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ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΝΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Το µέλλον της ελληνικής εκπαίδευσης
Γράφει η ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ,
πρόεδρος της Ένωσης Φροντιστών Νοµού Χανίων

Κάθε τέτοια εποχή όλοι στρέφουν την προσοχή τους
στην παιδεία µε αφορµή τις εξετάσεις της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και τις προβλέψεις για τις βάσεις εισαγωγής
στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, βέβαια,
στις λεγόµενες «πανελλήνιες εξετάσεις», ρυθµιστές
όλων των παρεποµένων.
υτές παρά το ότι έχουν αλλάξει
πολλά επίσηµα ονόµατα, παρά το
ότι έχουν επιδεχθεί πολλές τροποποιήσεις από την αρχική θεσµοθέτησή τους στα χρόνια της
πρώτης εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης µετά
τη Μεταπολίτευση, (αυτής που εφαρµόστηκε από το 1976 και σε εξεταστικό επίπεδο
υλοποιήθηκε αρχικά το 1979) δεν έχουν
πάψει να αποτελούν το κατ’ εξοχήν αµφιλεγόµενο θέµα για τους µαθητές, για τους εκπαιδευτικούς, για τους πανεπιστηµιακούς
αλλά και για τους απλούς πολίτες, καθώς
και για τους πολιτικούς. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι εξετάσεις αυτές αποτελούν συχνά αντικείµενο συζητήσεων και κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά το φαινόµενο αυτό
δεν είναι φαίνεται µόνο ελληνικό.

Α

Οι προβληµατισµοί για την παιδεία
δεν είναι µόνο ελληνικοί

Όταν στη γαλλική προεκλογική εκστρατεία η Segolene Royale έβαλε στα θέµατα
των συζητήσεων το ζήτηµα της εξωσχολικής
αµειβόµενης απασχόλησης των Γάλλων εκπαιδευτικών και ζήτησε να καλύψει το κράτος ένα µέρος αυτής της φροντιστηριακής
προετοιµασίας των µαθητών µέσα στα σχολεία άρχισε να γίνεται κοινά παραδεκτό ότι
όσα συµβαίνουν στη χώρα µας σχετικά µε
την παιδεία και τα φροντιστήρια ή τη διαχείριση των κυνδυλίων για την πρόσθετη διδακτική στήριξη δεν είναι περιθωριακά φαινόµενα µιας «ευρωπαϊκής επαρχίας», αλλά
τουλάχιστον κοινά και συναντώµενα σε όλη
την Ενιαία Ευρώπη.
Λίγες ηµέρες πριν ένα παρόµοιο θέµα
θίχτηκε από τον Μπάρακ Οµπάµα στην αµερικανική προεκλογική εκστρατεία.1 Το ζήτηµα είχε σχέση µε τη διασύνδεση δηµόσιας
και ιδιωτικής εκπαίδευσης στις Η.Π.Α.. Η
κυβέρνηση Μπους έχει εφαρµόσει το πρόγραµµα «no child left behind» ήδη από το
2002, που προβλέπει συνεργασία δηµόσιου
σχολείου και ειδικών φορέων ενίσχυσης
των ασθενέστερων µαθητών κατά τις απογευµατινές ώρες στις εγκαταστάσεις του ίδιου του σχολείου µε την επιχορήγηση του
κράτους προς τις οικονοµικά ασθενέστερες
ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς . 2
Η κριτική σ’ αυτό και η παραδοχή ότι πρέπει
να συνεχίσει να εφαρµόζεται αλλά µε άλλους όρους, απέδειξε την οικουµενικότητα
των εκπαιδευτικών προβληµατισµών πρόβαλε ξανά το θέµα της συνεργασίας δηµόσιας
και ιδιωτικής παιδείας, αλλά και την κοινωνική χρησιµότητα των φροντιστηριακών υπηρεσιών για την αναβάθµιση του επιπέδου
της παιδείας.
Το ζητούµενο πάντως από την κοινωνική βάση και την εκπαιδευτική κοινότητα για
όλους τους πολιτικούς και για όλες τις χώρες είναι η επικέντρωση της προσοχής των
ιθυνόντων στα θέµατα παιδείας όχι µόνο
κατά τον προεκλογικό αγώνα.

Συζητήσεις για το δικό µας
εκπαιδευτικό σύστηµα
Έχει πολλές φορές καταγγελθεί ότι οι
αδυναµίες του εκπαιδευτικού συστήµατος
γέννησαν το φαινόµενο των φροντιστηρίων
τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού. Αυτό δεν
είναι κοινά παραδεκτό, αφού η δηµόσια και
ιδιωτική προσφορά υπηρεσιών τόσο στην
εκπαίδευση όσο και σε κάθε άλλο τοµέα
κοινωνικών υπηρεσιών αποτελούν δικαίωµα

των πολιτών στις ελεύθερες κοινωνίες και
η επιλογή τους είναι προσωπική υπόθεση
του κάθε πολίτη. Μάλιστα δηµόσιο σχολείο
και φροντιστηριακή παιδεία µπορούν να λειτουργούν συµπληρωµατικά και να καλύπτουν διαφορετικές κοινωνικές ανάγκες, όπως αποδεικνύεται από την ίδια την ελληνική και όχι µόνο κοινωνική πρακτική.
Ωστόσο, κατά τις ηµέρες αυτές, στη
χώρα µας ξανασυζητείται το θέµα των πιθανών αλλαγών του εξεταστικού, ακόµη και
του όλου εκπαιδευτικού συστήµατος. Ο υπουργός Παιδείας πρόσφατα µίλησε για ένα
σχολείο πολύωρης απασχόλησης, που θα
καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες
των µαθητών (µόρφωσης, ξένων γλωσσών,
µουσικής παιδείας και άθλησης) κατά το
πρότυπο των ξένων εκπαιδευτικών συστηµάτων.3 Παρόλο που δε φαίνεται τόσο άµεσα εφαρµόσιµη µια τέτοια πρακτική, αν λάβουµε υπόψη τα χαρακτηριστικά της ελληνικής εκπαίδευσης, µε δεδοµένη µάλιστα
την υποχρηµατοδότησή της, οφείλουµε να
παραδεχτούµε ότι θα ήταν ευχής έργο η
διαµόρφωση ενός τέτοιου συστήµατος, αρκεί να λειτουργεί σωστά.
Γιατί δεν µπορούµε να επικροτήσουµε
τη σηµερινή αύξηση των ωραρίων σχολικής
απασχόλησης µε τα επτάωρα και τα οκτάωρα του γυµνασίου ή του λυκείου, αν σκεφτούµε την αναποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού έργου και την άσκοπη επιφόρτωση του µαθητικού προγράµµατος. Το ζητούµενο δεν είναι η αύξηση των ωρών απασχόλησης σε ένα πληκτικό και ανεπαρκές
σχολείο, που θα προσφέρει και άλλες υπηρεσίες δωρεάν µε την ποιότητα που τις
προσφέρει σήµερα. Γιατί τότε επιβαρύνει
δραµατικά το πρόγραµµα των µαθητών και
αναστέλλει κάθε διάθεση δηµιουργικής απασχόλησης και ελεύθερης επιµόρφωσης.
Τότε το «δώρο» καθίσταται «άδωρο», για να
χρησιµοποιήσω µία φράση του Φάνη Καλατζή, εκπαιδευτικού συντάκτη στον «Κόσµο
του Επενδυτή». Το ζητούµενο είναι η αναβάθµιση της ποιότητας της δωρεάν παρεχόµενης παιδείας, έτσι ώστε αυτή να καλύπτει
όσο γίνεται περισσότερες µορφωτικές ανάγκες των µαθητών. Και µια τέτοια αναβάθµιση προϋποθέτει ριζικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της εκπαίδευσης.

Η επανεξέταση του εξεταστικού
Είναι πάντως σκόπιµο οι σχεδιαζόµενες
από την πολιτεία αλλαγές να αφορούν όλες
τις βαθµίδες από την προσχολική ίσως αγωγή έως την κορυφή. ∆εν είναι ικανοποιητικό
να εφαρµόζονται στο τελευταίο στάδιο της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπου συχνά
εξαντλούνται οι ανανεωτικές διαθέσεις των
εκάστοτε υπουργών, γιατί η παιδεία για
τους µαθητές είναι ενιαία και αθροιστικά οδηγεί στο όποιο εκπαιδευτικό αποτέλεσµά
της µετά από 12, τα 16 ή περισσότερα χρόνια.
Παρόλα αυτά το πιθανότερο ή στην καλύτερη περίπτωση το αµεσότερο σήµερα
ενδεχόµενο αφορά αλλαγές στο σύστηµα
των εξετάσεων, που οριοθετούν τη µετάβαση από τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση.
Τόσο από την πλευρά του Υπουργείου
όσο και από πολλούς άλλους είδαν το φως
της δηµοσιότητας προβλέψεις για τέτοιου
είδους κυοφορούµενες αλλαγές. Το πρό-

σφατο άρθρο του Γιώργου Χατζητέγα, προέδρου της Οµοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας στον «Κόσµο του Επενδυτή»4 επισήµαινε µερικά σηµεία των σχετικών συζητήσεων και πιθανών επιλογών, όπως η αποδέσµευση του λυκείου από τις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθµια
εκπαίδευση, η συµµετοχή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην επιλογή των
θεµάτων εξέτασης των υποψηφίων, η χρονική µετάθεση των εξετάσεων µετά το τέλος
της αποφοίτησης και άλλα.
Στα µάτια των µαθητών όλες αυτές οι
συζητήσεις εγείρουν το ερώτηµα: «Καταργούνται οι εξετάσεις;» Είναι δύσκολο τα
παιδιά, ακόµη και οι γονείς µερικές φορές,
να αποδεχτούν ότι, όταν στην ελληνική κοινωνία γίνεται λόγος για κατάργηση των εξετάσεων, µιλάµε για αλλαγή του πλαισίου υλοποίησής τους και όχι για ουσιαστική κατάργηση. Αυτό το οποίο πολλές παρατάξεις
εκµεταλλεύθηκαν και προεκλογικά από το
1981 έως σήµερα επανέρχεται στην επικαιρότητα, για να δώσει την ευκαιρία να υπενθυµίσουµε ότι δεν είναι δυνατόν οποιοσδήποτε µαθητής σε οποιοδήποτε µέρος του
κόσµου να φοιτά στη σχολή της επιλογής
του επιδιώκοντας ανώτερες σπουδές, χωρίς την αναγκαία εκπαιδευτική υποδοµή,
που θα µπορούσε να αποκτηθεί από τις
προηγούµενες βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Η εξασφάλιση µιας τέτοιας υποδοµής ελέγχεται κατά το µάλλον ή ήττον µε τις εξετάσεις που έχουν θεσµοθετηθεί σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσµου µε διαφορετικές
κατά τόπους και κατά εποχές παραλλαγές.
Άλλωστε πώς θα µπορούσε να γίνει κατάργηση των εξετάσεων ειδικά στην Ελλάδα, δηλαδή σε µια χώρα, όπου οι µισοί κάτοικοί της και µάλιστα παρά τους δείκτες
της ανεργίας εξακολουθούν να πιστεύουν
ότι τα καλύτερα επαγγέλµατα είναι οι γιατροί και οι δικηγόροι, όπως πίστευαν και οι
παππούδες τους; (Αυτή η «οίηση» ασφαλώς
δεν είναι άσχετη µε την υποτονική και ανεπαρκή άσκηση του σπουδαστικού και επαγγελµατικού προσανατολισµού στη χώρα
µας).
Άρα η θεσµοθέτηση ενός νέου εξεταστικού συστήµατος σε περίπτωση που καταργηθεί το υπάρχον είναι δεδοµένη και αναγκαία. Αν οι νέες εξετάσεις θα αποδεσµευθούν από το λύκειο ή όχι, αυτό δεν επηρεάζει σηµαντικά το γεγονός ότι ένας µαθητής θα µπορεί να διεκδικήσει περισσότερα στο επόµενο στάδιο των σπουδών του,
εφόσον αντικειµενικά έχει καλύτερο επίπεδο γνώσεων και συγκριτικό πλεονέκτηµα

προσόντων, που µπορεί –εν µέρει οφείλουµε να παραδεχτούµε– να σκιαγραφούνται από τις επιδόσεις του σε µια εξεταστική δοκιµασία.
Επειδή πάντως οι εξετάσεις αυτές στην
κοινή αντίληψη έχουν µια άµεση σχέση µε
την εντατική και εξειδικευµένη φροντιστηριακή παιδεία, όταν γίνεται λόγος για τις εξετάσεις, ξανασυζητείται ο ρόλος των φροντιστηρίων. (Παρενθετικά πρέπει να επισηµάνουµε ότι η φροντιστηριακή ενίσχυση των
παιδιών µπορεί να ξεκινά σε πολύ προηγούµενα στάδια, για να έχει βεβαιότερα αποτελέσµατα και να µην αναµένεται µόλις
στις τελευταίες τάξεις του λυκείου).

Στη νέα εκπαιδευτική
πραγµατικότητα έχουν
θέση τα φροντιστήρια;
Πολλές φορές ακούγεται το ερώτηµα
αυτό ακόµη και µετά την πλατιά προσπάθεια
των Ελλήνων φροντιστών να ενηµερώσουν
για την παγκοσµιότητα και τη διαχρονικότητα του φροντιστηριακού φαινοµένου.5 Ένα
από τα επιχειρήµατα όσων αµφισβητούν την
πιθανότητα διατήρησης του θεσµού των
φροντιστηρίων είναι το γεγονός ότι πολλά
περιφερειακά φροντιστήρια συχνά κλείνουν,
πιθανότατα πιεζόµενα από τον ανταγωνισµό, αλλά όχι µόνο ίσως από αυτόν. Μπορεί
στη χώρα µας να µην έχουν διειδύσει ακόµη
πολυεθνικές φροντιστηριακές αλυσίδες, όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης, (θυµίζω τη Γερµανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και άλλες και της Αµερικής). Όµως η οικονοµική
κρίση και η δυσκολίες της επιβίωσης των
µικρών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή κοινωνική πραγµατικότητα επηρεάζουν µοιραία
και τα φροντιστήρια. Ο σκληρός ανταγωνισµός, που επιδέχονται συχνά µάλιστα αθέµιτος από επίορκους καθηγητές του δηµόσιου σχολείου, από ποικίλους άτυπους «δα-

σκάλους», η δυσφήµιση που ασκείται από
µερικούς λαϊκιστές πολιτικούς, καθώς και
από ορισµένους διαµορφωτές της κοινής
γνώµης - δηµοσιογράφους, οδηγούν σε αδιέξοδο κατά εποχές κάποιους φροντιστές.
Ωστόσο, ανεξάρτητα από τον αριθµό
τους κατά περιοχή, τα φροντιστήρια υπάρχουν, προσφέρουν απασχόληση και θέσεις
εργασίας σε χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα
µας, συνεισφέρουν µε πολλούς τρόπους
στην ελληνική εκπαίδευση αλλά και στην
ελληνική οικονοµία. Έτσι είναι φυσικό το
µέλλον τους να ενδιαφέρει πολλούς.
Εκτός από τις νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις να ληφθεί υπόψη ότι τις µεγάλες αλλαγές στη ζωή και στην ιστορία δεν τις φέρνουν τόσο οι νοµοθετικές ρυθµίσεις, αλλά η
εξέλιξη του ίδιου του πολιτισµού.
Είναι ήδη γνωστό σήµερα ότι υπάρχουν
δυνατότητες φροντιστηριακής υποστήριξης
µέσω ∆ιαδικτύου, που αξιοποιούνται σε µεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις. (Ινδοί µαθηµατικοί καθοδηγούν Βρετανούς µαθητές,
φοιτητές ή και επιστήµονες, όταν χρειάζεται). Υπάρχουν σήµερα φροντιστήρια στο
∆ιαδίκτυο, που παρέχουν φροντιστηριακές
υπηρεσίες σε ενδιαφερόµενους µαθητές όλων των εθνικοτήτων, αρκεί να είναι προσιτή σε αυτούς η χρήση κοινής γλώσσας.6
Ίσως πάντως δεν έχει προσεχτεί ότι ο
ίδιος ο Ο.Τ.Ε. το 2007 διαφήµιζε την παροχή φροντιστηριακών υπηρεσιών σε µαθητές
ηλικίας 6 - 16 ετών µέσω ειδικών πακέτων
γρήγορου Internet: το πρόγραµµα «school
powered by conn-x» κάλυπτε µαθήµατα ξένων γλωσσών, σχολικής υποστήριξης και ειδικών τεστ κατά µάθηµα, αλλά και εξειδικευµένα πακέτα για µαθητές που ενδιαφέρονταν για «Μαθηµατικές Ολυµπιάδες». Και
όλα αυτά όχι µόνο χωρίς ειδική άδεια από
το Υπουργείο Παιδείας αλλά και χωρίς την
όλη διαδικασία ελέγχου από οποιουσδήποτε
εκπαιδευτικούς ή άλλους φορείς.7
Αυτά µπορούν να καταργήσουν την αναγκαιότητα ή ακόµη τη χρησιµότητα της άµεσης προσωπικής αναζήτησης διδακτικής
βοήθειας από τους µαθητές; Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι η προσωπική επαφή
κατά τη διδακτική διεργασία, η διαλεκτική
προσέγγιση των πραγµάτων κατά τη διδακτική πράξη µπορεί να αχρηστευθεί παρασύροντας µαζί και τα φροντιστήρια; Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά µπορούν να είναι υποκειµενικές.
Πάντως τη γενικότερη απάντηση θα τη
δώσει η ίδια η εξέλιξη. ∆εν µπορούµε να
µελλοντολογούµε µε ασφάλεια και επιστηµονική τεκµηρίωση. Μπορούµε όµως να επιµείνουµε ότι, αν η ιδιωτική φροντιστηριακή παιδεία –µε τη γενικότερη ερµηνεία του
όρου– ήταν κοινωνικά χρήσιµη στην Ελλάδα τουλάχιστον από τον 5ο αιώνα προς Χριστού (ή στους Σουµέριους από το 2000
π.Χ.8), αν είναι επιβεβαιωµένη σε πολλές
χώρες του πλανήτη η ύπαρξή της σήµερα,
στις µέρες µας που ζούµε στην εποχή της
µεγαλύτερης επανάστασης της γνώσης δεν
µπορεί η πρόσθετη γνώση να θεωρηθεί περιττή ή απορριπτέα, αρκεί όσοι εκφράζουν
τη φροντιστηριακή παιδεία να επιβεβαιώνουν καθηµερινά στην πράξη την ποιότητα
του έργου τους.
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