται η λειτουργία του Πολυτεχνείου και 

λειτουργούν καινούριες σχολές. 
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Το 1918 ο νόμος 1565/1918 εφαρμόζει πρώτη φορά τον κλειστό αριθμό εισακτέων 

για τη σχολή των τοπογράφων (Κυρίδης, 1994). 

Την πρώτη Νοεμβρίου του 1920 ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές και έτσι ένα σύνολο 

προσπαθειών και μεταρρυθμίσεων έρχεται στο τέλος του. Την εξουσία αναλαμβάνουν 

οι συντηρητικοί μεταρρυθμιστές.  

Ο νόμος 1844/1920, Φ.Ε.Κ. 17 θεσπίστηκε με σκοπό τη λειτουργία της Γεωπονικής 

Σχολής και ο νόμος 2191/1920, Φ.Ε.Κ. 133 την Ανώτερη Σχολή Εμπορικών Σπουδών.  

Το 1922 δίνεται η δυνατότητα να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο όσοι περνούσαν από 

την επιτροπή των καθηγητών του Πανεπιστημίου.  

Στις αρχές του 1923 ο Δελμούζος και ο Γληνός συνθέτουν μία ομάδα, η οποία 

στοχεύει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Το φθινόπωρο του 

1923 ο Δελμούζος ιδρύει το Μαράσλειο Διδασκαλείο και ο Γληνός έναν χρόνο 

αργότερα την Παιδαγωγική Ακαδημία. Το Μαράσλειο Διδασκαλείο εκπαίδευε 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς που προορίζονταν για τη Στοιχειώδη Εκπαίδευση, οι 

οποίοι θα χτίζουν καλύτερες σχέσεις με τα παιδιά. Η Παιδαγωγική Ακαδημία 

προετοίμαζε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση, με σκοπό να 

εξειδικευτούν και να διδάξουν στα Διδασκαλεία. Τα δύο αυτά εκπαιδευτικά ιδρύματα 

στόχευαν στην βελτίωση του εκπαιδευτικού δυναμικού και της ποιότητας περισσότερο 

στην Πρωτοβάθμια παρά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το 1925 ιδρύεται το 

Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, η οποία επανδρώνεται από σπουδαίους καθηγητές 

(Τερζής, 2010).  

Ο Αλέξανδρος Δελμούζος υποστήριζε τις απόψεις περί νεοελληνικού ανθρωπισμού 

και αυτό οδήγησε σε ρήξη τη συνεργασία του με τον Γληνό. Η διαφωνία τους πάνω 

στη τοποθέτηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ένταξη τους στο πολιτικό 

πλαίσιο φέρνει την οριστική διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Ο Δελμούζος είναι 

ένας ενεργός δημοτικιστής που συμβάλλει στη μεταρρύθμιση του 1929 και παράλληλα 

αναθεωρεί το πρόγραμμα σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, στην 

οποία εκλέχτηκε (Τερζής, 2010). 

Το 1926 θεσμοθετείται για πρώτη φορά ένας άμεσος μηχανισμός, εισαγωγικών 

εξετάσεων  επιλογής από τον δεύτερο κύκλο σπουδών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια (Σιπητάνου, 2010). 

Το 1929 πραγματοποιούνται σημαντικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις τόσο στην 

εξωτερική δομή του όσο και στην εσωτερική. Επί υπουργίας του Κωνσταντίνου 

Γόντικα η μεταρρύθμιση κανονίζει και τελειοποιεί την λειτουργία του εκπαιδευτικού 
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συστήματος και διασφαλίζει τη σταθερότητά του. Πιο συγκεκριμένα, η Δημοτική 

Εκπαίδευση γίνεται εξαετής, η Μέση Εκπαίδευση μετατρέπεται σε εξαετή και ενιαία, 

αλλά διακρίνεται σε δύο κατευθύνσεις: στο Γενικό Γυμνάσιο και στο Πρακτικό Λύκειο. 

Τα αναλυτικά τους προγράμματα τα πρώτα δύο χρόνια έχουν το ίδιο περιεχόμενο, στη 

συνέχεια αλλάζουν. Ιδρύονται οι Κατώτερες Επαγγελματικές Σχολές παρατηρείται μία 

στροφή στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, στις οποίες μπορεί να φοιτήσει όποιος 

έχει αποφοιτήσει από το Δημοτικό. Η μετάβαση στη Μέση Εκπαίδευση γίνεται με τη 

διαδικασία εξετάσεων. Θεσμοθετείται τα παιδιά να φοιτούν σε μεικτό δημοτικό 

σχολείο και καθιερώνεται το διετές νηπιαγωγείο. Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

εκπαιδεύει το μαθητή στην απόκτηση γνώσεων, ενώ η Δευτεροβάθμια τον εξειδικεύει. 

Σο αναλυτικό πρόγραμμα προωθείται η διδασκαλία της δημοτικής και της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και μειώνεται ο χρόνος διδασκαλίας στα Αρχαία Ελληνικά 

και Λατινικά (Τερζής, 2010)  

Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο τότε υπουργός μαζί με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Συμβούλιο, το οποίο εργάστηκε σκληρά εντοπίζοντας τις εκπαιδευτικές δυσλειτουργίες 

και επιλύοντάς τες κατάφεραν να συγκροτήσουν ένα σχολικό πρόγραμμα αντάξιο και 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες. Με τον νόμο 5054/1930 η δημοτική διδάσκεται πλέον 

σε όλες τις τάξεις του δημοτικού. Τέλος, ο νόμος 4620/1930 θέτει σε εφαρμογή και τον 

κλειστό αριθμό εισακτέων για τις σχολές του Πανεπιστημίου (Κυρίδης, 1994).   

Ακολουθεί μία νέα περίοδος, με πρωθυπουργό τον Τσαλδάρη και υπουργό παιδείας 

τον Θεόδωρο Τουρκοβασίλη, ο οποίος αποτελούσε ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη 

των Ελευθεροφρόνων. Ίδρυσε πολλές παιδαγωγικές ακαδημίες που αναπλήρωσαν τα 

διδασκαλεία και μετατρέπονται σε ιδρύματα δευτεροβάθμια για να εκπαιδεύουν 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υποστήριξε την καθαρεύουσα ως 

τύπο γλώσσας και ιδανική για διδασκαλία και καταδίκασε τον δημοτικισμό και τις 

μεταρρυθμίσεις την περίοδο του Βενιζέλου. Με τον νόμο 5874/ 1933 τα Αστικά 

Σχολεία Πρακτικής Κατεύθυνσης τριετούς φοίτησης αναπλήρωσαν τα εξατάξια 

Γυμνάσια και τα διτάξια Γυμνάσια. Όσοι τελείωναν τα Αστικά Σχολεία μπορούσαν είτε 

να εργαστούν στις θέσεις που κατείχαν οι απόφοιτοι του Ελληνικού Σχολείου είτε να 

δώσουν εξετάσεις στις Μέσες Επαγγελματικές Σχολές. Επιλεκτικό ρόλο είχαν τα 

Γυμνάσια και τα Πρακτικά Λύκεια. Τα Αστικά Σχολεία δεν επέτρεπαν να συνεχίσουν 

οι μαθητές τις σπουδές τους στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Τερζής, 

2010). 
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2.4 Δικτατορία Μεταξά 1936-1940  

 

Το 1935 επαναφέρθηκε ο βασιλικός θεσμός και λίγο αργότερα ο Βασιλιάς Γεώργιος 

Β΄ κατέστησε νόμιμη τη μεταξική δικτατορία. Νέος Υπουργός Παιδείας ορίζεται ο 

Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, ο οποίος με εγκύκλιο του στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς 1936-37 επιτίθεται στις μεταρρυθμίσεις επί Βενιζέλου. Σταματάει η 

διδασκαλία της δημοτικής στις πιο μεγάλες τάξεις του δημοτικού. Τροποποιείται το 

σχήμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, ο νόμος 

770/1937 περιλάμβανε πολλές εξετάσεις από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα 

Αστικά σχολεία ή τα Γυμνάσια κατόπιν από πολλούς μηχανισμούς επιλογής. 

Θεσμοθετείται για πρώτη φορά κλειστός αριθμός εισακτέων για τη μετάβαση από την 

Πρωτοβάθμια στον πρώτο κύκλο σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην 

ουσία φέρνει στο προσκήνιο το εκπαιδευτικό μοντέλο πριν τη μεταρρύθμιση του 1929 

με μικρές αλλαγές στα χρόνια φοίτησης (Σιπητάνου, 2010). 

Με τους νόμους 1800 και 1849 του 1939 τα αστικά σχολεία απέκτησαν τον ρόλο 

της πρακτικής κατεύθυνσης και ήταν τριετούς φοίτησης. Πλέον, δεν μπορούσαν οι 

μαθητές να μεταβούν στο Γυμνάσιο ή το Πρακτικό Λύκειο, αλλά μόνο στις Μέσες 

Επαγγελματικές Σχολές. Θεσμοθετήθηκε μία σειρά εξετάσεων εισαγωγικών από την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον πρώτο κύκλο και ανάμεσα στους δύο κύκλους της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ακολούθησε και ο περιορισμός στον αριθμό εισακτέων  

(Σιπητάνου, 2010). 

   

2.5 Κατοχή και Εμφύλιος 

 

Στην Κατοχή και στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου δεν συγκροτείται μία ενιαία 

και οργανωμένη εκπαίδευση. Το σχολικό έτος ήταν μικρό και έτσι δημιουργήθηκαν 

φαινόμενα αναλφαβητισμού. Ο ρόλος της εκπαίδευσης εκμηδενίστηκε και τα θεμέλια 

για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν στηρίζονται σε σωστές υλικές και 

ιστορικές συνθήκες που βοηθούν το ενδιαφέρον της χώρας ως προς αυτό.  

Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου παρατηρείται αύξηση των υποψήφιων 

φοιτητών και για αυτόν τον λόγο με το Βασιλικό Διάταγμα το 1948 πραγματοποιούνται 

εισιτήριες εξετάσεις από τον δεύτερο κύκλο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην 

Τριτοβάθμια, καθώς είναι περιορισμένος ο αριθμός των εισακτέων που  όριζε κάθε 

Πανεπιστημιακή Σχολή (Σιπητάνου, 2010). 
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2.6 Πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια 

 

Το 1951 επιχειρείται να ανασυγκροτηθεί η εκπαίδευση, με νόμο που οργανώνει και 

θεμελιώνει περισσότερο την Μέση Εκπαίδευση. Το Λύκειο δεν είναι πλέον ο 

προθάλαμος που οδηγεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και εμφανίζονται δύο είδη 

Λυκείου, τα Φιλολογικά και τα Φυσικομαθηματικά.  

 Οι νέοι δηλώνουν πρόθυμοι να συνεχίσουν τις ανώτερες σπουδές τους και έτσι 

αυξάνεται ο αριθμός εισακτέων. Δημιουργείται έντονο πρόβλημα από τους φοιτητές 

που πετυχαίνουν στις εξετάσεις αλλά δεν μπορούν να εισαχθούν λόγω περιορισμένου 

numerus clausus. To 1954 καταργείται η κατηγορία των επιλαχόντων και οι εισιτήριες 

εξετάσεις. Θεσμοθετείται ένα σύστημα που επιλέγει τους ικανότερους και διευκολύνει 

την μαζική συγκέντρωση υποψηφίων στις ίδιες σχολές (Κυρίδης, 1994). 

Οι κυβερνήσεις που ανέλαβαν δράση μετά την περίοδο του εμφυλίου στόχευαν στην 

οικονομική ενίσχυση του κράτους και σε μία λύση που θα έδιωχνε οριστικά τις 

κομουνιστικές επιρροές και την επικράτηση των συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων. 

Έτσι, η Επιτροπή Παιδείας που συστάθηκε στις 10 Ιουνίου 1957 με πρωθυπουργό τον 

Κωνσταντίνο Καραμανλή, η οποία κατέθεσε κάποιες προτάσεις. Μέσα σε αυτές 

διαπιστώθηκε έκδηλο ενδιαφέρον προς την Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση. Η 

στροφή στην εξειδίκευση και στην ανάκαμψη που παρατηρήθηκε, θεμελίωσε μία 

παιδεία προς την επαγγελματική κατάρτιση. Η μεταρρύθμιση του 1957 δεν λύνει  την 

μεγάλη συγκέντρωση υποψηφίων φοιτητών ούτε αλλάζει τον τρόπο που εισάγονται. 

Στόχος αποτελεί η επέκταση και η ανάπτυξη της Τεχνικοοεπαγγελματικής 

Εκπαίδευσης.  

Ωστόσο, εγκαθιδρύεται ο εισαγωγικός διαγωνισμός, καθώς τον έλεγχο είχαν 

αναλάβει τα Α.Ε.Ι. Τα θέματα ορίζονταν από πανεπιστημιακούς καθηγητές και 

βαθμολογούνταν από τους ίδιους. Δεν υπήρχε κλειστός αριθμός εισακτέων και υπήρχε 

ελευθερία συμμετοχής για όσους είχαν την ελληνική ιθαγένεια και η κατοχή του 

απολυτηρίου Γυμνασίου. Η Μέση Εκπαίδευση οδηγούσε στα Α.Ε.Ι. μέσω των 

εισιτήριων διαγωνισμών. Οι υποψήφιοι είχαν δίκαιη μεταχείριση, καθώς τα γραπτά 

τους είχαν καλυμμένα τα ονόματά τους (Κυρίδης, 1994). 

   

2.7 Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 1964 
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Παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής Παιδείας του 1957 δεν προχώρησαν οι 

ενέργειες για την βελτίωση των εκπαιδευτικών πραγμάτων. Ο νέος πρωθυπουργός 

Γεώργιος Παπανδρέου προέβη στην εκπόνηση νομοσχεδίων που αφορούσαν την 

Τεχνική Εκπαίδευση και την ίδρυση Πανεπιστημίων, τα οποία δεν μπαίνουν σε 

εφαρμογή. Λόγω σύγκρουσης με τα Ανάκτορα, η κυβέρνηση οδηγείται σε παραίτηση.  

Πρωτύτερα, είχε πραγματοποιηθεί  η θεσμοθέτηση του Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου  

που αφορά την μετάβαση από την δευτεροβάθμια για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. Με το 

Διάταγμα 4379 του 1964 έδιναν γραπτές εξετάσεις σε επιλεγμένα μαθήματα από την 

διδακτέα ύλη του Λυκείου. Το μέρος που διεξάγονταν οι εξετάσεις για κάθε 

Πανεπιστημιακή Σχολή χωριστά πραγματοποιούνταν σε διάφορες πόλεις, προκειμένου 

να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα θέματα ήταν κοινά και 

ορίζονταν από εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης. Οι βαθμοί υπολογίζονταν με 

τους βαθμούς επίδοσης της Β΄ και Γ΄ Λυκείου και του Απολυτηρίου. Υπάρχουν δύο 

είδη Απολυτηρίου. Το πρώτο αφορούσε τις Θεολογικές, Φιλοσοφικές και Νομικές 

Σχολές και το δεύτερο τις Φυσικομαθηματικές, Ιατρικές και άλλες σχολές. Η εισαγωγή 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κρινόταν με τον γενικό βαθμό του αντίστοιχου 

ακαδημαϊκού απολυτηρίου και με τον αριθμό εισακτέων που όριζε η κάθε σχολή. Το 

1964 ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε η διεξαγωγή κοινών εισιτήριων 

διαγωνισμών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια με την  εποπτεία του Υπουργείου 

Παιδείας (Κυρίδης, 1994). 

 

2.8 Δικτατορία 

  

Η μεταρρύθμιση του 1964 δεν είχε μεγάλη ισχύ, διότι συνέβησαν γεγονότα που 

άλλαξαν τόσο το πολιτικό σκηνικό όσο και τα δεδομένα στην εκπαίδευση. Το 

στρατιωτικό καθεστώς του Παπαδόπουλου επικρατεί και επιφέρει δυσάρεστες 

συνέπειες σε όσα είχαν επιτευχθεί στο αμέσως προηγούμενο διάστημα. Όσα είχαν τεθεί 

σε εφαρμογή σε εκπαιδευτικό επίπεδο πριν το πραξικόπημα, καταργήθηκαν. 

Καταργήθηκε το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο ως μέθοδος επιλογής για την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση και εγκαθιδρύεται το παλαιό σύστημα των εισιτήριων εξετάσεων. Έτσι, 

με τον νόμο 129 του 1967 όσοι κατείχαν απολυτήριο του καινούριου εξατάξιου 

Γυμνασίου, συμμετείχαν στις εισιτήριες εξετάσεις για τα Πανεπιστήμια, με εφόδια το 

ειδικό μηχανογραφικό έντυπο, το δελτίο ατομικών στοιχείων και τέλος το σημείωμα 

της αστυνομικής αρχής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ιδεολογικές του πεποιθήσεις.  
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Οι σχολές χωρίζονται σε έξι ομάδες. Η Επιτροπή Εισιτήριων Εξετάσεων που 

απαρτίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, πανεπιστημιακούς 

καθηγητές και καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις δίνονται μόνο στις έδρες 

των τεσσάρων Πανεπιστημιακών Σχολών και την εποπτεία των εξετάσεων έχουν οι 

Επιτροπές Διεξαγωγής Εξετάσεων. Τα θέματα ορίζονται από τις ανάλογες επιτροπές 

και αφορούν ζητήματα από την ύλη που διδάχτηκε στο Γυμνάσιο. Βαθμολογούνται από 

το 0 έως το 20 από πανεπιστημιακούς και Λυκειάρχες ή Γυμνασιάρχες. Δεν υπάρχουν 

συντελεστές σε κάθε μάθημα και η γενική βαθμολογία υπολογίζεται από την πρόσθεση 

των βαθμών των δύο εξεταστών. Το 1971 με το Διάταγμα 412 του 1971 τα γραπτά 

εξετάζονται από καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης (Κυρίδης, 1994) 

   Η χούντα εφάρμοσε πρακτικές του παρελθόντος που προέρχονταν από δεξιές 

κυβερνήσεις και εστίασαν ή άλλαξαν τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, αλλά επανέφεραν δοκιμασμένες πρακτικές.  

 

2.9 Από την δικτατορία στην μεταπολίτευση 

  

Παρά τα δεινά που προξένησε η χούντα, θεσμοθετήθηκε η Τρίτη Ελληνική 

Δημοκρατία και έτσι ο πολιτικός βίος βάδιζε ομαλά. Στην κυβέρνηση ανέρχεται ο 

Κωνσταντίνος Καραμανλής με Υπουργό Παιδείας τον Γιώργο Ράλλη που 

αναδιαμορφώνουν το εκπαιδευτικό σύστημα δίνοντας έμφαση στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Με τον νόμο 576 του 1977 διατυπώθηκε πως όσοι τελείωναν τα Τεχνικά- 

Επαγγελματικά Λύκεια, είχαν δύο επιλογές είτε να συνεχίσουν στην εξειδίκευση της 

ειδικότητας τους είτε να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ίδιες 

υποχρεώσεις και δικαιώματα με τους άλλους υποψήφιους. Με τον Διάταγμα 357 του 

1977 οι Πανεπιστημιακές Σχολές ομαδοποιήθηκαν σε κύκλους και έτσι οι υποψήφιοι 

φοιτητές είχαν το δικαίωμα συμμετοχής σε έναν μόνο κύκλο Ανώτατων Σχολών και σε 

έναν ακόμη Ανώτερων Σχολών.  

Αργότερα, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή εγκαθιδρύει έναν καινούριο 

τρόπο εισαγωγής στην Ανώτερη Εκπαίδευση που ονομάστηκε Πανελλήνιες Εξετάσεις. 

Η παραπάνω ενέργεια έγινε με τον νόμο 1035 του 1980. Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 

διεξάγονταν μία φορά τον χρόνο σε όλη τη χώρα με γραπτές εξετάσεις μετά τις 

προαγωγικές  και τις απολυτήριες εξετάσεις. Η ύλη απαρτιζόταν από αυτά που 

διδάχτηκαν στο Λύκειο. Τα θέματα επιλέγονται από  την Κεντρική Επιτροπή 

Πανελλήνιων Εξετάσεων. Οι βαθμοί υπολογίζονται και τις δύο φορές που οι μαθητές 



 
26 

συμμετείχαν στις εξετάσεις σε συνδυασμό με το απολυτήριο της Γ΄ Λυκείου. Οι 

υποψήφιοι μπαίνουν στην σχολή ανάλογα με την σειρά που την έχουν δηλώσει. Όσοι 

αποτύγχανα στις εξετάσεις, μπορούσαν να συμμετάσχουν ακόμα μία φορά για να 

ενισχύσουν τη βαθμολογία τους σε δύο μαθήματα. Το σημαντικό είναι πως τα Α.Ε.Ι 

αποδεσμεύτηκαν από τις εξετάσεις και η ευθύνη μεταφέρθηκε στους κόλπους της 

Μέσης Εκπαίδευσης. Ενισχύεται ο ρόλος του Λυκείου, αφού λόγο στην αξιολόγηση 

των  γραπτών έχουν οι καθηγητές που διδάσκουν στα Λύκεια (Κυρίδης, 1994). 

Το 1981 το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει την ηγεσία της χώρας και οραματίζεται πολλά για 

τα εκπαιδευτικά δρώμενα. Φροντίζει να καταργηθούν οι εισιτήριες εξετάσεις για το 

Λύκειο και το 1982 καταργούνται οι θέσεις των τακτικών καθηγητών και προχώρησαν 

στη δημιουργία άλλων βαθμίδων διδασκόντων. Ψηφίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 

για τα Πανεπιστήμια. Καταργούνται τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε και ιδρύονται τα Τ.Ε.Ι. 

Θεσμοθετείται η ίδρυση Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων. Προχώρησαν στην 

εγκαθίδρυση ενός νέου εκπαιδευτικού συστήματος, διότι εντοπίστηκαν προβλήματα 

στο θεσμό των Πανελλήνιων. Το καινούριο σύστημα με τον νόμο 1351 του 1983 

ομαδοποιεί τα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο κάθε 

υποψήφιος δήλωνε έως δύο Σχολές της ίδιας Δέσμης. Ο υποψήφιος διδασκόταν και 

εξεταζόταν στην Γ΄ Λυκείου τα προπαρασκευαστικά μαθήματα που αντικατοπτρίζουν 

τις αντίστοιχες κατευθύνσεις των Πανελληνίων που θα τον προετοίμαζε για τις ομάδες 

Σχολών. Ο υποψήφιος είχε το δικαίωμα να βελτιώσει τη βαθμολογία του στα 

προπαρασκευαστικά μαθήματα. Οι απολυτήριες εξετάσεις δεν συγχέονται πλέον με τη 

διαδικασία επιλογής. Για να εισαχθεί κανείς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να 

κατέχει τον απολυτήριο τίτλο του Λυκείου ή τίτλο ισότιμου σχολείου Μέσης 

Εκπαίδευσης . Η επιλογή στα Ανώτερα Τμήματα γινόταν με κριτήριο τη δήλωση 

προτίμησης της Σχολή τους και τη συνολική βαθμολογία. Η γενική βαθμολογία 

προέκυπτε από τη βαθμολογία προαγωγής και απόλυσης των τάξεων του Λυκείου.  

Ο άμεσος μηχανισμός επιλογής που εγκαθιδρύθηκε από τη Δευτεροβάθμια στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ενδυνάμωσε τον ρόλο του Λυκείου ως προπαρασκευαστικού 

μηχανισμού, αποφεύγοντας τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα που είχε λάβει και δίνει τη 

δυνατότητα στους υποψηφίους να εμπλακούν σε μία μόνο επιλεκτική διαδικασία 

(Σιπητάνου, 2010). 
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Η εκπαίδευση έχει διττή σημασία τόσο παιδαγωγική όσο και κοινωνική. Αρχικά, 

εκπαίδευση ορίζεται η συστηματική διδασκαλία των ατόμων σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. Η έννοια «εκπαίδευση» εμπεριέχει στους κόλπους της και το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελείται από τους μαθητές, τους 

εκπαιδευτικούς, το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου, τα υλικά μέσα και τους κανόνες 

που κανονίζουν την λειτουργία του. Από την πλευρά της κοινωνίας, η εκπαίδευση 

αποκτά ρόλο κοινωνικό. Αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα που κάνει λόγο για ολόκληρη 

την κοινωνία. Δεν νοείται μια κοινωνία χωρίς τη στοιχειώδη εκπαίδευση, η γνώση ήταν 

καθοριστική για την ανάπτυξη της οικονομίας και της διοίκησης. Οι άνθρωποι έχουν 

πιο εύκολη πρόσβαση στον χώρο της κοινωνίας και της εργασίας χάρη στην 

εκπαίδευση.  

Συνεπώς, η σχέση κοινωνίας και εκπαίδευσης είναι αλληλένδετες, διότι η 

εκπαίδευση δίνει την ευκαιρία στην ανέλιξη των ανθρώπων μέσω κάποιων 

εκπαιδευτικών δομών καθώς αυτές απαιτούν μια συγκεκριμένη κοινωνική οργάνωση. 

Όπως υποστηρίζει και ο Durkheim η εκπαίδευση προάγει την ένταξη του ατόμου 

αρχικά στην ομάδα κα αργότερα στην κοινωνία και στοχεύει στην καλλιέργεια 

συλλογικής συνείδησης, πράγμα που σημαίνει πως η εκπαίδευση εκτελεί κοινωνικές 

λειτουργίες (Νόβα-Καλτσούνη, 2010). 

 

3.1 Εκπαιδευτικές επιπτώσεις 

 

Η «κρίση» που διέρχεται στην εποχή μας η εκπαίδευση, επηρεάζει όλη τη δομή του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος. Σε συστημικό επίπεδο εντοπίζονται πολλά 

εκπαιδευτικά προβλήματα. Δεν αναπτύσσεται διάλογος στα σχολεία, με αποτέλεσμα η 

δασκαλοκεντρική μάθηση να ανθίζει και να περιορίζεται η κριτική σκέψη και η 

φαντασία των μαθητών. Στη συνέχεια, δεν εξασφαλίζονται ειδικά προγράμματα που 

βοηθούν άτομα με ειδικές ανάγκες ή συμβουλευτικά για γονείς και παιδιά.  

Η υποστελέχωση όμως δεν είναι ένα από τα μοναδικά προβλήματα της εκπαίδευσης. 

Η αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 

σύγχρονου κόσμου ούτε να προσαρμοστεί στις επιταγές της κοινωνίας και της 

εκπαίδευσης, δημιουργεί ένα πλήθος και άλλων προβλημάτων, τα οποία εκφράζουν τις 

ανισότητες. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που υποχρηματοδοτείται από το κράτος λόγω 

έλλειψης οικονομικών πόρων, «πασχίζει» από τη γραφειοκρατία και τον 

συγκεντρωτισμό των κομμάτων οδηγείται στην καταστροφή. Το κράτος παραμένει 
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αδρανές στην οργάνωση ενός αξιόπιστου δικτύου τεχνικο-επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και στην έλλειψη στελέχωσης εκπαιδευτικών στα σχολεία. Παρατηρείται 

πως οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και κυρίως της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

δεν καταρτίζονται και παρέχουν στους μαθητές γνώσεις με εντελώς επιφανειακό τρόπο. 

Φαίνεται πως δεν αξιολογούνται από το κράτος τέτοιου είδους εκπαιδευτικοί. Αυτά τα 

προβλήματα, δυστυχώς, μεγεθύνονται και επιφέρουν στους μαθητές παπαγαλισμό, το 

κυνήγι του πρώτου βαθμού, την τυποποίηση της γνώσης, την γέννηση και την 

εξάπλωση της παραπαιδείας, την απουσία ανθρώπινου δυναμικού από την επαρχία και 

τέλος την αδυναμία να αναπτυχθεί ένας δεσμός μεταξύ σχολείου και τοπικής κοινωνίας 

(Μπέτσας, 2015).  

Πέραν όμως των εκπαιδευτικών λειτουργιών του σχολείου, σε γενικό πλαίσιο 

υπολειτουργεί και ο τρόπος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι Έλληνες 

έχουν αποδείξει πόσο μορφωσιολάτρεις είναι ως λαός, γι’ αυτό και κυνηγούν πλέον την 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η πανεπιστημιακή κατάρτιση σε συνδυασμό με κάποιες 

περιζήτητες σχολές επιφέρουν ένα λαμπρό επαγγελματικό μέλλον με ικανοποιητικές 

χρηματικές απολαβές. Η στροφή των ανθρώπων για συνέχιση των σπουδών τους σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο εκτός από το γεγονός ότι προσέδιδε κοινωνική αίγλη και 

κοινωνική πρόοδο (Τζιμούρτου, 2014). 

Η πίεση που ασκείται στις πιο δημοφιλείς πανεπιστημιακές σχολές, παίρνει μεγάλες 

διαστάσεις. Αυτό εξαρτάται από τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται στους μαθητές 

κατά την διάρκεια των εξετάσεων. Οι μαθητές πιέζονται και αυτοί με την σειρά τους 

να βγάλουν αποστηθίζοντας την διδακτέα ύλη, με σκοπό να συγκεντρώσουν πολλά 

μόρια.  Κάθε μόριο αποτελεί και αυτό το λιθαράκι που θα συμβάλλει στην επιτυχία ή 

αντίστοιχα στην αποτυχία του μαθητή.  

Οι γονείς επωμίζονται εκτός από τον ρόλο της ανατροφής των παιδιών τους, αλλά 

και την ανάγκη τους να γίνουν ενήλικες με σωστή μόρφωση και μία καλή εργασία. 

Έτσι, ωθούν τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία στα ιδιαίτερα, στα φροντιστήρια για να 

καλύψουν τα εκπαιδευτικά κενά ή να βελτιώσουν τις μαθητικές τους επιδόσεις. Αυτό 

παράλληλα συνεπάγεται και τα τεράστια έξοδα της κάθε οικογένειας για να 

εκπληρώσει τις μαθητικές ανάγκες των παιδιών τους. Οι γονείς συχνά στέλνουν τα 

παιδιά από πολύ μικρή ηλικία σε φροντιστήρια είτε γιατί οι ίδιοι δεν διαθέτουν τον 

κατάλληλο χρόνο λόγω εργασίας είτε γιατί δεν γνωρίζουν. Νιώθουν πως με αυτήν την 

δραστηριότητα τα παιδιά προετοιμάζονται ολοκληρωμένα για το σχολείο και 

παράγεται η πραγματική «γνώση» (Τζιμούρτου, 2014). 
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Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας ανάγκασαν τους γονείς να προσλάβουν 

δασκάλους, καθηγητές στο σπίτι για να διδάξουν τα παιδιά τους. Η γέννηση της 

παραπαιδείας είναι αποτέλεσμα και του γοργού ρυθμού της ζωής και της ανεργίας 

κάποιων εκπαιδευτικών που δεν έχουν διοριστεί ακόμη. Το φαινόμενο διογκώνεται και 

εξαπλώνεται και στις πιο μεγάλες εκπαιδευτικές βαθμίδες, επιφέροντας προβλήματα 

και στη μαθησιακή διαδικασία και στη σχέση των νόμιμων και των παράνομων 

εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο του Λυκείου οι μαθητές αναμένουν τα απογευματινά 

μαθήματα προκειμένου να αντιληφθούν την ύλη που διδάσκονται. Καταργείται ο ρόλος 

του καθηγητή στο σχολείο, γιατί δεν θεωρείται αξιόπιστος πρώτον γιατί δεν μεταγγίζει 

γνώσεις στους μαθητές του και δεύτερον, διότι κάποιοι από τους διορισμένους 

καθηγητές παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα με υψηλό αντίτιμο. Επομένως, 

υπονομεύεται η μαθησιακή διαδικασία.  

Για να περάσει ένας υποψήφιος φοιτητής το κατώφλι του Πανεπιστημίου, θα πρέπει 

να δώσει έμφαση και στην παραμικρή λεπτομέρεια της διδακτέας ύλης καθώς και στην 

παπαγαλία. Οι διάφοροι όροι και ότι άλλο ζητείται είναι αναγκασμένοι να το γνωρίζουν 

οι μαθητές και με κλειστά τα μάτια. Ο όγκος των πληροφοριών για τα μαθήματα που 

δίνουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι βαρύς και πολύς, με αποτέλεσμα οι μαθητές 

να βομβαρδίζονται για να τα ξεχάσουν την άλλη ημέρα. Ο ρόλος του φροντιστηρίου 

οργανώνει τον τυποποιημένο τρόπο μάθησης και αδειάζει την τσέπη πολλών 

οικογενειών. Το Λύκειο θεωρείται πλέον ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για την 

εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο.  

Η πρόσβαση και η ανοδική εκπαιδευτική κινητικότητα αποτελεί μία επίπονη 

διαδικασία τόσο για το οικογενειακό περιβάλλον όσο και για τους μαθητές. Στις μέρες 

μας με την διερχόμενη οικονομική κρίση, τυχεροί θεωρούνται όσοι προέρχονται από 

προνομιούχα περιβάλλοντα και παρακολουθούν ιδιωτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

Άλλοι πάλι που προέρχονται από φτωχά οικονομικά περιβάλλοντα, οδηγούνται στη 

σχολική αποτυχία και τέλος διαρροή. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι φανερά 

ταξικό, καθώς προάγει την επικράτηση της ανώτερης και μεσαίας τάξης (Τζιμούρτου, 

2014). 

Οι περισσότεροι μαθητές παραμένουν προσκολλημένοι στις εκπαιδευτικές 

ανισότητες χρόνια τώρα και δεν μπορούν να βγουν από την καλοστημένη «παγίδα». Η 

αναπαραγωγή οικονομικών συμφερόντων δυσχεραίνει το εκπαιδευτικό και κοινωνικό 

έργο που καλείται να πράξει το σχολείο. Οι μαθητές, καθώς και ολόκληρη η οικογένεια 

επιβαρύνονται οικονομικά, αλλά και συναισθηματικά. Το άγχος, η πίεση, οι πολλές 
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ώρες μελέτης ακολουθώντας την στρατηγική του φροντιστηρίου γεμίζουν τον 

μαθητικό εγκέφαλο με περιττές πληροφορίες και τον βάζουν σε μια συνεχή ένταση, την 

οποία δεν αντέχουν ψυχικά και συναισθηματικά πολλοί μαθητές. Οι γονείς αγωνιούν 

για την τύχη των παιδιών τους και γίνεται ένας φαύλος κύκλος.  

Η εξοντωτική μεταχείριση τόσων μαθητών αναδεικνύει την αδράνεια του σχολικού 

μηχανισμού. Εσωτερικά, οι μαθητές κάνουν πραγματικό μάθημα στο φροντιστήριο, 

καθώς βαριούνται και θεωρούν τις ώρες τους στο σχολείο χάσιμο χρόνου. Κάποιοι 

καθηγητές πάλι δεν ζορίζουν τα παιδιά, αφού έχουν επαναπαυθεί στις θέσεις τους και 

δεν ασκούν σε βάθος έως καθόλου το λειτούργημα τους.  

Το σχολείο οφείλει να επαναπροσδιορίσει τον στόχο και τον σκοπό μάθησης. Ποιος 

είναι ο ρόλος που καλείται να εκτελέσει το σχολείο του σήμερα; Γιατί είναι σημαντική 

η καλλιέργεια της μάθησης για όλες τις κατηγορίες μαθητών; Πώς πρέπει να τις 

εξασφαλίσει; Το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων γιατί δεν αξιοκρατικό και 

προωθεί μεγάλα συμφέροντα; Ερωτήματα που εγείρουν απαντήσεις και οφείλουν να 

απαντηθούν με ειλικρίνεια και σεβασμό. Οι μαθητές της σύγχρονης εποχής είναι οι 

σύγχρονοι «δούλοι» της κοινωνικής πυραμίδας. 

 

 3.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις 

 

Πέραν των εκπαιδευτικών επιπτώσεων, το εκπαιδευτικό σύστημα αφήνει το στίγμα 

του και σε κοινωνικό επίπεδο. Η στροφή των γονέων και των μαθητών για πρόσθετη 

διδασκαλία επιφέρει, αλλά και ενισχύει άλλα προβλήματα που επηρεάζουν σε 

κοινωνικό επίπεδο π.χ. η κοινωνική ισότητα, η παραοικονομία, η έλλειψη 

εμπιστοσύνης στο έργο της δημόσιας παιδείας και των καθηγητών που την απαρτίζουν 

και τέλος η διάσπαση της κοινωνικής συνοχής. Οι μαθητές βρίσκονται αντιμέτωποι 

τόσα χρόνια μπροστά στη «μάχη» εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης και της 

ιδιωτικής. Αυτή η «μάχη» προκαλεί δυσμενείς συνέπειες σε παιδαγωγικό επίπεδο λόγω 

σύγχυσης και των δύο πλευρών. Βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα σύστημα που 

ενισχύει την παραπαιδεία και τους εξοντώνει ψυχολογικά και εκπαιδευτικά.  

Η πλήρης αποδοχή πλέον από την πλευρά της κοινωνίας για την εγκαθίδρυση της 

παραπαιδείας ως τρόπος εκπαίδευσης και προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές 

εξετάσεις διαταράσσει την ισορροπία της. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μαθητών· η 

πρώτη αφορά τους μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν πραγματική ανάγκη επιπλέον ώρες 

διδασκαλίας φροντιστηρίου και η δεύτερη αφορά εκείνους που πιέζονται να έχουν 
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υψηλές επιδόσεις λόγω του ανταγωνιστικού προφίλ που διαθέτει το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Το πρώτο παράδειγμα μαθητών που προανέφερα, είναι ένα κλασσικό 

παράδειγμα της έλλειψης ευθύνης του σχολείου, καθώς και του ρόλου του που ωθεί 

τους μαθητές να διδάσκονται όσα δεν μπόρεσαν να μάθουν στο σχολείο και να 

διατηρήσουν υψηλά τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις. Γίνεται έκδηλη η ανάγκη για 

πρόσθετη διδασκαλία εξαιτίας του ανταγωνισμού που αναζωπυρώνεται μεταξύ των  

μαθητών, καθώς παρατηρείται μια συνεχής ζήτηση για ιδιωτική εκπαίδευση.  

Η αντίληψη των γονέων και των μαθητών για τον ανεπαρκή ρόλο του Λυκείου 

υπερισχύει με την πάροδο των χρόνων. Αυτό διαπιστώθηκε λόγω της έλλειψης 

ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών αποκλειστικά για τα ιδιαίτερα μαθήματα. Θεωρούν 

πως απουσιάζει ο δημόσιος χαρακτήρας και το κατάλληλο παιδαγωγικό έργο που 

επιτελεί το Λύκειο. Αυτές οι συνθήκες στέκονται εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία της 

κοινωνίας και του σχολείου. Υπάρχουν, όμως, κάποιοι καθηγητές που ασκούν και το 

λειτούργημά τους στο σχολείο κανονικά αλλά και διδάσκουν παράνομα. Σε αυτό τους 

βοηθά και το Υπουργείο Παιδείας λόγω παροχής φροντιστηριακών μαθημάτων με 

σκοπό την οικονομική αναβάθμιση τους. Στην ουσία δημιουργούνται κυκλώματα που 

διαφθείρουν και διαμορφώνουν την κρίση των γονέων και των μαθητών. Συμμέτοχος 

είναι το ίδιο το κράτος που καλύπτει τις υπάρχουσες συνθήκες.  

Σημαντικό ρόλο παίζει  και ο τόπος διαμονής των μαθητών. Οικογένειες, κυρίως 

αγροτικές που κατοικούν σε χωριά, τα παιδιά τους λόγω της υψηλής ζήτησης για 

ιδιαίτερα και φροντιστήρια πηγαίνουν στις μεγάλες πόλεις, διότι έχει περισσότερες 

επιλογές και καλύτερο παιδαγωγικό προφίλ. Έτσι, η νέα γενιά αναγκάζεται από πολύ 

νωρίς να αφήσει πίσω την καλλιέργεια γης και την ενασχόληση της με την πρωτογενή 

παραγωγή, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν αυτό το κομμάτι και να επιφέρει 

συνέπειες στον οικονομικό τομέα της χώρας. Η εσωτερική μετανάστευση 

πραγματοποιείται για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και την εκπλήρωση των στόχων 

και των ονείρων των μαθητών και των οικογενειών τους.  

O υποβαθμισμένος ρόλος του σχολείου φαίνεται και από την έλλειψη 

εκπαιδευτικών. Η ανεργία σε εκπαιδευτικό προσωπικό είναι μεγάλη, καθώς και η 

ζήτηση για εργασία. Έτσι, πτυχιούχοι κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα για να βγάζουν ένα 

χαρτζιλίκι. Ωστόσο, οι σχέσεις διορισμένων και φροντιστηριακών καθηγητών 

χαρακτηρίζονται από ανταγωνισμό και αντιπαλότητα. Κάποιοι διορισμένοι καθηγητές 

κάνουν και ιδιαίτερα μαθήματα, είναι και από τις πιο συχνές περιπτώσεις που  

καταγγέλλουν στην εφορία. Άλλη περίπτωση αποτελεί η καθοδηγούμενη κατεύθυνση 
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των μαθητών από τους καθηγητές τους σε συγκεκριμένα φροντιστήρια. Οι σχέσεις 

διαπλοκής και «καρφώματος» υπονομεύουν συνολικά τον θεσμό και την αποστολή του 

σχολείου. Ειδικά σε περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν περάσει από τα ίδια γεγονότα 

που έχουν βιώσει και ίδιοι.  

Οι μαθητές ζημιώνονται τον απαξιωτικό ρόλο των καθηγητών και συγκεκριμένα, 

εκείνοι που δεν διαθέτουν την οικονομική άνεση. Δεν μπορούν να σταθούν στον 

αγωνιστικό στίβο με τα κατάλληλα προσόντα σε σχέση με μαθητές που προέρχονται 

από προνομιούχες οικογένειες. Η παιδεία με τα συστήματα επιλογής που εφαρμόζει, 

απορρίπτει και διακρίνει κατηγορίες ανθρώπων τόσο σε καλούς και κακούς μαθητές, 

όσο σε φτωχούς και πλούσιους.  

Το χρέος των οικογενειών να μορφώσουν τα παιδιά τους και να τα στείλουν στο 

Πανεπιστήμιο αποτελεί μία συνήθεια ή έθιμο για την Ελλάδα. Η εισαγωγή όμως στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση απαιτεί στην χώρα παραπάνω ώρες διδασκαλίας  καθώς και 

χρήματα για να πληρωθούν οι φροντιστηριακές υπηρεσίες. Η οικονομική επιβάρυνση 

κάθε οικογένειας και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες είναι οδυνηρή έως και 

αδιέξοδη κάποιες φορές. Τα πράγματα όμως με την είσοδο της οικονομικής κρίσης στη 

ζωή της κάθε οικογένειας έχουν αγριέψει και συνεπώς είναι χειρότερα.  

Έρχονται να προστεθούν στις κοινωνικές συνέπειες και οι πελατειακές σχέσεις 

μαθητών και καθηγητών. Κάποιοι διορισμένοι καθηγητές κάνουν μάθημα στους 

μαθητές που έχουν στο σχολείο και αμείβονται αδρά. Οι μαθητές είναι πιο οικείοι με 

τους καθηγητές και αναπτύσσουν σχέση κανονικού πελάτη που επιβάλλουν τα θέλω 

τους και οι καθηγητές από την άλλη ρυθμίζουν ή έχουν συμφωνήσει από πριν τι θα 

ρωτήσουν. Στα τετράμηνα ανεβάζουν τους βαθμούς στους μαθητές που είχαν στα 

ιδιαίτερα τους. Η εναλλαγή ρόλων και η ευκολία στην πρόσληψη της γνώσης σε 

συνδυασμό με το εύκολο χρήμα  απαξιώνει πρώτα τους ίδιους και στη συνέχεια τον 

εκπαιδευτικό και κοινωνικό στόχο της παιδείας.  

Όσο αυξάνεται η παραπαιδεία και τα προβλήματα που δημιουργεί, τόσο 

απομακρύνει τους υπεύθυνους από τους άξονες της εκπαίδευσης. Το σχολείο δεν έχει 

προσεχθεί στην εσωτερική του δομή λεπτομερώς και σε βάθος, ώστε να καλύπτει 

ανάγκες των μαθητών και των καθηγητών. Στην πραγματικότητα, η εκάστοτε 

κυβέρνηση κατασκευάζει νόμους που αφορούν μερικώς ή σχεδόν καθόλου την 

εξωτερική δομή του σχολείου που στο τέλος δεν πραγματώνονται. Τα συμφέροντα που 

λανθάνουν πίσω από κάθε κυβέρνηση, δεν εξυπηρετούν το δίκαιο των μαθητών, αλλά 

στη συγκέντρωση πολλών ψήφων για την εκλογή της.  
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Ένα σημαντικό παράδειγμα που αποτυπώνει την αδυναμία του ελληνικού κράτους 

να παρέχει τα απαραίτητα για την παιδεία αποτελεί η ελλιπής οργάνωση ενός δικτύου 

τεχνικής- επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει διότι το κράτος δεν έχει 

εκμεταλλευθεί την πλουτοπαραγωγική φυσιογνωμία του τόπου και έτσι οι νέοι δεν 

δείχνουν ενδιαφέρον για γεωργικές ασχολίες, αλλά ακολουθούν το δρόμο τους στα 

μεγάλα αστικά κέντρα. Οι απομακρυσμένες περιοχές είναι λιγότερο ευνοημένες στο 

ανταγωνισμό και στην τελική επιτυχία των Πανελληνίων Εξετάσεων. Ο στόχος για να 

ανέβουν την ανοδική εκπαιδευτική και κοινωνική κινητικότητα απαιτεί 

χρηματοδότηση των γονέων σε φροντιστήρια και όπου χρειάζεται μετανάστευση των 

νέων. Η συνεχόμενη εκπαίδευση των παιδιών προκαλεί την αποψίλωση της επαρχίας 

και συνάμα στην ανεργία της περιοχής.  

Η αναξιοπιστία του συστήματος επιλογής φαίνεται από το γεγονός ότι δεν 

αντιστοιχεί τις δυνατότητες των υποψηφίων πέραν των επιδόσεων τους με την 

προσωπικότητα τους. Έτσι, οι μαθητές με μέτριες επιδόσεις πετυχαίνουν σε τμήματα 

που δεν έχουν υψηλή ζήτηση και δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και στα όνειρά 

τους.  

Πόσα χρήματα ακόμα πρέπει να δαπανηθούν, ώστε να περάσουν οι μαθητές το 

κατώφλι του Πανεπιστημίου; Η κοινωνική ισότητα, όρος που δεν υπάρχει στα στεγανά 

του σχολείου. Άραγε, θα ελευθερωθούν οι μαθητές από την σκλαβιά των Πανελληνίων 

Εξετάσεων;  

Το κράτος οφείλει να θέσει στο στόχαστρο τις προτεραιότητες και τους 

πραγματικούς στόχους για την εκπαίδευση της νέας γενιάς. Ο σεβασμός στην παιδεία 

πρέπει να καλλιεργηθεί από όλους για όλους. 

 

 

 

Κεφάλαιο 4ο: Επισκόπηση μελετών που αφορούν τα 

συστήματα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των 

Ευρωπαϊκών χωρών. 

 

Εισαγωγή 

 

Η αξιολόγηση αποτελεί μία πολύ βασική και καθοριστική λειτουργία, η οποία 
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εμπερικλείει στο σύνολο της τη διδασκαλία και τη μάθηση. Συγκεκριμένα, η σχολική 

αξιολόγηση αντικατοπτρίζει το εκπαιδευτικό έργο των μαθητών και των καθηγητών με 

απώτερο σκοπό τη συνεχόμενη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και του 

θεσμικού ρόλου του σχολείου.  

Οι μελέτες που πραγματοποιούνται σε συγκριτικό επίπεδο στην προβληματική 

αντιμετώπιση του συστήματος αξιολόγησης των μαθητών με βάση τα αποτελέσματα 

των εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, αποδεικνύουν την σχολική πραγματικότητα σε κάθε 

ευρωπαϊκή χώρα. Θα αναφερθούν στη συνέχεια κάποια συστήματα πρόσβασης στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  που ισχύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιες 

αποκλίσεις εντοπίζονται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στην Ελλάδα.  

 

4.1 Φιλανδία 

 

Στην Φιλανδία, υπάρχει πολύ καλή σύνδεση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα 

πανεπιστήμια. Οι μαθητές δεν διαχωρίζονται ανάλογα με τις επιδόσεις τους και φοιτούν 

στο σχολείο λιγότερες ώρες. Γενικά, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ευέλικτη και ο 

μαθητής έχει τη δυνατότητα να διαλέξει μαθήματα που θα παρακολουθήσει 

δημιουργώντας ο ίδιος το σχολικό του πρόγραμμα. Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι 

στενά συνυφασμένη με τα ενιαία λύκεια. Η δευτεροβάθμια αποτελεί την προϋπόθεση 

για την φοίτηση στα πανεπιστήμια ή στα πολυτεχνεία. Τα πανεπιστήμια 

επικεντρώνονται στην επιστημονική έρευνα και τα πολυτεχνεία στην αγορά εργασίας 

και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Τα δύο ιδρύματα  υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας 

αλλά δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες του. Αυτά που απαιτούνται για την πρόσβαση 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι το πιστοποιητικό πρόσβασης που αποκτάται με 

εθνικές εξετάσεις, πιστοποιητικό μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.τ.λ. Ο αριθμός 

των εισακτέων ορίζεται από τα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Παρατηρείται αυστηρά περιορισμένος αριθμός 

εισακτέων στα πεδία σπουδών. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να κατέχει μία μόνο θέση σε 

κάποιο ανώτατο ίδρυμα. Υπάρχει αρμόδιο όργανο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, το οποίο είναι το Συμβούλιο. Αποτελείται από καθηγητές Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που βαθμολογούν τις εξετάσεις και στη συνέχεια αποστέλλονται τα 

αποτελέσματα στην Επιτροπή Εξετάσεων. Ο υποψήφιος φοιτητής με λίγα λόγια 

υποβάλλει αίτηση σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα,  δείχνει το απολυτήριό του, 

δίνει εξετάσεις και περνάει από συνέντευξη.  
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Αυτή είναι η ροή που ακολουθείται στο φιλανδικό σύστημα όσον αφορά την 

πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο σύνολό του, το εκπαιδευτικό σύστημα 

είναι δωρεάν, παρέχει εξατομικευμένα προγράμματα μάθησης, ένα καλά οργανωμένο 

δίκτυο επαγγελματικής κατάρτισης και σύμφωνα με έρευνες υπάρχει ο χαμηλότερος 

βαθμός αναλφαβητισμού. Οι καθηγητές δεν σταματούν να επιμορφώνονται σε 

παιδαγωγικό επίπεδο ακόμα και στην θέση του Πανεπιστημίου (Παπαδημητρίου, 2004) 

 

4.2 Μεγάλη Βρετανία 

 

Στη Μεγάλη Βρετανία, η εκπαίδευση έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση και 

φημίζεται για την μακρά παράδοση και το κύρος της. Η υποχρεωτική εκπαίδευση 

ξεκινά από τα 5 έτη έως τα 16. Στα 16 ο μαθητής παίρνει το γενικό πιστοποιητικό 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο ίδιος υποχρεώνεται να παρακολουθεί όλα τα 

μαθήματα χωρίς να εξειδικεύεται. Στη συνέχεια, ο μαθητής μπορεί να εισχωρήσει στη 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (further education), η οποία διαθέτει τμήματα και 

επιλογές που προσφέρουν γενική και επαγγελματική εκπαίδευση. Είναι αυτόνομα και 

λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της τοπικής αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. 

Τα τμήματα ελέγχονται από το Συμβούλιο  και επιτηρούν τον τρόπο διδασκαλίας και 

τις υπηρεσίες που παρέχουν στον φοιτητή. Η είσοδος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

αποτελεί η επιλογή τριών μαθημάτων που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον του. 

Η επαγγελματική κατεύθυνση ζητά εξειδικευμένα μαθήματα. Για τους φοιτητές όμως 

που δεν κατάφεραν να επιτύχουν, τα πανεπιστήμια εκπαιδεύουν ή θεωρούν ως χρόνο 

μηδέν του τμήματος που θα ακολουθήσουν οι φοιτητές. Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

διοργανώνεται από τα πανεπιστήμια, τα οποία ανήκουν στο κράτος. Υπάρχουν ωστόσο 

κολέγια ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και πολλά κολέγια συμπληρώνουν ένα 

πανεπιστήμιο. Διαθέτουν άδεια από την Κυβέρνηση να παρέχουν τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Τα πανεπιστήμια έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν προσωπικό, να 

δίνουν θέσεις σε φοιτητές με όρους δικούς τους, να αποφασίζουν για τον τρόπο 

διδασκαλίας και ελέγχονται κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια από εξωτερικούς φορείς. Η 

αξιολόγηση των συγκεκριμένων τμημάτων καθορίζει τη χρηματοδότηση από την 

Κυβέρνηση αλλά και τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι πρέπει να 

υποβάλλουν αίτηση έναν χρόνο πριν, οι αιτήσεις κατευθύνονται σε κρατική υπηρεσία, 

η οποία επικοινωνεί με τους υποψήφιους και τα πανεπιστήμια. Ο υποψήφιος έχει τη 

δυνατότητα για έξι διαφορετικά τμήματα και σε αυτές τις επιλογές ο φοιτητής επιλέγει 
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σχολές όλου του φάσματος. Μπορεί επίσης να αφήσει και βιογραφικό σημείωμα, 

συστατική επιστολή και για κάποια απαιτητικά τμήματα δίδεται και συνέντευξη. 

Γενικότερα, εστιάζουν στην συνολική εικόνα του υποψηφίου και όχι στην βαθμολογία 

(Φεγγάρου, 2004) 

 

4.3 Γερμανία 

 

Στη Γερμανία, η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε κάθε κρατίδιο της, 

αφού αποτελεί ομοσπονδιακό κράτος. Όλα τα εκπαιδευτικά θέματα προσεγγίζονται 

από τα δεκαέξι κρατίδια σε νομοθετικό επίπεδο. Υπάρχουν πανεπιστήμια και 

πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, ένα είδος ΤΕΙ, αλλά έχουν την  ίδια 

λειτουργία. Για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χρειάζεται να έχει κανείς 

στην κατοχή του το Abitur, το απολυτήριο και να έχει ολοκληρώσει δεκατρία χρόνια 

εκπαίδευσης στα περισσότερα κρατίδια της Γερμανίας. Οι φοιτητές εισάγονται στα 

πανεπιστήμια στα 19 τους. Κάποιοι κλάδοι σπουδών έχουν περιορισμένο αριθμό 

εισακτέων. Τα κριτήρια εισαγωγής διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και 

για αυτό τον λόγο είναι ανεξάρτητα. Οι αιτήσεις των υποψηφίων περνούν από το 

κεντρικό συμβούλιο και αυτό αξιολογεί τις δυνατότητες εισαγωγής για τα 

ενδιαφερόμενα πανεπιστήμια (Παπαδημητρίου, 2004). 

 

 

 

 

 

4.4 Σύγκριση των Ευρωπαϊκών Συστημάτων με το Ελληνικό 

Σύστημα Εισαγωγής  

 

 Αφού έχουμε αναφέρει τον τρόπο πρόσβασης κάποιων καλών εκπαιδευτικών 

συστημάτων, θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα στο σύνολο των Ευρωπαϊκών Χωρών. 

Είναι μεγάλο το ποσοστό των μαθητών ευρωπαϊκά που καταφέρνει να ολοκληρώσει 

την ανώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι καταστάσεις ολοκλήρωσης 

είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα και λαμβάνονται διαφορετικά κριτήρια όπως η 

χορήγηση απολυτηρίου, η επιτυχία στις εθνικές εξετάσεις. Με την επιτυχή 
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ολοκλήρωση των εξετάσεων, χορηγείται ένα πιστοποιητικό που αποτελεί την ελάχιστη 

πιθανότητα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Στην Ουγγαρία και στην Πολωνία, μπορεί 

να δοθεί το πιστοποιητικό χωρίς οι μαθητές να συμμετέχουν στις εξετάσεις. Άλλες 

χώρες όπως η Ισπανία και η Σουηδία εφαρμόζουν το σύστημα μιας συνεχόμενης 

αξιολόγησης των μαθητών κατά την διάρκεια του έτους. Υπάρχουν χώρες που 

εφαρμόζουν και τελικές εξετάσεις και διαρκής αξιολόγηση (Παπαδημητρίου, 2004) 

Ο τρόπος εξέτασης για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην 

πλειοψηφία των χωρών είναι γραπτός και προφορικός. Στην Ελλάδα και στην 

Πορτογαλία, οι μαθητές δίνουν γραπτές εξετάσεις εσωτερικές και εξωτερικές ως προς 

το σχολείο. Στην Ελλάδα, οι εξωτερικές εξετάσεις, οι Πανελλήνιες βαθμολογούνται 

από εξωτερικούς εξεταστές. Αυτό συμβαίνει στην Εσθονία, την Λετονία και την 

Λιθουανία. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που βαθμολογούνται από μία επιτροπή, 

συναντάται στη Μεγάλη Βρετανία, τη Δανία, τη Νορβηγία τη Γερμανία και το 

Λουξεμβούργο. Η Φιλανδία εφαρμόζει την αξιολόγηση και των εκπαιδευτικών και του 

εξωτερικού φορέα. Παρατηρούνται διαφορές και ομοιότητες στον τρόπο αξιολόγησης 

στις Ευρωπαϊκές Χώρες.  

Οι διαδικασίες πρόσβασης σε ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ποικίλλουν σε 

όλη την Ευρώπη ανάλογα με τα τμήματα σπουδών. Στην Ελλάδα, οι θέσεις των 

υποψήφιων φοιτητών είναι περιορισμένες και η επιλογή τους ανάγεται σε εθνικό 

επίπεδο. Δεν έχει επιμεληθεί το ελληνικό κράτος την αποτυχία των μαθητών στην 

είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα  να δίνουν ξανά εξετάσεις ενισχύοντας 

τις φροντιστηριακές υπηρεσίες και κρατώντας σταθερή την παραοικονομία. Άλλες 

χώρες για την αποτυχία των μαθητών, έχουν φροντίσει τη δημιουργία της 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό λαμβάνει χώρα στην Μεγάλη Βρετανία, οι 

μαθητές μέσω της μεταδευτεροβάθμιας μπορούν να ανέλθουν στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση (Φεγγάρου, 2004). 

 Ακόμα και για τους φοιτητές που δεν έχουν σπουδές κάποιου επιπέδου, 

δημιουργούνται προπαρασκευαστικά τμήματα από τα ίδια τα πανεπιστήμια. Η κάθε 

χώρα και η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί, διαχειρίζεται και μεριμνά για τους 

επιτυχόντες και τους αποτυχόντες χωρίς να τους αφήνει στην τύχη τους, όπως 

συμβαίνει στην ελληνική εκπαίδευση.  

Στις περισσότερες χώρες, τα ιδρύματα που προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση, είναι 

υπεύθυνα για τις διαδικασίες εισαγωγής και τον αριθμό των υποψήφιων. Λειτουργούν 

αυτόνομα από το κράτος, σε αντίθεση με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα που η 
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Ελληνική Κυβέρνηση ασκεί άμεσο έλεγχο στον αριθμό των υποψηφίων και η 

διαδικασία εξετάσεων καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Σε άλλα ευρωπαϊκά 

κράτη, το Υπουργείο Παιδείας δε λαμβάνει τόσο συμμετοχικό χαρακτήρα στην λήψη 

κανόνων και διαδικασιών που αφορούν την αξιολόγηση στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Χώρες όπως το Βέλγιο και η Αυστρία δέχονται όλους τους φοιτητές  μόνο 

για κάποια ιδρύματα ισχύουν οι εισαγωγικές εξετάσεις. Γενικά, παρατηρείται ελεύθερη 

πρόσβαση (Παπαδημητρίου, 2004). 

Είναι εύκολο να κατανοηθεί πως η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά  ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι πιο προσιτή σε σχέση με το εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επιλογών και παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους. Στην Ελλάδα, 

δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αξιοκρατική εκπαίδευση, διότι οι μαθητές από 

προνομιούχα περιβάλλοντα έχουν περισσότερες πιθανότητες για εισαγωγή στο 

Πανεπιστήμιο σε σχέση με τους μαθητές που αδυνατούν να καλύψουν έξοδα για τον 

ελλιπή ρόλο του Λυκείου.  

Συμπεραίνοντας στα ευρωπαϊκά κράτη, δεν εμμένουν μόνο στη βαθμολογία των 

εξετάσεων αλλά κοιτούν και το συνολικό προφίλ των υποψηφίων σε εικόνα και 

συμπεριφορά. Αυτό δεν συμβαίνει στη χώρα μας, το μοναδικό που μας ενδιαφέρει είναι 

να κάνουμε δεκαοχτάχρονα παπαγάλους και  όχι κριτικά σκεπτόμενους ενήλικες. Η 

σύγκριση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με τα ευρωπαϊκά, μας ωθεί να 

κατανοήσουμε το δικό μας σύστημα και βρίσκοντας τρόπους που δεν γνωρίζαμε, να τις 

σκεφθούμε και να τις προσαρμόσουμε στα δικά μας μέτρα και σταθμά.   

 

 

 

Κεφάλαιο 5: Μεθοδολογία Έρευνας – Ανάλυση 

Αποτελεσμάτων 

 

Εισαγωγή 

Η έρευνα που πραγματοποίησα, έγινε με τη μορφή ερωτηματολογίου. Η έρευνα μου 

είναι κατά βάση πρωτογενής κοινωνική και ο σκοπός της αφορά τον τρόπο εισαγωγής 



 
40 

των υποψηφίων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ποιες είναι οι θέσεις τους 

για το σύστημα εισαγωγής.  

Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου προήλθε κατόπιν πολλών διορθώσεων και 

την προσθήκη άλλων ερωτήσεων με τη συμβολή του Καθηγητή κ. Μπέτσα. Στο 

δοκιμαστικό στάδιο συγγραφής του ερωτηματολογίου, στόχευα στη σωστή και 

κατανοητή διατύπωση των ερωτήσεων.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων 

Δημοτικής, Νηπιαγωγών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος και 

Μηχανολόγων Πληροφορική (δείγμα έρευνας). Το ερωτηματολόγιο μου αφορούσε 

συνολικά τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και πως επηρεάζει τον 

τρόπο δια βίωσης σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η δομή του 

ερωτηματολογίου αρχίζει με  ένα κείμενο μικρής έκτασης που αναφέρει τον σκοπό 

σύνταξής του και τον σκοπό της έρευνάς μου. Στη συνέχεια, ακολουθεί η συμπλήρωση 

ποσοτικών δεικτών όπως η ηλικία  και ποιοτικών δεικτών όπως το φύλο, του 

πανεπιστημίου φοίτησης, του τμήματος φοίτησης και του έτους και τέλος του τόπου 

διαμονής της οικογένειας.  

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, 

διατυπώνονται ερωτήσεις που αφορούν τους λόγους ένταξής τους στο Τμήμα που 

φοιτούν και κατά πόσο τους ικανοποιεί. Στη δεύτερη κατηγορία, εκφράζονται 

ερωτήσεις που αφορούν την αξιολόγηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και την πιθανή 

φροντιστηριακή ενίσχυση των μαθητών για την εισαγωγή τους και το κόστος που 

δαπανήθηκε.  Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν την ερμηνεία, την ανάπτυξη και την 

εξήγηση. Παρατηρούνται 3 τύποι έρευνας. 

Στην συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, συνάντησα και κάποια προβλήματα 

όπως η απροθυμία μερικών φοιτητών να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και η 

ελλιπής κατανόηση από την πλευρά των φοιτητών σε ορισμένες ερωτήσεις, γεγονός 

βέβαια που αποτυπώθηκε αντικειμενικά στην έρευνα. 

Αφού συνέλεξα τα ερωτηματολόγια, προχώρησα στην ανάλυσή τους με τη βοήθεια 

του στατιστικού προγράμματος SPSS.  To συγκεκριμένο πρόγραμμα με βοήθησε στην 

ανάλυση και αποκωδικοποίηση των 100 ερωτηματολογίων, διότι η επεξεργασία των 

στοιχείων είναι αποτελεσματική και αξιόπιστη χωρίς ασάφειες και ανακρίβειες. 

Επίσης, το SPSS ήταν το καταλληλότερο πρόγραμμα για τις ποσοτικές μου μετρήσεις.  
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Οι ερευνητικές υποθέσεις που προκύπτουν, αφορούν την βοήθεια που χρειάστηκαν 

οι πρωτοετείς φοιτητές-τριες για να εισαχθούν στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε σχέση 

με την αξιολόγηση των μαθητικών τους επιδόσεων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και 

ποια κριτήρια έθεσαν για να επιλέξουν το Τμήμα που φοιτούν σε σχέση με τις 

προοπτικές που προσφέρει. Η έρευνα είναι σταθμισμένη ως προς τις ποιοτικές 

μεταβλητές φύλο και ηλικία των φοιτητών και τα αποτελέσματα αναλύονται 

παρακάτω. 

 

 5.1 Σταθμισμένες ποιοτικές μεταβλητές 

Φύλο 

 

Από την ανάλυση της ποιοτικής μεταβλητής Φύλο προκύπτει ο παρακάτω πίνακας 

Statistics, που μας δίνει τον αριθμό των ερωτηθέντων και έγκυρων περιπτώσεων 

(Valid), καθώς και τις ελλείπουσες τιμές (Missing). 

 

Πίνακας 2: Statistics 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι έχουμε 100 έγκυρες περιπτώσεις και 

καμία άκυρη. 

Ο δεύτερος πίνακας της ανάλυσης της μεταβλητής Φύλο που μας δίνει το Output, 

είναι ο πίνακας συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων και είναι ο παρακάτω: 
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Πίνακας 3: Φύλο 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι στην έρευνα συμμετείχαν 35 (35%) 

άνδρες και 65 (65%) γυναίκες. Στη στήλη Valid Percent υπολογίζεται το σύνολο αυτών 

που έχουν απαντήσει. Τέλος η στήλη Cumulative Percent είναι η στήλη των 

Αθροιστικών Σχετικών Συχνοτήτων.   

Στη συνέχεια, έχουμε το παρακάτω ραβδόγραμμα που αφορά την ποιοτική 

μεταβλητή Φύλο: 

 

Γράφημα 1: Φύλο 

 

Τμήμα Φοίτησης 

 

Από την επεξεργασία της ποιοτικής μεταβλητής Τμήμα Φοίτησης, παίρνουμε τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 
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Πίνακας 4: Τμήμα Φοίτησης 

 

Παρατηρούμε ότι 30 φοιτητές, ποσοστό 30% φοιτούν στο τμήμα Δημοτικής 

εκπαίδευσης, 10 φοιτητές, ποσοστό 10% στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 4 

φοιτητές, ποσοστό 4% στο τμήμα Μηχανολόγων Περιβάλλοντος, 15 φοιτητές, 

ποσοστό 15% στο τμήμα Μηχανολόγων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και τέλος 

41 φοιτητές, ποσοστό 41% στο τμήμα νηπιαγωγών. 

Το ραβδόγραμμα που αποτυπώνει τα παραπάνω δεδομένα είναι το εξής: 
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Γράφημα 2: Τμήμα Φοίτησης 

 

Τόπος Διαμονής Οικογένειας 

 

Όσον αφορά τον τόπο διαμονής των οικογενειών των ερωτηθέντων φοιτητών, το 

output του στατιστικού πακέτου μας δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα: 
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Πίνακας 5: Τόπος Διαμονής 

 

Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι φοιτητές είναι από την Θεσσαλονίκη (26) και 

ακολουθούν η Πτολεμαΐδα (8), Κοζάνη (5), Λάρισα- Σέρρες- Φλώρινα από 4 φοιτητές, 

Βέροια-Λαμία από 3 φοιτητές και οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας από 2 και 1 

φοιτητή. 

Το ραβδόγραμμα που αποτυπώνει τα παραπάνω αποτελέσματα είναι το εξής: 
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Γράφημα 3: Τόπος Διαμονής 

 

 

Παρακάτω θα επεξεργαστούμε και θα αναλύσουμε τις ποσοτικές μεταβλητές της 

έρευνάς μας, που αφορούν την ηλικία των ερωτηθέντων καθώς και τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου. Όλοι οι φοιτητές είναι πρωτοετής και φοιτούν στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας, επομένως δεν θα είχε νόημα η ανάλυση αυτών των 2 

μεταβλητών. 

 

Ηλικία 

 

Ο πίνακας Statistics για την ποσοτική μεταβλητή Ηλικία μας δίνει τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 
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Πίνακας 6: Statistics Ηλικία 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι έχουμε 100 έγκυρες περιπτώσεις 

(Valid) και καμία άκυρη (Missing). Όσον αφορά τα μέτρα θέσης (Central Tendency), η 

δειγματική μέση τιμή (Mean) ισούται με 18,35, η διάμεσος (Median) με 18, και η 

επικρατούσα τιμή (Mode) με 18. Αναφορικά με τα μέτρα διασποράς (Dispersion), η 

τυπική απόκλιση (Std. Deviation) ισούται με 0,757, η διασπορά (Variance) με 0,573 

και το εύρος (Range) με 4. 

 

Πίνακας 7: frequencies Ηλικία 

 

Από τον  πίνακα συχνοτήτων προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων (77%) ανήκει στην ηλικία των 18 ετών και ακολουθούν ισόποσα οι 

ηλικίες 19 και 20 (από 10 φοιτητές), η ηλικία 21 με 2 φοιτητές και 1 φοιτητής που 

ανήκει στην ηλικία των 17 ετών. 

Στο ιστόγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι ηλικίες των ερωτηθέντων 
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φοιτητών: 

 

Γράφημα 4: Ηλικία 

 

5.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων με την χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS 

 

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τις μεταβλητές που αφορούν τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε δύο μέρη Α΄ και Β΄.  

Η πρώτη ερώτηση του Α΄ μέρους του ερωτηματολογίου είναι η εξής: «Με ποια 

κριτήρια επιλέξατε το τμήμα σας;». Οι δοθείσες απαντήσεις είναι: 

Α. Επαγγελματική Αποκατάσταση 

Β. Προσωπική Επιλογή 

Γ. Απόφαση Γονέων 

Δ. Χαμηλό Κόστος Διαβίωσης 

Ε. Άλλοι Λόγοι 
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Τα αποτελέσματα του output που μας δίνει το στατιστικό πακέτο SPSS για την 

πρώτη ερώτηση του Α΄ μέρους είναι τα παρακάτω: 

 

 

Πίνακας 8: Α΄ Μέρος Ερώτηση 1 

 

Από τον  πρώτο πίνακα Statistics πληροφορούμαστε ότι οι διαθέσιμες δειγματικές 

τιμές είναι 100 (Valid=100) και δεν υπάρχουν ελλιπείς τιμές (Missing=0). Επιπλέον ο 

μέσος όρος των μετρήσεων είναι 2,31, η διάμεσος των απαντήσεων είναι 2 (δηλαδή ο 

αριθμός 2 χωρίζει τα δεδομένα σε 2 ίσα μέρη) και η επικρατούσα τιμή είναι η απάντηση 

2 (δηλαδή οι περισσότεροι απάντησαν ότι επέλεξαν το Τμήμα από προσωπική τους 

επιλογή). Η μεταβλητότητα των αριθμητικών μας δεδομένων γύρω από τη μέση τιμή 

(Variance) είναι 1,327, το τετράγωνο της διακύμανσης, η τυπική απόκλιση (Std. 

Deviation) είναι 1,152. Τέλος των εύρος των απαντήσεων (Range) ισούται με 4, η 

διαφορά δηλαδή της ελάχιστης από την μέγιστη τιμή. 

Από τον πίνακα 8 παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

(64%) απάντησε ότι επέλεξε το τμήμα από  προσωπική επιλογή, ένα 16% για 

επαγγελματική αποκατάσταση, ένα 12% το επέλεξε για άλλους λόγους οι οποίοι δεν 
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διευκρινίζονται στην έρευνα, σε ένα 5% ήταν απόφαση των γονέων και τέλος ένα 3% 

το επέλεξε με κριτήριο το χαμηλό κόστος διαβίωσης. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

αποτυπώνονται και στο παρακάτω γράφημα πίτας: 

 

Γράφημα 5 

 

Η δεύτερη ερώτηση του Α΄ μέρους του ερωτηματολογίου είναι η εξής: « Σε ποια 

σειρά προτίμησης δηλώσατε το Τμήμα στο οποίο επιλεγήκατε;». Οι δοθείσες 

απαντήσεις είναι: 

Α. 1-5 

Β. 6-10 

Γ. 11-15 

Δ. 15 Και Κάτω 

Τα αποτελέσματα του output είναι τα παρακάτω: 
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Πίνακας 9: Α΄ Μέρος Ερώτηση 2 

 

Από τον  πρώτο πίνακα Statistics πληροφορούμαστε ότι οι διαθέσιμες δειγματικές 

τιμές είναι 100 (Valid=100) και δεν υπάρχουν ελλιπείς τιμές (Missing=0). Επιπλέον ο 

μέσος όρος των μετρήσεων είναι 1,45, η διάμεσος των απαντήσεων είναι 1 (δηλαδή η 

απάντηση 1 χωρίζει τα δεδομένα σε 2 ίσα μέρη) και η επικρατούσα τιμή είναι η 

απάντηση 1 (δηλαδή οι περισσότεροι απάντησαν ότι η σειρά προτίμησης του τμήματος 

που δήλωσαν ήταν στις πρώτες 5 επιλογές τους). Η μεταβλητότητα των αριθμητικών 

μας δεδομένων γύρω από τη μέση τιμή (Variance) είναι 0,492 και το τετράγωνο της 

διακύμανσης, η τυπική απόκλιση (Std. Deviation) είναι 0,702. Τέλος των εύρος των 

απαντήσεων (Range) ισούται με 3, η διαφορά δηλαδή της ελάχιστης από την μέγιστη 

τιμή. 

Από τον δεύτερο πίνακα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών 

(64%) δήλωσε ότι το τμήμα ήταν στις πρώτες πέντε επιλογές του, 30 φοιτητές δήλωσαν 

πως ήταν στις επιλογές 6 έως 10, 3 φοιτητές δήλωσαν πως ήταν στις επιλογές 11 έως 

15 και άλλοι 3 φοιτητές δήλωσαν πως το τμήμα ήταν κάτω από την 15η επιλογή τους. 

Το αντίστοιχο γράφημα πίτας είναι το παρακάτω: 
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Γράφημα 6 

 

Η Τρίτη ερώτηση του Α΄ μέρους της έρευνάς μας είναι η εξής: «Είστε 

ικανοποιημένος-η με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός σας;». Οι δοθείσες 

απαντήσεις είναι: 

Α. Ναι 

Β. Όχι 

Γ. Σε κάποιο βαθμό 

Δ. Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 

Από την ανάλυση της τρίτης ερώτησης παίρνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
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Πίνακας 10: Α΄ Μέρος Ερώτηση 3 

 

Από τον  πρώτο πίνακας Statistics πληροφορούμαστε ότι οι διαθέσιμες δειγματικές 

τιμές είναι 100 (Valid=100) και δεν υπάρχουν ελλιπείς τιμές (Missing=0). Επιπλέον ο 

μέσος όρος των μετρήσεων είναι 1,90, η διάμεσος των απαντήσεων είναι 1 (δηλαδή η 

απάντηση 1 χωρίζει τα δεδομένα σε 2 ίσα μέρη) και η επικρατούσα τιμή είναι η 

απάντηση 1 (δηλαδή οι περισσότεροι απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι με το 

πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους). Η μεταβλητότητα των αριθμητικών μας 

δεδομένων γύρω από τη μέση τιμή (Variance) είναι 1,020 και το τετράγωνο της 

διακύμανσης, η τυπική απόκλιση (Std. Deviation) είναι 1,010. Τέλος των εύρος των 

απαντήσεων (Range) ισούται με 3, η διαφορά δηλαδή της ελάχιστης από την μέγιστη 

τιμή. 

Από τον δεύτερο πίνακα παρατηρούμε ότι ένα ποσοστό λίγο πάνω από το μέσο όρο 

(55%) είναι ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους, 43 φοιτητές 

είναι ικανοποιημένοι σε κάποιο βαθμό, 1 φοιτητής δεν είναι ικανοποιημένος και ακόμα 

ένας επέλεξε να μην απαντήσει στην ερώτηση. Το αντίστοιχο γράφημα πίτας είναι το 

εξής: 
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Γράφημα 7 

 

Η τέταρτη και τελευταία ερώτηση του Α΄ μέρους του ερωτηματολογίου, είναι η 

εξής: «Είστε ικανοποιημένος-η από τις προοπτικές (συνέχιση σπουδών, 

επαγγελματική αποκατάσταση) που εξασφαλίζει η αποφοίτηση από το Τμήμα σας;». 

Οι δοθείσες απαντήσεις είναι: 

Α. Ναι 

Β. Όχι 

Γ. Σε κάποιο βαθμό 

Δ. Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση της τέταρτης ερώτησης είναι τα εξής: 
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Πίνακας 11: Α΄ Μέρος Ερώτηση 4 

 

Από τον  πρώτο πίνακας Statistics πληροφορούμαστε ότι οι διαθέσιμες δειγματικές 

τιμές είναι 100 (Valid=100) και δεν υπάρχουν ελλιπείς τιμές (Missing=0). Επιπλέον ο 

μέσος όρος των μετρήσεων είναι 2,19, η διάμεσος των απαντήσεων είναι 3,00 (δηλαδή 

η απάντηση 3 χωρίζει τα δεδομένα σε 2 ίσα μέρη) και η επικρατούσα τιμή είναι η 

απάντηση 3 (δηλαδή οι περισσότεροι απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι σε κάποιο 

βαθμό από τις προοπτικές που εξασφαλίζει η αποφοίτηση από το τμήμα τους). Η 

μεταβλητότητα των αριθμητικών μας δεδομένων γύρω από τη μέση τιμή (Variance) 

είναι 1,024 και το τετράγωνο της διακύμανσης, η τυπική απόκλιση (Std. Deviation) 

είναι 1,012. Τέλος των εύρος των απαντήσεων (Range) ισούται με 3, η διαφορά δηλαδή 

της ελάχιστης από την μέγιστη τιμή. 

Στον δεύτερο πίνακα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

φοιτητών είναι ικανοποιημένοι σε κάποιο βαθμό (47%), ένα 38% είναι ικανοποιημένοι, 

10 φοιτητές δεν είναι ικανοποιημένοι, ενώ 5 φοιτητές επέλεξαν να απαντήσουν Δεν 

ξέρω / Δεν απαντώ. Το γράφημα πίτα που αποτυπώνει τα παραπάνω αποτελέσματα σε 

ποσοστά είναι το εξής: 
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Γράφημα 8 

 

 

Η πρώτη ερώτηση του Β΄ μέρους του ερωτηματολογίου είναι η εξής: « Θεωρείτε 

ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αξιοποίησαν επαρκώς τις μαθητικές σας επιδόσεις;». 

Οι δοθείσες απαντήσεις είναι οι παρακάτω: 

Α. Ναι 

Β. Όχι 

Γ. Σε κάποιο βαθμό 

Δ. Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 

Η ανάλυση των παραπάνω απαντήσεων μας δίνει τα εξής αποτελέσματα: 
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Πίνακας 12: Β΄ Μέρος Ερώτηση 1 

 

 

Από τον  πρώτο πίνακα Statistics πληροφορούμαστε ότι οι διαθέσιμες δειγματικές 

τιμές είναι 100 (Valid=100) και δεν υπάρχουν ελλιπείς τιμές (Missing=0). Επιπλέον ο 

μέσος όρος των μετρήσεων είναι 2,15, η διάμεσος των απαντήσεων είναι 2,00 (δηλαδή 

η απάντηση 2 χωρίζει τα δεδομένα σε 2 ίσα μέρη) και η επικρατούσα τιμή είναι η 

απάντηση 2 (δηλαδή οι περισσότεροι φοιτητές απάντησαν ότι οι Πανελλαδικές 

Εξετάσεις δεν αξιολόγησαν επαρκώς τις μαθητικές τους επιδόσεις). Η μεταβλητότητα 

των αριθμητικών μας δεδομένων γύρω από τη μέση τιμή (Variance) είναι 0,331 και το 

τετράγωνο της διακύμανσης, η τυπική απόκλιση (Std. Deviation) είναι 0,575. Τέλος 

των εύρος των απαντήσεων (Range) ισούται με 2, η διαφορά δηλαδή της ελάχιστης 

από την μέγιστη τιμή. 

Από τον δεύτερο πίνακα παρατηρούμε ότι 10 φοιτητές απάντησαν Ναι, 65 φοιτητές 

είπαν Όχι, και οι υπόλοιποι 25 φοιτητές θεωρούν ότι αξιολογήθηκαν οι μαθητικές τους 

επιδόσεις σε κάποιο βαθμό. Το αντίστοιχο διάγραμμα πίτας παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Γράφημα 9 

 

 

Η δεύτερη ερώτηση του Β΄ μέρους της έρευνάς μας, αποτελείται από τρεις 

υποερωτήσεις. Θα αναλύσουμε την κάθε μια υποερώτηση ξεχωριστά . Το πρώτο 

σκέλος της ερώτησης είναι το εξής: «Απαιτήθηκε να έχετε πρόσθετη βοήθεια για να 

βελτιώσετε τις πιθανότητες εισαγωγής σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;». Οι 

δοθείσες απαντήσεις είναι οι εξής: 

Α. Ναι 

Β. Όχι 

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Πίνακας 13: Β΄ Μέρος Ερώτηση 2α 

 

Από τον  πρώτο πίνακας Statistics πληροφορούμαστε ότι οι διαθέσιμες δειγματικές 

τιμές είναι 100 (Valid=100) και δεν υπάρχουν ελλιπείς τιμές (Missing=0). Επιπλέον ο 

μέσος όρος των μετρήσεων είναι 1,04, η διάμεσος των απαντήσεων είναι 1,00 (δηλαδή 

η απάντηση 1 χωρίζει τα δεδομένα σε 2 ίσα μέρη) και η επικρατούσα τιμή είναι η 

απάντηση 1 (δηλαδή οι περισσότεροι απάντησαν ότι χρειάστηκαν περαιτέρω βοήθεια 

προκειμένου να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση). Η μεταβλητότητα των 

αριθμητικών μας δεδομένων γύρω από τη μέση τιμή (Variance) είναι 0,039 και το 

τετράγωνο της διακύμανσης, η τυπική απόκλιση (Std. Deviation) είναι 0,197. Τέλος 

των εύρος των απαντήσεων (Range) ισούται με 1, η διαφορά δηλαδή της ελάχιστης 

από την μέγιστη τιμή. 

Από τον πίνακα συχνοτήτων παρατηρούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης 

του 96% απάντησε θετικά και μόλις ένα 4% αρνητικά. Αυτό σημαίνει ότι 96 φοιτητές 

χρειάστηκε να έχουν περεταίρω βοήθεια (φροντιστήριο, Ιδιαίτερα μαθήματα, ή και τα 

δύο μαζί) προκειμένου να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τη γραφική 

απεικόνιση των παραπάνω αποτελεσμάτων μας τη δίνει το διάγραμμα: 
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Γράφημα 10 

 

 

Το υποερώτημα β της δεύτερης ερώτησης του Β΄ μέρους του ερωτηματολογίου, 

είναι το εξής: «Αν ναι, τι είδους υπηρεσίες επιλέξατε;». Η απάντηση είναι ελεύθερη 

ανάπτυξης. 

Τα αποτελέσματα του output δίνονται παρακάτω: 
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Πίνακας 14: Β΄ Μέρος Ερώτηση 2β 

 

Από τον  πρώτο πίνακα Statistics πληροφορούμαστε ότι οι διαθέσιμες δειγματικές 

τιμές είναι 100 (Valid=100) και δεν υπάρχουν ελλιπείς τιμές (Missing=0). Επιπλέον ο 

μέσος όρος των μετρήσεων είναι 1,43, η διάμεσος των απαντήσεων είναι 1,00 (δηλαδή 

η απάντηση 1 χωρίζει τα δεδομένα σε 2 ίσα μέρη) και η επικρατούσα τιμή είναι η 

απάντηση 1 (δηλαδή οι περισσότεροι απάντησαν ότι επέλεξαν τη βοήθεια του 

φροντιστηρίου). Η μεταβλητότητα των αριθμητικών μας δεδομένων γύρω από τη μέση 

τιμή (Variance) είναι 0,753 και το τετράγωνο της διακύμανσης, η τυπική απόκλιση (Std. 

Deviation) είναι 0,868. Τέλος των εύρος των απαντήσεων (Range) ισούται με 3, η 

διαφορά δηλαδή της ελάχιστης από την μέγιστη τιμή. 

Από τους 100 φοιτητές που ρωτήθηκαν, οι 77 δέχτηκαν την βοήθεια φροντιστηρίου, 

οι 8 έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα, οι 10 επέλεξαν και φροντιστήριο και ιδιαίτερα 

μαθήματα, και μόνο 5 φοιτητές δεν δέχτηκαν καμία βοήθεια. Η απόκλιση του ενός 

φοιτητή που παρατηρούμε σε σχέση με την προηγούμενη υποερώτηση, συμβαίνει γιατί 

ένας φοιτητής δεν απάντησε τι είδους βοήθεια δέχτηκε. Παρακάτω δίνεται το 

αντίστοιχο γράφημα πίτας. 
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Γράφημα 11 

 

Η τρίτη και τελευταία υποερώτηση της 2ης ερώτησης του Β΄ μέρους είναι η εξής: 

«Μπορείτε να υπολογίσετε το μηνιαίο κόστος που κλήθηκαν να καταβάλουν οι γονείς 

σας το τελευταίο έτος φοίτησής σας στο Λύκειο; Ποιο ήταν αυτό κατά προσέγγιση;». 

Η απάντηση είναι ελεύθερη και αναφέρεται σε ευρώ. Τα αποτελέσματα που πήραμε 

ήταν τα παρακάτω: 

 

Πίνακας 14: Β΄ Μέρος Ερώτηση 2γ 
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Τα στατιστικά περιγραφικά μέτρα που επιλέξαμε στην παραπάνω ανάλυση μας 

δίνουν τα εξής αποτελέσματα: Κατά μέσο όρο (Mean) οι φοιτητές έδιναν 362,22 ευρώ 

μηνιαίως. Το 50% των φοιτητών έδινε 300 ευρώ (Median) για τις υπηρεσίες που 

δέχτηκε, ενώ η επικρατούσα τιμή είναι τα 300 ευρώ (Mode). Το εύρος (Range), δηλαδή 

η διαφορά της ελάχιστης από τη μέγιστη τιμή είναι 1200, η διακύμανση (Variance) που 

εκφράζει την μεταβλητότητα του συνόλου δεδομένων μας από τη μέση τιμή είναι 

περίπου  39310, ενώ η τυπική απόκλιση (Std. Deviation) είναι 198,267 (η θετική 

τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης).  Η μικρότερη τιμή που παρατηρείται στο δείγμα 

μας είναι 0 και αναφέρεται στους φοιτητές που δεν δέχτηκαν κάποια βοήθεια για την 

εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ή σε αυτούς που δέχτηκαν αλλά 

απάντησαν ότι δεν πλήρωναν) και η μεγαλύτερη μηνιαία καταβολή για τις υπηρεσίες 

που δέχτηκαν οι φοιτητές είναι 1200 ευρώ. Παρακάτω δίνεται ο πίνακας συχνοτήτων 

και το αντίστοιχο ιστόγραμμα: 
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Πίνακας 15: Β΄ Μέρος Ερώτηση 2γ 
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Γράφημα 12 

 

Μια άλλη χρήσιμη ανάλυση που θα μπορούσε να γίνει για την συγκεκριμένη 

μεταβλητή είναι η κατηγοριοποίησή της. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε μια νέα 

μεταβλητή με την ονομασία «Κατηγορίες ποσών». Στην καινούργια μεταβλητή 

αντιστοιχίσαμε τον αριθμό 1 για αυτούς που πλήρωσαν 0-200 ευρώ, τον αριθμό 2 για 

αυτούς που πλήρωσαν 201-400 ευρώ, τον αριθμό 3 για αυτούς που πλήρωσαν 401-600 

ευρώ και τον αριθμό 4 για όσους πλήρωσαν πάνω από 600 ευρώ. Με τη χρήση του 

output πήραμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
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Πίνακας 16: Β΄ Μέρος Ερώτηση 2γ 

 

 

Παρατηρούμε ότι 15 άτομα πλήρωσαν μέχρι 200 ευρώ, 59 φοιτητές πλήρωσαν από 

201-400 ευρώ, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό, 19 φοιτητές έδιναν από 401-600 

ευρώ μηνιαίως και μόλις 7 φοιτητές κατέβαλαν πάνω από 600 ευρώ το μήνα για τις 

υπηρεσίες βοήθειας που δέχτηκαν. 
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Γράφημα 13 

 

 

Η τρίτη ερώτηση του Β΄ μέρους της έρευνας είναι η εξής: «Για ποιο λόγο πιστεύετε 

οι μαθητές οδηγούνται στην επιλογή πρόσθετων ιδιωτικών υπηρεσιών, προκειμένου 

να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο; (παρακαλώ επιλέξτε με σειρά προτεραιότητας  τη 

σημαντικότητα των λόγων: 1 για τον πρώτο λόγο, 2 για τον δεύτερο, 3 για τον τρίτο, 

4 για τον τέταρτο). 

Οικογενειακό Περιβάλλον 

Ανώτερη ποιότητα διδασκαλίας 

Έγκαιρη κάλυψη της εξεταστέας ύλης 

Ανεπάρκεια λυκείου 

Διάφοροι λόγοι (παρακαλώ προσδιορίστε) 

Η ανάλυση της παραπάνω ερώτησης μας έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
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Πίνακας 17: Β΄ Μέρος Ερώτηση 3 

 

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 31% επέλεξε ως την Ανεπάρκεια Λυκείου 

τον πρώτο λόγο με την Ανώτερη ποιότητα διδασκαλίας, την Έγκαιρη κάλυψη της 

εξεταστέας ύλης και το οικογενειακό περιβάλλον να έπονται. Οι απαντήσεις Α, Β, Γ, Δ 

αναφέρονται σε εκείνες τα περιπτώσεις φοιτητών που επέλεξαν 1 μόνο λόγο (Α, Β, Γ 

ή Δ) και δεν αξιολόγησαν τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Αν θέλαμε η έρευνά μας όμως να 

είναι πιο εμπεριστατωμένη θα ήταν χρήσιμο να δημιουργήσουμε μια καινούργια 

μεταβλητή και να κατηγοριοποιήσουμε περαιτέρω τα αποτελέσματα. Για αυτό τον λόγο 

θα δημιουργήσουμε την μεταβλητή ΕρΒ32 και θα ομαδοποιήσουμε τις απαντήσεις με 

βάση πόσοι θεωρούν τον πρώτο λόγο πιο σημαντικό, πόσοι τον δεύτερο κ.ο.κ. Η 
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καινούργια μεταβλητή μας δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

 

Πίνακας 18: Β΄ Μέρος Ερώτηση 3 

 

 

Από τους 100 φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν έγκυρα στην 

ερώτηση οι 85, αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό. Από αυτούς οι 63 θεωρούν ως την 

ανεπάρκεια λυκείου το σημαντικότερο λόγο για τον οποίο οι φοιτητές οδηγούνται στην 

στήριξη πρόσθετων ιδιωτικών υπηρεσιών, οι 13 πιστεύουν ότι είναι η έγκαιρη κάλυψη 

της εξεταστέας ύλης, οι 8 ότι είναι η ανώτερη ποιότητα διδασκαλίας ο σημαντικότερος 

λόγος και μόλις 1 φοιτητής ότι είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Σημαντική 

παρατήρηση εδώ είναι ότι κανείς ερωτώμενος δεν επέλεξε να πει «Διάφοροι λόγοι», 

αλλά καλύφθηκαν από τις πρώτες 4 απαντήσεις. Το αντίστοιχο διάγραμμα πίτας που 

αποτυπώνει τα παραπάνω είναι το εξής: 
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Γράφημα 14 

 

 

Η τέταρτη ερώτηση του Β΄ μέρους είναι η εξής: «Πιστεύετε ότι το αναλυτικό 

πρόγραμμα του Λυκείου ανταποκρίνεται στις ανάγκες του υποψήφιου φοιτητή;».  

Α. Ναι 

Β. Όχι 

Γ. Σε κάποιο βαθμό 

Δ. Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 

Η ανάλυση μας έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
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Πίνακας 19: Β΄ Μέρος Ερώτηση 4 

 

Από τον  πρώτο πίνακα Statistics πληροφορούμαστε ότι οι διαθέσιμες δειγματικές 

τιμές είναι 100 (Valid=100) και δεν υπάρχουν ελλιπείς τιμές (Missing=0). Επιπλέον ο 

μέσος όρος των μετρήσεων είναι 2,26, η διάμεσος των απαντήσεων είναι 2,00 (δηλαδή 

η απάντηση 2 χωρίζει τα δεδομένα σε 2 ίσα μέρη) και η επικρατούσα τιμή είναι η 

απάντηση 2 (δηλαδή οι περισσότεροι φοιτητές δεν θεωρούν ότι το αναλυτικό 

πρόγραμμα του λυκείου ανταποκρίνεται στις ανάγκες του υποψήφιου φοιτητή). Η 

μεταβλητότητα των αριθμητικών μας δεδομένων γύρω από τη μέση τιμή (Variance) 

είναι 0,316 και το τετράγωνο της διακύμανσης, η τυπική απόκλιση (Std. Deviation) 

είναι 0,562. Τέλος των εύρος των απαντήσεων (Range) ισούται με 3, η διαφορά δηλαδή 

της ελάχιστης από την μέγιστη τιμή. 

Από τον πίνακα συχνοτήτων παίρνουμε τις εξής πληροφορίες: το μεγαλύτερο 

ποσοστό φοιτητών 65%, απάντησε ότι δεν ανταποκρίνεται, το 29% ότι ανταποκρίνεται 

σε κάποιο βαθμό, το 5% πιστεύει ότι ανταποκρίνεται και μόλις το 1% επέλεξε να μην 

απαντήσει στην ερώτηση. Παρακάτω δίνεται το ποσοστιαίο διάγραμμα πίτας. 
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Γράφημα 15 

 

 

Η τελευταία ερώτηση της έρευνας είναι η εξής: «Πώς θα χαρακτηρίζατε το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα;» 

Α. Δίκαιο 

Β. Άδικο 

Γ. ή κάτι άλλο 

Πήραμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
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Πίνακας 20: Β΄ Μέρος Ερώτηση 4 

 

Από τον  πρώτο πίνακα Statistics πληροφορούμαστε ότι οι διαθέσιμες δειγματικές 

τιμές είναι 100 (Valid=100) και δεν υπάρχουν ελλιπείς τιμές (Missing=0). Επιπλέον ο 

μέσος όρος των μετρήσεων είναι 2,08, η διάμεσος των απαντήσεων είναι 2,00 (δηλαδή 

η απάντηση 2 χωρίζει τα δεδομένα σε 2 ίσα μέρη) και η επικρατούσα τιμή είναι η 

απάντηση 2 (δηλαδή οι περισσότεροι φοιτητές χαρακτηρίζουν άδικο το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα). Η μεταβλητότητα των αριθμητικών μας δεδομένων γύρω από 

τη μέση τιμή (Variance) είναι 0,216 και το τετράγωνο της διακύμανσης, η τυπική 

απόκλιση (Std. Deviation) είναι 0,464. Τέλος των εύρος των απαντήσεων (Range) 

ισούται με 2, η διαφορά δηλαδή της ελάχιστης από την μέγιστη τιμή. 

Συμπεραίνουμε ότι  ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων φοιτητών 78%, 

θεωρεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα άδικο, ένα 7% μόλις δίκαιο, ενώ το 15% 

έδωσε άλλους χαρακτηρισμούς για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οι κυριότεροι 

από τους οποίους ήταν ανεπαρκές, αντιπαιδαγωγικό και απαρχαιωμένο. 
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Γράφημα 16 

 

 

5.3 Συσχέτιση 

 

Από τις διάφορες συνδυαστικές δοκιμές που πραγματοποίησα προκειμένου να 

αποδείξω το βαθμό συνάφειας/ αλληλεπίδρασης μεταξύ 2 μεταβλητών, προέκυψε ότι 

κανένα πιθανό ζευγάρι μεταβλητών δεν φαίνεται να παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση. Ο παραπάνω έλεγχος πραγματοποιήθηκε με το συντελεστή γραμμικής 

συσχέτισης Pearson r. Για παράδειγμα θέλουμε να εξετάσουμε εάν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών φύλο και στις απαντήσεις της πρώτης 

ερώτησης του Α΄ μέρους. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι τα παρακάτω: 
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Πίνακας 21: Συσχέτιση 

 

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση των 

μεταβλητών, καθώς ο συντελεστής r=0,144, είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Οι υπόλοιποι 

έλεγχοι που κάναμε και για τις άλλες μεταβλητές έβγαλαν παρόμοια αποτελέσματα. 

(Βλέπε Παράρτημα ΙΙ). 

 

5.4 Εξέταση της σχέσης δυο μεταβλητών (ΈΛΕΓΧΟΣ Χ2 ) 

 

Μία στατιστική ανάλυση δεν περιορίζεται ποτέ στη μελέτη μίας μεταβλητής, αλλά 

πάντοτε απαιτείται η μελέτη της σχέσης μεταξύ δύο ή και περισσότερων μεταβλητών. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα δοθεί περιληπτικά ο τρόπο εξέτασης της σχέσης δύο 

μεταβλητών. Η τεχνική που ακολουθείται για την παραπάνω ανάλυση εξαρτάται 

αποκλειστικά από τη διάκριση των μεταβλητών σε ποιοτικές και ποσοτικές. Η εύρεση 

της πιθανής σχέσης μεταξύ δύο ποιοτικών μεταβλητών επιτυγχάνεται με το X2 

στατιστικό τεστ.  

Στην έρευνα που κάναμε επιλέξαμε να ελέγξουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στη μεταβλητή Φύλο και στην Ερώτηση 1 «Με ποια κριτήρια 

επιλέξατε το Τμήμα σας;». Η ανάλυση αποτελεσμάτων μας έδωσε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 
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Πίνακας 22: Έλεγχος Χ2 

 

 

Ο παραπάνω πίνακας μας πληροφορεί ότι 100 παρατηρήσεις είναι διαθέσιμες 

ταυτόχρονα στις δύο μεταβλητές  χωρίς την ύπαρξη ελλιπών τιμών. 

 

 

Πίνακας 23 

 

Από τον πίνακα 23 διαπιστώνουμε ότι, αναφορικά με την ερώτηση «Με ποια 

κριτήρια επιλέξατε το Τμήμα σας;», 11 άνδρες και 5 γυναίκες είπαν πως το επέλεξαν 

για επαγγελματική αποκατάσταση, 18 άνδρες και 46 γυναίκες απάντησαν πως ήταν 

προσωπική τους επιλογή, 2 άνδρες και 3 γυναίκες είπαν πως ήταν απόφαση των γονιών 

τους, κανένας άνδρας και 3 γυναίκες απάντησαν πως το επέλεξαν με κριτήριο το 

χαμηλό κόστος διαβίωσης και τέλος 4 άνδρες και 8 γυναίκες απάντησαν πως άλλοι 

λόγοι τους οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος. 

Όπως διαπιστώνεται από την παράθεση των συχνοτήτων των απαντήσεων των 
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ερωτηθέντων, οι συχνότητες αυτές είναι διαφορετικές για κάθε περίπτωση. Αυτό που 

ενδιαφέρει είναι εάν αυτή η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Την απάντηση σε 

αυτό το ζήτημα την δίνει ο παρακάτω πίνακας: 

 

 

Πίνακας 24 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις συχνότητες των απαντήσεων των ερωτηθέντων (x2 = 11,026, df=4, 

p=0,026<0,05). 

 

5.5 Αποτελέσματα – Ανάλυση Έρευνας 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας και την διατύπωση των αποτελεσμάτων είναι 

χρήσιμο σε αυτό το σημείο να προβούμε στην ανάλυση των ερευνητικών υποθέσεων, 

όπως αυτές προέκυψαν κατά την διεξαγωγή της έρευνας.  

Όπως αναφέραμε στο πέμπτο κεφάλαιο, από τις συσχετίσεις που κάναμε ως προς 

τις σταθμισμένες μεταβλητές φύλο και ηλικία με τις ερωτήσεις του πρώτου και 

δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου, δεν προέκυψε καμία στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι το φύλο και 

η ηλικία δεν έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές. 

Επιπλέον κάναμε τον παραπάνω έλεγχο και ως προς την μεταβλητή Τμήμα Φοίτησης 

και από τα αποτελέσματα που πήραμε οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 

υψηλή γραμμική συσχέτιση (αρνητική ή θετική) ανάμεσα στο Τμήμα Φοίτησης των 

φοιτητών και στον βαθμό ικανοποίησής τους από το πρόγραμμα σπουδών και τις 

προοπτικές του τμήματός τους.  Οι περισσότεροι φοιτητές δήλωσαν ικανοποιημένοι 
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από το πρόγραμμα σπουδών τους σε κάποιο βαθμό, καθώς και από τις προοπτικές που 

προσφέρει το Τμήμα τους, ανεξάρτητα από ποιο τμήμα φοιτούν οι ίδιοι.  

Αξιοσημείωτες είναι βέβαια και οι απαντήσεις των φοιτητών όσον αφορά την 

αξιολόγηση των μαθητικών τους ικανοτήτων από τις πανελλαδικές εξετάσεις και τη 

γνώμη τους για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι περισσότεροι φοιτητές 

δήλωσαν αντίθετοι ουσιαστικά σε αυτόν τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, καθώς θεωρούν ότι το συγκεκριμένο σύστημα δεν αξιοποιεί επαρκώς τις  

μαθητικές τους ικανότητες και χαρακτήρισαν το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα, 

άδικο, αντιπαιδαγωγικό και απαρχαιωμένο. 

Επιπλέον, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των φοιτητών (96%), δήλωσε ότι χρειάστηκε 

περαιτέρω βοήθεια (κυρίως φροντιστήριο) για να επιτύχει την εισαγωγή του στην 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση και θεωρούν ως τον κυριότερο λόγο για αυτό την ανεπάρκεια 

Λυκείου και την κατώτερη ποιότητα διδασκαλίας που παρέχει. Το οικονομικό κόστος 

δε προκειμένου να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν αρκετά μεγάλο με 

μέσο όρο τα 300 ευρώ μηνιαίως. Χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου 

ελλιπές, ενώ αυτή η αντίληψη αντιστράφηκε όταν ερωτήθηκαν για το πρόγραμμα 

σπουδών του Τμήματος Φοίτησής τους.  

Μια άλλη ερευνητική υπόθεση που κάναμε στην έρευνά μας είναι τα κριτήρια με τα 

οποία επέλεξαν οι φοιτητές το Τμήμα Φοίτησής τους, σε σχέση με τις προοπτικές που 

αυτό προσφέρει. Παρατηρήσαμε ότι οι περισσότεροι φοιτητές επέλεξαν το Τμήμα 

Φοίτησης τους από προσωπική επιλογή και είναι ικανοποιημένοι από τις προοπτικές 

που προσφέρει το Τμήμα τους.  

Παρατηρούμε λοιπόν τη δυσαρέσκεια των φοιτητών όσον αφορά τον τρόπο 

εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (μεγάλο οικονομικό κόστος, 

ανεπάρκεια Λυκείου) και από την άλλη την ικανοποίησή τους σε έναν βαθμό, μετά την 

εισαγωγή τους σε αυτή (πρόγραμμα σπουδών, προοπτικές τμήματος). Οποιεσδήποτε 

άλλες συσχετίσεις κάναμε μεταξύ των μεταβλητών δεν μας απέφεραν αποτελέσματα, 

γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών (θετική ή 

αρνητική). 

Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε είναι πρωτογενής και αναφέρεται στον τρόπο 

εισαγωγής των φοιτητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μπορεί να αποτελέσει έναν 

χρήσιμο οδηγό για κάποιον άλλον ερευνητή που θα ενδιαφερθεί να την επεκτείνει 
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προσθέτοντας ίσως και κάποιες άλλες μεταβλητές, όπως κάποιον άλλον τρόπο 

εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή ένα διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα 

Λυκείου ή πρόγραμμα σπουδών. 

 

Συμπεράσματα 

 

Ολόπλευρα, το σχολείο, μια μορφή μικρότερης κοινωνίας προσπαθεί να 

προσαρμοστεί στις επιταγές της σύγχρονης εποχής. Έχει τροποποιηθεί το εκπαιδευτικό 

σύστημα ως προς τους στόχους και τους σκοπούς. Ιστορικά παρακολουθώντας κανείς 

την πορεία του, αντικρίζει πως η γνώση δεν αποτελούσε μόνο το κίνητρο για την 

εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, αλλά και η εύρεση εργασίας. Το ισχύον σύστημα 

επιλογής καθιστά τους μαθητές να παλέψουν, ώστε να βγάλουν πολλά μόρια για να 

περάσουν σε κάποια σχολή. Οι επιπτώσεις επηρεάζουν πολλούς κλάδους όχι μόνο της 

κοινωνίας, αλλά και της εκπαίδευσης. Κάθε κλάδος ερευνά και ερμηνεύει το θέμα από 

τη δική του οπτική γωνία σε συνδυασμό με άλλες συνιστώσες.  

Από την άλλη μεριά, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις καθιστούν τον μονόδρομο που 

πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές, προκειμένου να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο. Το 

σύστημα επιλογής δρα ως μηχανισμός ελέγχου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού 

ξεχωρίζει ή αλλιώς διακρίνει τους άριστους από τους κακούς μαθητές. Φανερώνει την 

κοινωνική διαστρωμάτωση και διατηρεί την ανώτερη τάξη κοινωνικά και 

εκπαιδευτικά. Έτσι, εξηγείται η υψηλή ζήτηση για πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Οι νέοι 

καταφεύγουν άσχετα με το πόσο ικανοί μαθητές είναι, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

για να αναγνωριστούν κοινωνικά και με αυτόν τον τρόπο να ανέβουν στην θέση της 

κοινωνικής πυραμίδας.  

Οι πολιτικές ηγεσίες, όμως, αναλαμβάνουν την εξουσία και ρυθμίζουν τα 

εκπαιδευτικά πράγματα αγνοώντας την πραγματική αλήθεια αλλά καλύπτουν με 

νόμους που δεν στοχεύουν στην βελτίωση του συστήματος εισαγωγής. Μετατρέπουν 

το σχολείο γενικότερα σε αρένα συγκρούσεων, στην οποία επικρατούν μόνο τα 

συμφέροντα της κυρίαρχης ιδεολογίας. Ο δήθεν δημόσιος χαρακτήρας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης ανήκει σε πιθανολογίες.  

Το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολο του υποχρηματοδοτείται, με αποτέλεσμα να 

μην διατίθενται τα μέσα για βιώσιμες και λειτουργικές ρυθμίσεις. Τα σχολικά και 

πανεπιστημιακά κτίρια δεν συντηρούνται, μειώνονται οι σχολικές μονάδες, το ποσοστό 
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του ΑΕΠ μειώνεται, ελλείψεις καθηγητών και στις δύο βαθμίδες αποτελούν 

προβλήματα που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση. Οι κυβερνήσεις και το Υπουργείο 

Παιδείας δεν φαίνεται να καλύπτουν τα έξοδα που χρειάζονται για την εκπαίδευση. Δεν 

υπάρχουν τα κονδύλια για την έκρηξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αντιστρόφως 

ανάλογα είναι τα ποσά η αυξανόμενη ζήτηση των πανεπιστημιακών τίτλων και η 

μείωση της χρηματοδότησης. Η οικονομική ανισότητα αντικατοπτρίζει την έλλειψη 

ευθύνης και πρωτοβουλιών του κράτους, την συνεχόμενη αναπαραγωγή των 

κοινωνικο-ταξικών κατηγοριών, καθώς επιτάσσει την καθεστηκυία τάξη.  

Η υποχρηματοδότηση σε συνδυασμό με τα αναποτελεσματικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα οδηγεί στις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών. Η μαθησιακή διαδικασία 

παρεμποδίζεται και η κοινωνική πίεση κυριαρχεί στις κοινωνικές δομές οδηγώντας τα 

παιδιά στην αγορά εργασίας.  

Οι εντάσεις που συμβαίνουν, διαφαίνονται και στις σχέσεις κοινωνίας και σχολείου. 

Το σύστημα λειτουργεί ανισωτικά, διότι βοηθά τους μαθητές που διαμένουν σε αστικά 

κέντρα να επιτύχουν στις εξετάσεις. Τα σχολεία των συγκεκριμένων περιοχών 

διαθέτουν πιο πλούσια υλικοτεχνική υποδομή και διδακτικό προσωπικό ενισχύοντας 

τις προσπάθειες των μαθητών να τα καταφέρουν, Αντίθετα, όμως, οι μαθητές των 

αγροτικών περιοχών εμφανίζουν λιγότερα ποσοστά επιτυχίας στις Πανελλαδικές 

Εξετάσεις. Η κοινωνική επιτυχία και αποτυχία εξαρτάται από τον τόπο διαμονής των 

μαθητών. Οι γεωγραφικές ανισότητες συνεχίζουν να αυξάνονται και να περιορίζουν 

την ευκαιρία για πρόσβαση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση (Κυρίδης, 1994). 

Η διαφορά των κοινωνικών στάσεων και νοοτροπιών σηματοδοτεί αλλαγές στη 

δομή του κοινωνικού μετασχηματισμού. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση προωθεί τις 

ελπίδες των μαθητών και των οικογενειών τους για κοινωνική άνοδο και υιοθέτηση 

κοινωνικού γοήτρου. Οι οικονομικές δαπάνες της οικογένειας για να αποκτήσει μία 

μελλοντική θέση εργασίας το παιδί τους, θέτει σε κίνδυνο την μείωση των εισοδημάτων 

τους αλλά και ανοίγει νέους δρόμους για περισσότερες εξειδικεύσεις των νέων στον 

χώρο εργασίας.  

Από τη στιγμή που συνδέθηκε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τον θεσμό των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων γίνεται πιο εύκολη η είσοδος στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Το Λύκειο μετατρέπεται σε προθάλαμο που οδηγεί στο Πανεπιστήμιο. 

Στην αρχή του συστήματος, αντισταθμίστηκαν τα κοινωνικά μειονεκτήματα 

κατηγοριών μαθητών, αλλά στις μέρες μας αυξάνονται οι κοινωνικές διαφορές που 

βρίσκουν αντίκρισμα στο μέλλον της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών.  
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Ο χώρος της εκπαίδευσης με σκοπό την  εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο έχει περάσει 

όλα αυτά τα χρόνια από μεταρρύθμιση σε μεταρρύθμιση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

επιφέρει ασυνεννοησία και μπέρδεμα στην ροή των πραγμάτων. Τα πολιτικά κόμματα 

έχουν κατασκευάσει προγράμματα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των καθηγητών και των μαθητών. Οι ψηφοθηρικοί λόγοι αποτελούν την αιτία 

που υποφέρουν μαθητές που ονειρεύονται να διαβούν την πόρτα του Πανεπιστημίου. 

Η αστάθεια αλλά και η συνεχής τροποποίηση των εκπαιδευτικών πραγμάτων για την 

ύλη, τον αριθμό μαθημάτων, αλλά ακόμα και ολοκληρωτική αλλαγή στη διδασκαλία 

μαθημάτων δυσχεραίνει τη μετάβαση από την Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Ο παράγοντας «τύχη» όσον αφορά στο γεγονός ποια κυβέρνηση 

εξουσιάζει, καθορίζει και την εισαγωγή των υποψήφιων φοιτητών.  

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στο εσωτερικό 

της. Αρχικά, η ελλιπής κατάρτιση των καθηγητών και η μη ύπαρξη επιμόρφωσης τους 

καθιστά δύσκολο το λειτούργημα τους και αδυνατούν να μεταδώσουν γνώσεις στους 

μαθητές. Επίσης, η έλλειψη αξιολόγησης των καθηγητών στην εργασία τους από την 

πλευρά της πολιτείας παραμένει μετέωρη. Το πνεύμα που διακατέχει καθηγητές και 

μαθητές οφείλεται στη δυσλειτουργία των νόμων και των θεσμών, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται μία κοιλιά. Οι καθηγητές αναζητούν μία αφορμή προκειμένου να μην 

διδάξουν και αποζητούν απεργίες για να δραπετεύσουν από την σχολική ρουτίνα. Δεν 

παίρνουν στα σοβαρά τον ρόλο τους όπως αντιμετώπιζαν παλιά οι καθηγητές τους 

μαθητές. Ακόμα,  και η διδασκαλία προσεγγίζεται με τέτοιο επιφανειακό τρόπο στις 

τάξεις που τα παιδιά είναι αναγκασμένα να πηγαίνουν φροντιστήριο.  

Η ανεπάρκεια του Λυκείου «γέννησε» την έννοια της παραπαιδείας στη χώρα μας. 

Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση των Πανεπιστημιακών τίτλων απαιτεί τις επιβαρυμένες  

δαπάνες της οικογένειας για τα παιδιά τους που πηγαίνουν φροντιστήριο. Η εργασία 

που πραγματοποιείται στα φροντιστήρια είναι σαφώς πιο επιμελημένη και 

οργανωμένη, αφού μιλά κανείς για ιδιωτική εκπαίδευση. Ο δημόσιος χαρακτήρας της 

εκπαίδευσης καταργείται από το ίδιο το σύστημα.  

Ωστόσο, το έργο των μαθητών είναι βαρύ και επίπονο, καθώς πρέπει να μάθουν 

παπαγαλία όλη την ύλη, την οποία έχουν. Η παπαγαλία εξοντώνει τους μαθητές ψυχικά 

και πνευματικά, αφού τους στερεί την έλλειψη κριτικής ικανότητας, όταν αυτή τους 

ζητείται σε θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Από την σκοπιά της Ψυχολογίας, οι 

μαθητές στρεσάρονται και πιέζονται σε μεγάλο βαθμό για να επιτύχουν στις εξετάσεις. 

Γίνονται βαθμοθήρες χωρίς να μαθαίνουν ή να κατανοούν αυτό που διαβάζουν. 
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Λειτουργούν μηχανιστικά και έτσι προσεγγίζουν την γνώση ως έναν βαθμό που θα τους 

εξασφαλίσει μόρια για την σχολή που θέλουν. Μία κοπέλα από το ηλεκτρονικό 

περιοδικό  Schooligans  αναφέρει πως καταστρέφουν ψυχές 18 χρονών, γκρεμίζουν 

όνειρα και πως το όνειρο τους δεν είναι το δημόσιο.  

Η πελατειακή σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ κράτους και εκπαίδευσης 

προϋποθέτει την κατοχή Πανεπιστημιακού τίτλου για μια θέση στο Δημόσιο. Πολλοί 

γονείς ξοδεύουν το εισόδημα τους σε πολλά φροντιστήρια με σκοπό να έχουν 

εξασφαλίσει μελλοντικά στα παιδιά τους ένα μέλλον με σημαντική επαγγελματική 

αποκατάσταση. Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί το κλειδί του 

Δημοσιοϋπαλληλικού φετιχισμού. Ο δημόσιος τομέας έχει κορεστεί από τους εν 

δυνάμει εργαζόμενους. Ο καταμερισμός εργασίας ενισχύεται κοινωνικο-ταξικά και 

επιβιώνει μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κυρίδης, 1994). 

Έτσι, πολλοί μαθητές βλέπουν το μέλλον τους ως μια καλή οικονομική και 

επαγγελματική επένδυση. Συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους με βάση την ζήτηση 

και την αποκατάσταση την οποία θα έχουν από την σχολή και όχι πόσο τους αρέσει και 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στα θέλω τους. Η επιλεκτική διαδικασία του 

συστήματος επηρεάζει και ομαδοποιεί κατηγορίες μαθητών καθορίζοντας την πορεία 

τους.  

Ο μονοδιάστατος χαρακτήρας της εκπαίδευσης καθιστά αδύναμο το Λύκειο, αφού 

προετοιμάζει τους μαθητές για το Πανεπιστήμιο. Ο μοναδικός  δρόμος χωρίς διεξόδους 

είναι η εισαγωγή των μαθητών στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Υπάρχουν όμως 

μαθητές που έχουν μεγαλύτερη επιτυχία σε επαγγέλματα τεχνικής φύσεως αλλά η 

μαζικοποίηση που προκαλεί το σύστημα τους αναγκάζει να σπουδάσουν κάτι στο οποίο 

δεν είναι αρκετά καλοί. Ένα καλό και συγκροτημένο τεχνικο-επαγγελματικό δίκτυο 

απουσιάζει από τον χώρο της εκπαίδευσης. Η επαγγελματική εκπαίδευση δεν έχει 

προσαρμοστεί στους όρους της παραγωγής και της σωστής μόρφωσης των μαθητών. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας συνδέεται με 

την οικονομία και το εργατικό δυναμικό, στοιχεία που αποδεικνύουν πως η οικονομία 

δεν διέρχεται σε καλά επίπεδα και δεν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας. 

  Με λίγα λόγια, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ο τρόπος με τον οποίο δρα, είναι η 

αιτία αναπαραγωγής και διατήρησης των οικονομικών προνομίων και των κοινωνικών 

διακρίσεων που υφίστανται οι μαθητές. Η γεωγραφική απόσταση των λιγότερων 

αναπτυγμένων περιοχών από τα αστικά κέντρα σηματοδοτεί λιγότερες σχολικές 

επιτυχίες στις Πανελλαδικές, κακή ποιότητα διδασκαλίας τόσο σε σχολεία λόγω κακής 
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υλικοτεχνικής υποδομής και έλλειψης χρηματικών πόρων όσο και στα φροντιστήρια. 

Οι μαθητές πιέζονται να διαβάσουν με τις υπάρχουσες συνθήκες, προκειμένου να 

περάσουν στη σχολή που βρίσκεται σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Εδώ παρατηρείται 

το φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς όλοι οι 

νέοι επιθυμούν τα μεγάλα αστικά κέντρα γιατί παρέχουν τα πάντα. Απουσιάζει το 

ανθρώπινο δυναμικό από την επαρχία, με αποτέλεσμα η ζήτηση των σχολών στα 

αστικά κέντρα να είναι συνεχώς αυξημένη και ο αριθμός των εισακτέων περιορισμένος.  

Η σχολική επιτυχία ή αποτυχία είναι αποτέλεσμα της επίδοσης τους στις εξετάσεις. 

Μαθητές με πολύ καλή προετοιμασία συνέβη να μην έβγαλαν τα μόρια που 

επιθυμούσαν, έτσι δεν εισάγονται σε κάποια σχολή. Καταβάλλουν προσπάθειες δύο ή 

και τρεις φορές, με σκοπό να κάνουν το όνειρο τους πραγματικότητα. Άλλη περίπτωση 

μαθητών είναι με μέτρια προετοιμασία να πετύχουν σχολές χαμηλής ζήτησης. Ο 

παράγοντας τύχη στέκεται εμπόδιο στις κλίσεις των μαθητών και δεν αφήνει να 

επιλέγουν τις σχολές που θέλουν και επαγγελματικά θα ήταν αξιότεροι σε σχέση με 

άλλους μαθητές, επειδή έτυχε να περάσουν στη συγκεκριμένη σχολή, Το σύστημα 

καθορίζει τον βαθμό ικανοποίησης τους από την εργασία. Ο αξιοκρατικός και δίκαιος 

χαρακτήρας των εξετάσεων δεν υφίσταται με την αναπαραγωγή προβλημάτων και 

εντάσεων των εκπαιδευτικών πραγμάτων.  

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι στενά συνδεδεμένες με την κοινωνική πρόοδο 

και της προσωπικής ανάπτυξης του κάθε μαθητή. Σε ένα σύστημα βαθιά ταξικό 

αποτελεί μοναδική έξοδο η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Τα φροντιστήρια γίνονται 

σχολεία και διδάσκουν στα παιδιά έτοιμες λύσεις για να κάνουν το όνειρο τους 

πραγματικότητα. 

   

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

 

 

                  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας, έχει συνταχθεί στο πλαίσιο 

της πτυχιακής μου εργασίας και έχει σκοπό να ερευνήσει τον τρόπο 

εισαγωγής των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η έρευνα είναι 

ανώνυμη. 

 

ΦΥΛΟ:     Α) Άνδρας    Β) Γυναίκα 

 

ΗΛΙΚΙΑ:  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:  

 

ΈΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:  

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α’ ΜΕΡΟΣ  

1)Με ποια κριτήρια επιλέξατε το Τμήμα σας; (Σημειώστε με Χ την 

απάντηση που πιστεύετε ότι σας αντιπροσωπεύει). 

Α) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   

Β) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ   

Γ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ   

Δ) ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ   

Ε) ΆΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ  

 

2) Σε ποια σειρά προτίμησης δηλώσατε το Τμήμα στο οποίο επιλεγήκατε; 

Α) 1-5  

Β) 6-10  

Γ) 11-15  

Δ) 15 ΚΑΙ ΚΑΤΩ  

 

3) Είστε ικανοποιημένος-η με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σας 

; 

Α) ΝΑΙ  

Β) ΟΧΙ  

Γ) ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ  

Δ) ΔΕΝ ΞΕΡΩ / ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ  

 

4) Είστε ικανοποιημένος-η από τις προοπτικές (συνέχιση σπουδών, 

επαγγελματική αποκατάσταση) που εξασφαλίζει η αποφοίτηση από το 

Τμήμα σας; 

Α) ΝΑΙ  

Β) ΟΧΙ  

Γ) ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ  
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Δ) ΔΕΝ ΞΕΡΩ / ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ  

 

 

Β’ ΜΕΡΟΣ 

1) Θεωρείτε ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αξιολόγησαν επαρκώς τις 

μαθητικές σας επιδόσεις; 

Α) ΝΑΙ  

Β) ΟΧΙ  

Γ) ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ  

Δ) ΔΕΝ ΞΕΡΩ / ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ  

 

2 α) Απαιτήθηκε να έχετε πρόσθετη βοήθεια για να βελτιώσετε τις 

πιθανότητες εισαγωγής σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση; 

Α) ΝΑΙ  

Β) ΟΧΙ  

 

2 β) Αν ναι, τι είδους υπηρεσίες επιλέξατε; 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………….. 

2γ) Μπορείτε να υπολογίσετε το μηνιαίο κόστος που κλήθηκαν να 

καταβάλουν οι γονείς σας το τελευταίο έτος φοίτησής σας στο Λύκειο; 

Ποιο ήταν αυτό κατά προσέγγιση; 

……………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

3) Για ποιο λόγο πιστεύετε οι μαθητές οδηγούνται στην επιλογή 
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πρόσθετων ιδιωτικών υπηρεσιών,  προκειμένου να εισαχθούν στο 

Πανεπιστήμιο; (παρακαλώ επιλέξτε με σειρά προτεραιότητας τη 

σημαντικότητα των λόγων: 1 για τον πρώτο λόγο,2 για τον δεύτερο,3 για 

τον τρίτο, 4 για τον τέταρτο) 

Οικογενειακό περιβάλλον  

Ανώτερη ποιότητα διδασκαλίας  

Έγκαιρη κάλυψη της εξεταστέας ύλης  

Ανεπάρκεια Λυκείου  

Διάφοροι λόγοι ( παρακαλώ προσδιορίστε) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………… 

 

4. Πιστεύετε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες του υποψήφιου φοιτητή; 

Α) ΝΑΙ  

Β) ΟΧΙ  

Γ) ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ  

Δ) ΔΕΝ ΞΕΡΩ / ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ  

 

5. Πώς θα χαρακτηρίζατε το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; 

Α) ΔΙΚΑΙΟ  

Β) ΑΔΙΚΟ  

Γ) ή κάτι άλλο 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 
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Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας 

   

 

Μαρία Κωνσταντινοπούλου, 

 

Τελειόφοιτη Φοιτήτρια Παιδαγωγικού 

Τμήματος Νηπιαγωγών  

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
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Συσχετίσεις SPSS 
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