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ΤΙΤΛΟΣ : Η καθημερινότητα των Ελλήνων μαθητών.  

Μελέτη περίπτωσης : Αγγλία. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το θέμα μας είναι η καθημερινότητα των Ελλήνων μαθητών. Ως μελέτη 
περίπτωσης επιλέχθηκε η Αγγλία, όπου προσπαθήσαμε να μελετήσουμε το 
καθημερινό πρόγραμμα των Άγγλων εφήβων. 

Επιλέξαμε το θέμα αυτό, επειδή είχε ενδιαφέρον γιατί μας έβαλε στη 
διαδικασία να αναρωτηθούμε τα υπέρ και τα κατά των δύο εκπαιδευτικών 
συστημάτων αλλά και να προσπαθήσουμε να βρούμε διάφορες λύσεις 
προκειμένου να καλυτερεύσει ο τρόπος διδασκαλίας και ο τρόπος εκτέλεσης 
των σχολικών εργασιών. 

Η 1Η ομάδα  λέγεται ΄΄The Greek’’  και αποτελείται από τους παρακάτω 
μαθητές : 

1. Γριμπάτση  Κωνσταντίνα (Α1) 

2. Διαμαντάκη Ειρήνη (Α1) 

3. Ζακή Μαρία (Α1) 

4. Καρυστινός Χρήστος (Α2) 

 

Η 2Η ομάδα αποτελείται από τους παρακάτω μαθητές:   

1. Γκούνα Ελένη (Α1) 

2. Καούκη Μαρία Άννα (Α1) 

3. Κωστόπουλος Μάριος (Α2) 

4. Τσιάβος Νίκος (Α4) 

 

Η 1η και 2η ομάδα ασχολήθηκαν με το πρώτο υπόθεμα,  την καθημερινότητα 
των Ελλήνων μαθητών.  

 

Η 3Η ομάδα αποτελείται από τους παρακάτω μαθητές : 

1. Γκουτινάκου Ευαγγελία (Α1) 

2. Κουτρούμπα Ευθυμία (Α2) 

3. Κωστορρίζου Ελένη Μαρία (Α2) 

4. Παπαγγελάκης Βασίλειος (Α3) 
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Η 4Η ομάδα  αποτελείται από τους παρακάτω μαθητές : 

1. Γιόβα Σμαράγδα (Α1) 

2. Καρυστινάκη Μαρία (Α2) 

3. Κατσαγάνη Ιωάννα (Α2) 

4. Λιλιοπούλου Μαρίνα (Α4) 

5. Μπενέκος Κωνσταντίνος (Α3) 

Η 3η και 4η ομάδα ασχολήθηκαν με το δεύτερο υπόθεμα,  τη μελέτη 
περίπτωσης της καθημερινότητας των μαθητών στην Αγγλία.  

 

Το τμήμα ενδιαφέροντος αποτελείται από 17 μαθητές. 

 

Επιβλέπουσες καθηγήτριες :  

1. Μαρία Χαμηλοθώρη 

2. Μαρίνα Παναγιωτοπούλου 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   

Το θέμα μας αφορούσε την έρευνα της καθημερινότητας των Ελλήνων 
μαθητών σε συνδυασμό με την καθημερινότητα των Άγγλων μαθητών. 

Επιχειρήσαμε να περιγράψουμε την καθημερινή ζωή των εφήβων που 
περιλαμβάνει το σχολείο τους, το χρόνο για μελέτη  και τον ελεύθερο χρόνο.   

Συλλέξαμε πληροφορίες τόσο για το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, όσο και 
το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Αγγλίας τις οποίες επεξεργαστήκαμε.  

Επίσης μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις καταγράψαμε τη γνώμη 
μαθητών και καθηγητών για το καθημερινό πρόγραμμα των Ελλήνων 
μαθητών και τις λύσεις που υπάρχουν προκειμένου αυτό να βελτιωθεί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ   

1. Εισαγωγή.                                                                                  Σελ 4 

2. Προβληματική του θέματος.                                                       Σελ. 6 

3. Διαδικασία της έρευνας/ Μεθοδολογία                                       Σελ. 6-7 

4. Θεωρητικό μέρος                                                                       Σελ. 7-20 

5. Η έρευνα                                                                                     Σελ. 20-45 

6. Αποτελέσματα                                                                            Σελ. 45 

7. Θέματα προς συζήτηση                                                             Σελ. 46 

8. Κριτική και αυτοκριτική αποτίμηση                                             Σελ. 46-47 

9. Συμπεράσματα                                                                           Σελ. 47               

10. Βιβλιογραφία                                                                             Σελ. 48 

11. Παράρτημα                                                                               Σελ. 49  

 

 

1. Εισαγωγή. 

Το ζήτημα είναι η έρευνα της καθημερινότητας των μαθητών στην Ελλάδα με 
παράλληλη έρευνα της καθημερινότητας των μαθητών στην Αγγλία.  

Ερευνήθηκε η καθημερινή ζωή των εφήβων που περιλαμβάνει το σχολείο 
τους, το χρόνο για μελέτη  και τον ελεύθερο χρόνο στις δύο αυτές χώρες.   

Το θέμα της έρευνας έχει ενδιαφέρον γιατί καταγράφει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές καθημερινά.  

Διαλέγοντας αυτό το θέμα περιμέναμε να μάθουμε πολλά. Ως έφηβοι ηλικίας 
δεκαπέντε-δεκαέξι χρονών βλέποντας αυτό το θέμα μας κίνησε το 
ενδιαφέρον. Ξέροντας ήδη το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τις ελλείψεις του 
θέλαμε να βρούμε τρόπους και λύσεις για να βελτιωθεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο όχι μόνο για εμάς αλλά και για τις επόμενες γενιές. Ανάμεσα στα 
έξι θέματα που δόθηκαν αυτό ήταν το πιο χρήσιμο και ουσιώδες κατά την 
κρίση μας και την γνώμη μας. 

Σκοπός της έρευνας είναι να μάθουμε εμείς σαν μαθητές αλλά και να 
συγκρίνουμε τα δύο εντελώς διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα Ελλάδας 
και Αγγλίας. Επίσης να μπορέσουμε μέσα από την έρευνα αυτή να 
οδηγηθούμε σε λύσεις για ένα σχολείο λιγότερο καταπιεστικό, περισσότερο 
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αποδοτικό σε σχέση με την προσφερόμενη γνώση που Θα μας πρόσφερε 
περισσότερο ελεύθερο χρόνο  που έχουμε ανάγκη. 

Το αποτέλεσμα που περιμένουμε να καταγραφεί μέσα από την έρευνα αυτή 
είναι ότι η καθημερινότητα μας είναι σε πολλές περιπτώσεις καταπιεστική, με 
ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, με προσφερόμενη  γνώση που βασίζεται πολλές 
φορές στην αποστήθιση, με ένα εκπαιδευτικό σύστημα καθαρά εξεταστικό, 
που μερικές φορές εμφανίζει υποκειμενική αξιολόγηση των μαθητών, με μικρή 
χρήση νέων τεχνολογιών, με λίγες ευκαιρίες για συμμετοχή σε εθελοντικές 
δράσεις, στοιχεία που παρουσιάζονται σε καλύτερο επίπεδο σε μαθητές από 
την Αγγλία όπου ακολουθείται ένα διαφορετικό Σύστημα διδασκαλίας και 
Εξέτασης.  

Η έρευνα αυτή είναι σημαντική γιατί βοηθάει να κατανοήσουμε τις ελλείψεις 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος προσπαθώντας να τις βελτιώσουμε με 
όσο δυνατόν καλύτερο τρόπο. 

Οι περιορισμοί της έρευνας είναι η περιορισμένη διάρκεια που είχαμε, οι 
περιορισμένες πηγές με αποτέλεσμα να καταφεύγουμε στην βοήθεια των 
καθηγητριών. Επίσης ήταν το μικρό δείγμα ερωτηθέντων και οι ελάχιστοι 
πόροι (οικονομικοί πόροι). Αυτό συνέβη γιατί έπρεπε να ολοκληρωθεί η 
έρευνα μέσα σε ένα δίμηνο και έτσι μπορέσαμε να μοιράσουμε 
ερωτηματολόγια μόνο σε μερικούς μόνο μαθητές της Α, Β, Γ΄ Λυκείου και σε 
καθηγητές του σχολείου μας. Εάν υπήρχε περισσότερος χρόνος και 
διαθέσιμοι πόροι τότε θα μπορούσαμε να μεγαλώσουμε το δείγμα μας και να 
συμπεριλάβουμε στην έρευνά μας και άλλους μαθητές και καθηγητές από 
κάποια άλλα σχολεία από την ελληνική επικράτεια. 

Η έρευνα διαμορφώθηκε αρχικά με τη μελέτη των πληροφοριών του 
εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας και της Αγγλίας (φυλλάδια, άρθρα) 
που μας μοίρασαν οι καθηγήτριες. Ακολούθησε η επεξεργασία των 
πληροφοριών και  έγινε κριτική ανάλυση. 

Στη συνέχεια μέσα από ερωτηματολόγια που δημιουργήσαμε, καταγράψαμε 
τη γνώμη των μαθητών της Α, Β και Γ΄ Λυκείου. Επίσης πήραμε κάποιες 
συνεντεύξεις μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας για το Ελληνικό 
Εκπαιδευτικό Σύστημα και πως αυτό μπορεί να βελτιωθεί.  

Ακολούθησε η επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας και βγήκαν τα τελικά 
συμπεράσματα. Τέλος έγινε  η κατασκευή του τεχνήματος και η τελική 
παρουσίαση της εργασίας με μορφή power point  και διαφανειών.     

 

 

2. Προβληματική του θέματος. 
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Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα θέλαμε να απαντήσουμε μέσα από αυτή την 
έρευνα είναι ΅: 

 Είναι διαφορετικό το εκπαιδευτικό σύστημα δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Αγγλία από ότι στην Ελλάδα ;  

 Χρησιμοποιούνται στο σχολείο νέες τεχνολογίες φιλικές και εύχρηστες 
για τους μαθητές;  

 Το εκπαιδευτικό σύστημα επιτρέπει ελεύθερο χρόνο στους μαθητές- 
σύγκριση με Αγγλία; 

 Αυτός ο ελεύθερος χρόνος σε ποιες δραστηριότητες διοχετεύεται;  
 Τι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητα των μαθητών; Τι 

κερδίζουν οι μαθητές; (λεπτομερής καταγραφή) 
 Ποιοι οι τρόποι βελτίωσης της καθημερινότητας των μαθητών;  

 

3. Διαδικασία της έρευνας / Μεθοδολογία 

Για να μπορέσουμε να κάνουμε μια τέτοια εργασία χρειάστηκε πρώτα να 
χωριστούμε σε ομάδες και να βρούμε πληροφορίες για το θέμα, όπως και έτσι 
έγινε. Οι κάθε ομάδα αποτελούνταν από 4 έως 5 άτομα έτσι ώστε να υπάρχει 
καλύτερη και ευκολότερη συνεννόηση.  

Σε κάθε ομάδα μοιράστηκε από ένα υπόθεμα.  

Στη πρώτη συνάντηση έγινε η γνωριμία με τα μέλη του τμήματος 
ενδιαφέροντος και συστηθήκαμε λέγοντας λίγα λόγια για τον εαυτό μας ο 
καθένας τόσο οι μαθητές όσο και οι επιβλέποντες καθηγητές. Ξεκινήσαμε στη 
συνέχεια με το παιδαγωγικό συμβόλαιο και σε κάθε μάθημα καταγράφαμε με 
λεπτομέρειες τι κάναμε στο προσωπικό μας ημερολόγιο. 

Μόλις λοιπόν χωριστήκαμε σε ομάδες αρχίσαμε να συλλέγουμε όσες πιο 
πολλές πληροφορίες μπορούσαμε μέσα στην τάξη διαβάζοντας διάφορα 
άρθρα που μας έδιναν οι καθηγήτριες μας κάθε φορά. Κάποιες φορές επίσης 
πηγαίναμε στην αίθουσα τεχνολογίας για να χρησιμοποιήσουμε τους 
υπολογιστές. Η περισσότερη έρευνα γινόταν μέσα στο σχολείο έχοντας τις 
καθηγήτριες να συμμετέχουν, βοηθώντας μας.  

Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για τη βιβλιογραφική μας 
έρευνα, ήταν το internet καθώς επίσης και κάποια στοιχεία από ιστοσελίδα 
του σχολείου της Πρεσβείας της Αγγλίας (ερευνητικό εργαλείο). 

Επίσης χρησιμοποιήσαμε άρθρα και κάποιες εργασίες από μαθητές της 
Αγγλίας που μας έδιναν οι καθηγήτριες μας. Έγινε ακόμα χρήση υπολογιστών 
στο σπίτι για να βρούμε πληροφορίες από το διαδίκτυο πράγμα που βοήθησε 
πολύ στην έρευνα.  
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Στην συνέχεια συντάξαμε και μοιράσαμε ερωτηματολόγια για να 
καταγράψουμε τη γνώμη των καθηγητών και των μαθητών των μαθητών της 
Α, Β και Γ΄ Λυκείου. Επίσης πήραμε κάποιες συνεντεύξεις μαθητών και 
καθηγητών του σχολείου μας για το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και πως 
αυτό μπορεί να βελτιωθεί.  

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε ήταν τα ερωτηματολόγια που 
περιείχαν ερωτήσεις κλειστού τύπου (ναι - όχι, πολλαπλής επιλογής, 
διαβαθμισμένη κλίμακα κ.α.) ώστε να απαντούν οι ερωτηθέντες γρήγορα,  με 
άμεσο τρόπο, οδηγώντας σε εύκολα μετρήσιμα αποτελέσματα.    

.Αφού τα παραλάβαμε συμπληρωμένα από τους μαθητές και τους καθηγητές 
έγινε η καταμέτρηση των απαντήσεων  και ακολούθησε η επεξεργασία με τη 
μορφή διαγραμμάτων. Στη συνέχεια έγινε η κριτική ερμηνεία των απαντήσεων 
(επικρατούσα άποψη, σύγκριση με απαντήσεις και αιτιολόγηση). Τέλος με 
βάση όλα τα δεδομένα εξάγαμε τα τελικά συμπεράσματα. 

Τέλος για την ολοκλήρωση της εργασίας μας, μας δόθηκε επίσης ένα 
ερωτηματολόγιο με τα ερευνητικά ερωτήματα (φύλλο εργασίας) στο οποίο 
έπρεπε να απαντήσουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαμε συλλέξει 
όλο αυτό τον  καιρό αλλά παίρνοντας και συνεντεύξεις από καθηγητές και 
μαθητές. 

 
 

4α. Θεωρητικό μέρος  -  Καθημερινότητα στην Ελλάδα       

 

 

Για το σκοπό της έρευνας αποφασίσθηκε από τις 2 ομάδες να δουλέψουμε 
την καθημερινότητα στην Ελλάδα κινούμενοι πάνω σε τρεις  άξονες : α) το 
χρόνο που περνούν οι μαθητές στο σχολείο τους, β) το χρόνο που διαθέτουν 
για μελέτη  και γ) τον ελεύθερο χρόνο τους 

1. Χρόνος που περνά ο μαθητής του Λυκείου στο ελληνικό σχολείο. 
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Ξεκινώντας από το χρόνο που περνούν στο χώρο του σχολείου θα θέλαμε να 
επισημάνουμε ότι από την επόμενη σχολική χρονιά θα εφαρμοσθεί σύμφωνα 
με το Υπουργείο Παιδείας νέο ωρολόγιο Πρόγραμμα για όλες τις τάξεις του 
Λυκείου.    

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας φέρνει τέσσερις ανατροπές, πάνω 
στις οποίες χτίζεται το «Νέο Λύκειο», την αυλαία του οποίου άνοιξε τον 
Σεπτέμβριο του 2011 η Α' Τάξη. 

 Η Α' Λυκείου θα είναι τάξη προσανατολισμού, η Β' και η Γ' εξειδίκευσης, ενώ 
το τρίπτυχο της μεταρρύθμισης είναι λίγα μαθήματα, δραστικός περιορισμός 
της γενικής παιδείας και προσαρμογή σε κύκλους μαθημάτων. 

Νέα προγράμματα σπουδών κι ένα σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αποσυνδεδεμένο από το σχολείο έρχονται να καταργήσουν το 
Λύκειο με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. 

Η Α' Λυκείου θα είναι η «ομαλή μετάβαση» στο νέο πρόγραμμα σπουδών, η 
Β' Λυκείου θα είναι το πρώτο σκαλί για το πανεπιστήμιο με την καθιέρωση 
των κατευθύνσεων σπουδών (Θεωρητική - Θετική - Τεχνολογική) και η Γ' 
Τάξη θα είναι η πλήρης εξειδίκευση και η οριστική στροφή του υποψηφίου 
προς τη σχολή που θα σπουδάσει. 

Στη Γ' Λυκείου τα μαθήματα θα είναι προσαρμοσμένα προς τα ΑΕΙ-ΤΕΙ και 
μόνο με αποτέλεσμα, όπως λέγεται να πάψει να υφίσταται η ανάγκη του 
φροντιστηρίου. 

Θα είναι τέτοια η εξειδίκευση και η μείωση της περιττής ύλης, που οι 
υποψήφιοι θα επικεντρώνονται αποκλειστικά και μόνο στην κατεύθυνση 
σπουδών που έχουν επιλέξει. 

Ωρολόγιο πρόγραμμα 
Το νέο λύκειο διαρκεί τρία χρόνια. Οι ώρες που δαπανούνται ανά βδομάδα για 
την Α΄ Λυκείου είναι 32 ώρες, για την Β΄ Λυκείου 33 ώρες και για την Γ΄ 
Λυκείου που είναι η πιο σημαντική τάξη για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση είναι 35 ώρες.  

Μέσα και τρόπος διδασκαλίας- Βαθμολογία και εξετάσεις 

Σε κάθε τάξη διδάσκεται ένας συγκεκριμένος αριθμός μαθημάτων, τα οποία 
και εξετάζονται γραπτά στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς. Η βαθμολογία των 
μαθημάτων ακολουθεί την κλίμακα από το 1 έως το 20 (με άριστα το 20). 
Βάση θεωρείται το 9,5 (δηλαδή προβιβάσιμος βαθμός). Όλα τα μαθήματα 
μετρούν ισότιμα για τον τελικό βαθμό της κάθε τάξης.  

Το μάθημα στηρίζεται σε βιβλία (ένα ή δύο για κάθε μάθημα) τα οποία 
μοιράζονται δωρεάν σε κάθε μαθητή στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς. Στους 
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μαθητές αναθέτονται και κάποιες γραπτές εργασίες ανάλογα με το 
περιεχόμενο του μαθήματος που είναι είτε ομαδικές είτε ατομικές και 
προσμετρώνται στο βαθμό του μαθήματος.  

Το μάθημα γίνεται στην τάξη ή σε εργαστήριο του σχολείου.   

Μέσα στην τάξη υπάρχουν κάποια μαθήματα στα οποία είναι απαραίτητα η 
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής. Στα μαθήματα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπολογιστές είναι για παράδειγμα η 
πληροφορική και η ερευνητική εργασία (project). 

Στο τωρινό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε κάποια σχολεία οι καθηγητές 
χρησιμοποιούν διάφορα μέσα τεχνολογίας, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
διαδραστικούς πίνακες, τα οποία κάνουν τα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα και 
πιο ελκυστικά προς τους μαθητές. Επίσης, διευκολύνουν και τους καθηγητές, 
καθώς μπορούν να παρουσιάσουν εργασίες και άλλα πολλά μέσω Power 
Point.  

Mε αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να προσελκύσουν τους μαθητές, καθώς 
επίσης και να έχουν έναν πιο ευχάριστο τρόπο διδασκαλίας.  

Στην πρώτη λυκείου διδάσκονται 12 μαθήματα τα οποία είναι: 

• Αρχαία ελληνική γλώσσα 
• Νέα ελληνική γλώσσα 
• Νέα ελληνική λογοτεχνία 
• Θρησκευτικά 
• Ιστορία 
• Μαθηματικά 
• Ξένη γλώσσα 
• Χημεία 
• Βιολογία 
• Φυσική αγωγή 
• Ερευνητική εργασία [project] 

 

Στη Β Λυκείου υπάρχουν δύο κατευθύνσεις στις οποίες περιέχονται 
υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Τα  υποχρεωτικά μαθήματα 
είναι  10 και τα επιλογής 7 από τα οποία θα πρέπει να επιλεγούν τα 2. Στην Α 
κατεύθυνση υπάρχουν τα εξής μαθήματα: 

• Νέα ελληνική γλώσσα και γραμματεία 
• Φυσική αγωγή 
• Ερευνητική εργασία [project] 
• Θρησκεία και κόσμος 
• Αρχές οικονομίας και διοίκησης 
• Ιστορία 
• Μαθηματικά 
• Φυσική 
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• Χημεία 
• Βιολογία ή επιστήμη υπολογιστών 
 

Τα μαθήματα επιλογής της Α κατεύθυνσης είναι τα εξής : 

• Εμβάθυνση στα μαθηματικά 
• Εμβάθυνση στη φυσική 
• Εμβάθυνση στη χημεία 
• Εμβάθυνση στη βιολογία [εάν έχει επιλεχθεί] 
• Εμβάθυνση στην επιστήμη υπολογιστών [εάν έχει επιλεχθεί] 
• Ξένη γλώσσα 
• Τέχνη και πολιτισμός 

 

Στην Β κατεύθυνση τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα εξής : 

• Νέα ελληνική γλώσσα και γραμματεία 
• Φυσική αγωγή 
• Ερευνητική εργασία [project] 
• Θρησκεία και κόσμος 
• Αρχές οικονομία και διοίκησης 
• Ιστορία 
• Μαθηματικά 
• Αρχές φυσικών και περιβαλλοντικών  επιστήμων 
• Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματική 
• Φιλοσοφία 

 

Τα μαθήματα επιλογής στην Β κατεύθυνση είναι τα εξής : 

• Εμβάθυνση στην αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία 
• Εμβάθυνση στην ιστορία 
• Νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία 
• Λογική 
• Εφαρμογές υπολογιστών 
• Ξένη γλώσσα 
• Τέχνη και πολιτισμός 

 

Τέλος στη Γ  Λυκείου υπάρχουν  3 κατευθύνσεις οι όποιες είναι Α, ΑΒ και Β. 

Στην Α υπάρχουν 8 υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία είναι: 

• Νέα ελληνική γλώσσα και γραμματεία 
• ερευνητική εργασία (project) 
• ιστορία 
• μαθηματικά 
• φυσική 
• χημεία 
• βιολογία ή επιστήμη υπολογιστών 
• φυσική αγωγή 
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Σε κάθε κατεύθυνση υπάρχουν όμως και μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα 
επιλογής στην Α κατεύθυνση είναι: 

• εμβάθυνση στα μαθηματικά 
• εμβάθυνση στη φυσική 
• εμβάθυνση στη βιολογία (εάν έχει επιδεχθεί) 
• εμβάθυνση στην επιστήμη υπολογιστών (εάν έχει επιδεχθεί) 
• εμβάθυνση στη χημεία 
• θρησκεία και κόσμος 
• ξένη γλώσσα 
•  
Στην ΑΒ κατεύθυνση υπάρχουν κυρίως μαθήματα οικονομικής κατάρτισης. Σε 
αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν εξίσου  μαθήματα υποχρεωτικά και μαθήματα 
επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα εξής: 

• νέα ελληνική γλώσσα και γραμματεία 
• ερευνητική εργασία (project) 
• ιστορία 
• μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής 
• μικροοικονομική & μακροοικονομική ή κοινωνιολογία 
• αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και υπηρεσιών ή 

εισαγωγή σο δίκαιο και στους πολιτικούς θεσμούς 
• εφαρμογές πληροφορικής 
• φυσική αγωγή 
 
Τα μαθήματα επιλογής είναι: 

• εμβάθυνση στα μαθηματικά 
• εμβάθυνση στην οικονομία 
• εμβάθυνση στην κοινωνιολογία 
• τεχνολογία και ανάπτυξη 
• θρησκεία και κόσμος 
• ξένη γλώσσα 
 

Τέλος στη Β κατεύθυνση υπάρχουν και πάλι υποχρεωτικά μαθήματα και 
μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα που είναι υποχρεωτικά είναι: 

• νέα ελληνική γλωσσά και γραμματεία 
• ερευνητική εργασία [project] 
• ιστορία 
• αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία 
• κοινωνιολογία 
• εισαγωγή στο δίκαιο και τους πολιτικούς δεσμούς 
• ιστορία της τέχνης και του πολιτισμού 
• φιλοσοφία 
• λατινικά 
• φυσική αγωγή 



12 
 

όπως προαναφέρθηκε και σε αυτή την ομάδα υπάρχουν μαθήματα επιλογής 
τα όποια είναι: 

• εμβάθυνση στα αρχαία ελληνικά και γραμματεία 
• εμβάθυνση στην ιστορία 
• εμβάθυνση στην κοινωνιολογία 
• εμβάθυνση στα λατινικά 
• θρησκεία και κόσμος 
• ξένη γλώσσα 
 

Θα πρέπει να επισημάνουμε πως δεν μετράνε βαθμολογικά όλα τα μαθήματα 
και στις 3 τάξεις. Η γυμναστική δεν προσμετράται στην βαθμολογία των 
τετραμήνων. Επίσης  στα μαθήματα που προαναφέρθηκαν η βαθμολόγηση 
γίνεται κυρίως με καθημερινή προφορική εξέταση, ολιγόλεπτες γραπτές 
δοκιμασίες, ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες και γραπτές 
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς. 

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Οι μαθητές προκειμένου να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
εξετάζονται σε 6 ή με το νέο σύστημα σε λιγότερα από 6 μαθήματα. Σε αυτά ο 
τελικός βαθμός προκύπτει τόσο από τον προφορικό βαθμό στο μάθημα όσο 
και από το βαθμό στις γραπτές εξετάσεις με κοινά για όλους τους 
υποψήφιους, θέματα.     

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτείται επιπλέον χρόνος 
για να καλύψει κανείς την ύλη του σχολείου με συστηματική μελέτη 
πηγαίνοντας φροντιστήριο. Αυτό είναι απαραίτητο για να καλυφθούν οι 
αδυναμίες του καθενός οι οποίες δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν εντός της 
διδακτικής ώρας του σχολείου. Αυτό οφείλεται στον αυξανόμενο επίπεδο 
δυσκολίας και ανάλογα με την τάξη που βρίσκεται ο μαθητής. 

 

2. Χρόνος που διαθέτει ο μαθητής του Λυκείου στην Ελλάδα για μελέτη. 

Κάθε μαθητής ανάλογα με το επίπεδο γνώσεών του έχει κάποιο συγκεκριμένο 
χρόνο μελέτης. Θεωρείται ότι ένας μέσος μαθητής μελετά δύο με τρείς ώρες 
ημερησίως και καλύπτει όλα τα μαθήματα της ημέρας. Αυτό εξαρτάται φυσικά 
από το τι μαθήματα έχει να διαβάσει καθημερινά διότι άλλο χρόνο χρειάζεται 
κάποιος για την άλγεβρα και άλλο χρόνο για τα θρησκευτικά. Επίσης ο χρόνος 
εξαρτάται και από τη διάθεση και την ενέργεια που μπορεί και θέλει να 
αφιερώσει ένας μαθητής. 

Εκτός από τις πληροφορίες που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία πολλές φορές 
οι καθηγητές ζητούν επιπρόσθετες πληροφορίες τις οποίες είναι δυνατόν να 
τις βρούμε είτε με την χρήση εγκυκλοπαιδειών είτε κάνοντας χρήση του 
διαδικτύου. Ο πιο εύκολος τρόπος βέβαια είναι η χρήση διαδικτύου διότι 
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πατάς στην αναζήτηση και σου βρίσκει αμέσως αυτό που ψάχνεις. Επίσης οι 
περισσότερες οικογένειες πλέον διαθέτουν και υπολογιστή και ίντερνετ.         

Το εκπαιδευτικό σύστημα που μας έχουν επιβάλλει αυτή τη στιγμή, είναι 
αρκετά καταπιεστικό, γιατί αν ένας μαθητής έχει βάλει ένα στόχο, για να τον 
πετύχει πρέπει να πηγαίνει καθημερινά σε φροντιστήρια, είτε ξένων 
γλωσσών, είτε για σχολικά μαθήματα και να διαβάσει τον περισσότερο χρόνο. 
Οι έφηβοι της σημερινής Ελλάδας για να επιτύχουν έναν υψηλό αριθμό 
μορίων, πρέπει να περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους στα φροντιστήρια 
για τα σχολικά μαθήματα, καθώς επίσης και να διαβάζουν ασταμάτητα όσο 
είναι στο σπίτι. 

Βέβαια, υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται, αφιερώνουν 
ελάχιστο έως και καθόλου χρόνο στα μαθήματα τους και προτιμούν να δουν 
τηλεόραση ή να κάνουν κάτι άλλο που δεν συμπεριλαμβάνει διάβασμα. 
Εβδομαδιαίως ξοδεύουν περίπου στις 2-3 ώρες συνολικά στο διάβασμα, ενώ 
αυτοί που πραγματικά έχουν βάλει ένα στόχο, ξοδεύουν συνολικά 2-4 ώρες 
ημερησίως. Μέσα σε αυτές τις ώρες συμπεριλαμβάνεται το διάβασμα για το 
φροντιστήριο, τα φροντιστήρια των σχολικών μαθημάτων αλλά και των ξένων 
γλωσσών, καθώς επίσης το διάβασμα και η ετοιμασία των εργασιών για την  

 

3. Ελεύθερος χρόνος που διαθέτει ο μαθητής στο Λύκειο. 

   

Ο χρόνος ο οποίος δεν καταναλώνεται αναγκαστικά σε κάποια υποχρεωτική 
απασχόληση (όπως για παράδειγμα είναι του σχολείου ή του επαγγέλματος) 
και τον οποίο ο άνθρωπος, απαλλαγμένος από τις υποχρεώσεις του, μπορεί 
να τον αξιοποιήσει σύμφωνα με την προσωπική του βούληση και τις επιθυμίες 
του, λέγεται ελεύθερος χρόνος. Ο ελεύθερος χρόνος του κάθε μαθητή 
καθορίζεται από το πρόγραμμα του.  

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η πλειοψηφία των μαθητών αφιερώνει 
παραπάνω από μια ώρα καθημερινά σε αυτόν και παραπάνω από τρεις το 
Σαββατοκύριακο .Από την ίδια έρευνα συμπεραίνουμε ότι ο ελεύθερος χρόνος 
είναι πολύ περιορισμένος για τους μαθητές και έχουν ανάγκη από αυτόν, 
αφού το 70% απάντησε πως θα ήθελε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Ο 
ελεύθερος χρόνος διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το  
μορφωτικό επίπεδο, το χαρακτήρα και την οικονομική κατάσταση των 
ατόμων. Κύριες εξωσχολικές δραστηριότητες  για την ψυχαγωγία του ατόμου 
είναι οι εξής: 

• Ο αθλητισμός και τα ομαδικά παιχνίδια που προσφέρουν εκγύμναση 
ψυχής, σώματος  και πνεύματος      
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• Η παρακολούθηση εκπομπών στην τηλεόραση ή ταινιών στο DVD ή η 
ενασχόληση με τον υπολογιστή, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο 

• Η ενασχόληση με την γνήσια τέχνη όπως το θέατρο, ο 
κινηματογράφος, η μουσική ή ο χορός 

• Οι δεσμοί, οι φιλίες και η συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις που 
ενισχύουν τις κοινωνικές επαφές 

Επίσης υπάρχουν δραστηριότητες που καλλιεργούν το πνεύμα και 
διευρύνουν τους ορίζοντες του ατόμου.  Οι δραστηριότητες αυτές είναι οι εξής: 

• Η ανάγνωση ποιοτικών βιβλίων που επιφέρει καλλιέργεια πνεύματος. 

• Η γλωσσομάθεια 

• Οι επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους, μουσεία, εκθέσεις, πινακοθήκες 

• Οι εκδρομές που τονώνουν την επαφή με την φύση 

• Ο χρόνος για αυτοκριτική, για περισυλλογή 

• Η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις και η 
παρακολούθηση διαλέξεων     

Οι παραπάνω δραστηριότητες όταν ο μαθητής προχωράει στο Λύκειο 
μειώνονται, διότι ο ελεύθερος χρόνος του δεν είναι επαρκής και αυξάνονται οι 
δραστηριότητες που αποσκοπούν κυρίως για βοήθεια και εμβάθυνση στα 
σχολικά μαθήματα (π.χ. φροντιστήρια και ιδιαίτερα). Τις περισσότερες φόρες 
οι μαθητές στον ελεύθερό τους χρόνο συναντιούνται με τους φίλους τους και 
διασκεδάζουν. 
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4β. Θεωρητικό μέρος  -  Καθημερινότητα στην Αγγλία (μελέτη 
περίπτωσης)      

Για το σκοπό της έρευνας αποφασίσθηκε από τις 2 ομάδες να δουλέψουμε 
την καθημερινότητα στην Αγγλία κινούμενοι πάνω σε τρεις  άξονες : α) το 
χρόνο που περνούν οι μαθητές στο σχολείο τους, β) τον ελεύθερο χρόνο   και 
το  χρόνο που διαθέτουν για μελέτη.   

1. Χρόνος που περνά ο μαθητής του Λυκείου στο Αγγλικό σχολείο. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ 
 

Ωρολόγιο πρόγραμμα 
Το σχολείο λειτουργεί 190 ημέρες το χρόνο, όταν στην Ελλάδα οι ημέρες 
μαθημάτων είναι 158 ημέρες.   
Η διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος είναι ίδια και για τις τέσσερις          
τάξεις του λυκείου. Συγκεκριμένα τα μαθήματα αρχίζουν να διδάσκονται από 
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της 8.30 μέχρι της 3.15 συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων και του 
γεύματος. Συνολικά οι ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα φθάνουν τις 40.  

Στο σχολείο η σχολική μέρα χωρίζεται σε οχτώ εκπαιδευτικές ώρες, 40 
λεπτών η κάθε μία. Το πρωί υπάρχουν τέσσερις ώρες μάθημα και μετά 20 
λεπτό πρωινό διάλειμμα. Δύο ακόμα ώρες ακολουθούν μέχρι το μεσημεριανό 
διάλειμμα της μίας ώρας για φαγητό.  

Κατόπιν υπάρχουν άλλες δύο ώρες διδασκαλίας και το σχολείο τελειώνει στις 
3.15.  
 

Μέσα και τρόπος διδασκαλίας- Βαθμολογία και εξετάσεις 

Η αξιολόγηση του μαθητή γίνεται σε κλίμακα 5 έως 1 με άριστα το 1. Επίσης 
ρόλο στην βαθμολογία παίζει και η εργασία που θα ανατεθεί στους μαθητές, 
όπως και η ομαδική δουλειά και η παρουσίασή της. 

Στην βαθμολογία των τετραμήνων μετρούν όλα μαθήματα συνυπολογιζομένης 
και της γυμναστικής.  

Αντίθετα στην Ελλάδα υπάρχουν μαθήματα που δεν μετράνε στην 
βαθμολογία.   
 Η αξιολόγηση του μαθητή γίνεται με βάση διάφορα project, με μελέτη μιας 
υπόθεσης και με μια συγκεκριμένη ανάθεση εργασιών. 

 
Η κλίμακα βαθμολόγησης κυμαίνεται από 0% έως 100%, για να περάσεις στις 
εξετάσεις χρειάζεται να έχεις τουλάχιστον 50%. 
 
Συνήθως οι μαθητές δεν φτάνουν πάνω από 80%.  
 
Κατά την διδασκαλία στην τάξη γίνεται εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών σε βαθμό που χρειάζεται οι μαθητές σε 
πολλές περιπτώσεις να φέρνουν σε καθημερινή βάση τον υπολογιστή τους. 

 
Όλη η διδασκαλία τους βασίζεται σε χρήση τεχνολογικών μέσων όπως χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, προτζέκτορα, οθόνης προβολής, προβολή βίντεο 
και σλάιτς, δηλαδή συστημάτων οπτικοακουστικών  μέσων που βοηθούν στην 
καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων με εμπλουτισμό των γνώσεων μέσω 
αυτής της χρήσης.  
 
Χρησιμοποιούνται και άλλες πηγές εκτός του σχολικού βιβλίου σε 
περιπτώσεις όπου οι μαθητές θα πρέπει να παρουσιάσουν μια εργασία, να 
εμπλουτίσουν γνώσεις τους και να εμβαθύνουν πάνω σε ένα θέμα ή μια 
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έρευνα και να αναπτύξουν καλύτερα τον προφορικό τους λόγου. Αυτές οι 
πηγές είναι το διαδίκτυο και οι βιβλιοθήκες. 
 

Για την υλοποίηση μιας εργασίας χρησιμοποιούνται και άλλες πηγές εκτός 
από του σχολικού βιβλίου. Δηλαδή χρησιμοποιούνται εγκυκλοπαίδειες, 
φωτοτυπίες του καθηγητή, ιστοσελίδες και άλλες πηγές που συστήνουν οι 
καθηγητές. 

Μαθήματα 

Μετά την ηλικία των 16 ετών ο μαθητής διαλέγει τα Α (Advance ) Levels ή το 
I.B. (International Baccalaureate), διάρκειας 2 ετών. Είναι τα χρόνια 
προετοιμασίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Στα Α Levels ο μαθητής εξετάζεται σε 3 αντικείμενα τα οποία ομαδοποιημένα 
είναι τα εξής :  

-Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Humanity) τα οποία περιλαμβάνουν ιστορία, 
γεωγραφία, ψυχολογία, επιχειρησιακές σπουδές 

-Γλώσσα  

- Επιστήμες 

Οι καλοί βαθμοί σε τουλάχιστον 2 μαθήματα οδηγεί σε μία θέση στο 
Πανεπιστήμιο.  

Στο I.B. απαιτείται η εξέταση σε 6 μαθήματα όπου στα 3 από αυτά ο μαθητής 
πρέπει να πάρει τον μέγιστο βαθμό - HL (High Level) και στα υπόλοιπα 3 ένα 
μέτριο βαθμό, το SL (Standard Level) 

Αυτά είναι τα εξής: 

- Αγγλικά  

 - Ελληνικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά (μία επιλογή από τις τέσσερις 
γλώσσες) 

- Μαθηματικά 

- Ιστορία, διοίκηση επιχειρήσεων (1η ομάδα) - ψυχολογία, οικονομικά, ιστορία, 
γεωγραφία (2η ομάδα) - βιολογία, φυσική (3η ομάδα) – τέχνη της εικόνας, 
μουσική, θέατρο, επιστήμη υπολογιστών, χημεία, νέα ελληνικά (4η ομάδα).   

Από τις 4 αυτές ομάδες πρέπει ο μαθητής να διαλέξει ένα μάθημα από 3 
διαφορετικές ομάδες, με τον περιορισμό ότι θα υπάρχει τουλάχιστον 1 
μάθημα επιστημονικού περιεχομένου (χημεία, βιολογία, φυσική) 
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Ο μέγιστος βαθμός σε κάθε μάθημα είναι το 7 όπου προσμετράται και η 
ερευνητική εργασία (thesis). Για το άριστα που είναι 45 υπολείπονται 3 
βαθμοί, οι οποίοι προστίθενται από τις κατά καιρούς εθελοντικές 
δραστηριότητες του κάθε μαθητή.      

Υποκειμενικό η Αντικειμενικό Σύστημα Βαθμολόγησης 

Το σύστημα βαθμολόγησης στην Αγγλία είναι σε μεγαλύτερο βαθμό 
αντικειμενικό γιατί οι εργασίες των μαθητών βαθμολογούνται από άλλους 
καθηγητές χωρίς να γνωρίζουν τα παιδιά ενώ αντίθετα στην Ελλάδα είναι 
περισσότερο υποκειμενικό και αλλάζει μόνο στις πανελλήνιες, όπου και εκεί 
όμως προσμετράται και ο προφορικός βαθμός του σχολείου . 

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Οι υποψήφιοι σπουδαστές στην Αγγλία υποβάλλουν την αίτηση τους στα 
Πανεπιστήμια ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών που θέλουν. Ο υποψήφιος 
έχει την δυνατότητα να δηλώσει μέχρι 6 πανεπιστήμια. Η απόφαση για την 
εισαγωγή στο πανεπιστήμιο ανακοινώνεται στους υποψήφιους την άνοιξη. 
Επίσης τον Αύγουστο ανακοινώνονται οι κενές θέσεις και οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ώστε να γίνουν δεκτοί. 

Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται με βάση συγκεκριμένα 
μαθήματα. Κάθε μαθητής επιλέγει το επάγγελμα που θέλει να ακολουθήσει 
και βάση αυτού ακολουθεί συγκεκριμένα μαθήματα. Ο τρόπος με τον όποιο 
εξετάζονται τα παιδιά στις εξετάσεις είναι ο γραπτός. 
 
Στον τελικό βαθμό πρόσβασης στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
συνυπολογίζονται όλα τα μαθήματα που έχουν επιλέξει οι μαθητές καθώς 
επίσης και οι εργασίες που τους έχουν δοθεί ώστε να εκτιμήσουν καλύτερα 
την βαθμολογία τους. 

Επίσης για την εισαγωγή σε σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν 
κάποιες  δραστηριότητες  που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό 
πρόσβασης σε σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες 
αυτές είναι κυρίως εθελοντικές που έχουν ως στόχο την βελτίωση του βαθμού 
πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο.  
 
Υπάρχουν επίσης βιβλιοθήκες πλήρως εξοπλισμένες μέσα στα σχολεία με 
πληροφορίες που αντλούν οι μαθητές αποκλειστικά μέσα στα ίδια τα σχολεία. 
 
Πολύ λίγες φορές για την εισαγωγή σε πανεπιστήμιο πολλοί σπουδαστές 
αναγκάζονται να καταφύγουν σε φροντιστηριακή διδασκαλία- κυρίως για 
μαθητές που παρουσιάζουν συγκεκριμένες ελλείψεις. 

 
Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αγγλία δεν είναι τόσο καταπιεστικό διότι οι 
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Άγγλοι μαθητές δίνουν συνολικά στο τέλος του χρόνου έξι μαθήματα και σε 
μερικές περιπτώσεις μειώνονται στα τρία και αυτά μόνο διδάσκονται όλη τη 
χρονιά.   

 

2. Χρόνος για μελέτη και ελεύθερος χρόνος των μαθητών του Λυκείου 
στην Αγγλία.  

 
Οι κύριες διακοπές στην Αγγλία δεν διαφέρουν πολύ από τις διακοπές στην 
Ελλάδα. Στην Αγγλία τα Χριστούγεννα και το Πάσχα διαρκούν από δυο 
εβδομάδες το καθένα. Όσον αφορά τώρα τις θερινές διακοπές, διαρκούν 
συνολικά  έξι εβδομάδες. Τέλος, στο τέλος κάθε τετραμήνου έχουν και μια 
εβδομάδα ξεκούρασης.  
 
Επειδή πολλές από τις εξωσχολικές δραστηριότητες μπορεί να γίνουν μέσα 
στο σχολείο ο ελεύθερος χρόνος στο σπίτι είναι αρκετός για ξεκούραση και 
διασκέδαση. 
 
Οι κύριες εξωσχολικές δραστηριότητες είναι να ακούνε μουσική, να πηγαίνουν 
για ψώνια, να κάνουν βόλτες, να γυμνάζονται στο γυμναστήριο και πηγαίνουν 
επίσης κινηματογράφο.  
 
Τέλος πολλά παιδιά προτιμούν να κάθονται σπίτι και να σερφάρουν στο 
διαδίκτυο τουλάχιστον 2 ώρες καθημερινά. 
 
Καθώς προχωρούν  οι τάξεις και ανεβαίνουν επίπεδο (Α level ) περιορίζονται 
αυτές οι δραστηριότητες γιατί αφοσιώνονται περισσότερο στο να περάσουν 
στην σχολή που επιθυμούν, την οποία έχουν προεπιλέξει και βάση αυτής της 
επιλογής κάνουν τα αντίστοιχα μαθήματα. 
 
Οι Άγγλοι μαθητές αφιερώνουν λιγότερο χρόνο για μελέτη από εμάς. Σε 
καθημερινή βάση οι ώρες μελέτης ξεκινάνε από δύο και σπάνια φτάνουν τις  
τέσσερις ώρες ανάλογα με τον κάθε μαθητή. 

Στα μαθήματα δεν ακολουθείται η αποστήθιση αλλά μέσα από εργασίες 
γίνεται η εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο με διαθεματικές προσεγγίσεις.   
Αυτό ουσιαστικά μειώνει το χρόνο  μελέτης και οδηγεί σε καλύτερο 
αποτέλεσμα.   

Έτσι  συνεπάγεται ότι ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών στην Αγγλία είναι 
περισσότερος από ότι στην Ελλάδα.   Ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών της 
Αγγλίας είναι 3 ώρες τις καθημερινές.  
 
Επίσης σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέξαμε για το εκπαιδευτικό 
σύστημα της Αγγλίας καταλήξαμε ότι αυτό είναι καταπιεστικό από οικονομικής 
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πλευράς διότι για την εισαγωγή των μαθητών στο Πανεπιστήμιο δίνονται 
χρηματοδοτήσεις για να καλυφθούν τα έξοδα και εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις εγκρίνονται τα ποσά αυτά.  
Όσον αφορά την καθημερινότητα των μαθητών, τα τεστ και γενικά οι 
απαιτήσεις μέσα στην τάξη είναι το ίδιο καταπιεστικά ασχέτως από την 
ύπαρξη αρκετού ελεύθερου χρόνου μετά το τέλος των μαθημάτων. 

 

 

 

 

 

 

 5. Η έρευνα 

Στη σημερινή εποχή τα παιδιά παραπονούνται για το επιβαρημένο φόρτο 
εργασίας τους: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, αθλήματα, μουσική. Μερικά 
παιδιά κάνουν και ενισχυτική διδασκαλία για μαθήματα που νομίζουν ότι δεν 
τα καταλαβαίνουν καλά. Αποτέλεσμα: χρόνος μηδέν. Γυρίζουν σπίτι 
καταρρακωμένα από την κούραση, την πίεση, το άγχος, της ημέρας και 
επιπλέον πρέπει να διαβάσουν για τα φροντιστήρια και για τα μαθήματα της 
επόμενης ημέρας. Τους φίλους τους έχουν την πολυτέλεια να τους βλέπουν 
μόνο στο σχολείο άντε και τα Σάββατα.  
 
Ποιες είναι οι αιτίες αυτής της υπερεργασίας των παιδιών; Πρώτον οι 
αυξημένες υποχρεώσεις που δημιουργούν ρουτίνα που τα παιδιά μόλις 
αντέχουν. Δηλαδή το πρόγραμμά τους είναι αυστηρά καθορισμένο : σχολείο, 
σπίτι, φροντιστήριο, προπόνηση, αγγλικά, σπίτι, κιθάρα, διάβασμα, ύπνος.....  
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Τα αποτελέσματα είναι αρνητικά συνήθως, για τα παιδιά. Αλλά δεν έχουν 
χρόνο ούτε τηλεόραση να δουν, να μιλήσουν με τους γονείς ή τους φίλους 
τους, να συζητήσουν με τους γύρω τους. Άλλα παιδιά βέβαια φτάνουν στο 
άλλο άκρο: δε διαβάζουν παρά παίζουν όλη μέρα ηλεκτρονικά παιχνίδια.  
 
Για όλα αυτά φταίει προπάντων το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας που 
είναι πολύ άσχημο και αντί να ελαφρύνει την κατάσταση, τη χειροτερεύει, 
κάνοντας τους μεγάλους να αναρωτιούνται: "Μήπως τελικά τα παιδιά μας 
πρέπει να κολλάνε ένσημα και να πληρώνονται, αυτά "οι πιο σκληρά 
εργαζόμενοι έλληνες;". Βέβαια αυτό δεν ισχύει για όλους τους μαθητές. 
 

 

 

 

 

Με σκοπό τη μελέτη της καθημερινότητας των Ελλήνων μαθητών 
προχωρήσαμε σε αυτή την έρευνα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χώρο 
του σχολείου μας, του 5ου Λυκείου Ιλίου μέσα στον Νοέμβριο του 2012. Η 
μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η έρευνα στο πεδίο (χώρος σχολείου). Τα 
ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ερωτηματολόγια και 
συνεντεύξεις.  

Δημιουργήθηκαν ερωτηματολόγια από την ομάδα μας και μοιράστηκαν στους 
μαθητές του σχολείου μας. Συγκεκριμένα μοιράσαμε ερωτηματολόγια σε όλες 
τις τάξεις του Λυκείου με σκοπό να καταγράψουμε τις καθημερινές συνήθειες 
των εφήβων σε ένα ελληνικό σχολείο. 

Στη συνέχεια μέσα από συνεντεύξεις μαθητών και καθηγητών καταγράψαμε 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σχολικό περιβάλλον και 
τα προβλήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τις παρακάτω ερωτήσεις : 
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Ερώτηση 1:  Πόσες ώρες αφιερώνετε καθημερινά για μελέτη ; 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν το 10% απάντησε λιγότερο από μία ώρα, το 35% από 1 έως 2, 
το 38% 2 έως 3 και το 17% περισσότερο από 4.  

Συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (2/3 των ερωτηθέντων) 
αφιερώνουν 1 έως 3 ώρες για καθημερινή μελέτη. Αυτό ήταν αναμενόμενο 
αφού οι καθημερινές απαιτήσεις για το σχολείο είναι αρκετές.     
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Ερώτηση 2 : Ποιές είναι οι εξωσχολικές σας δραστηριότητες εκτός  
φροντιστηρίου ;  

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν οι περισσότεροι (39,7%) ασχολούνται με τον αθλητισμό, το 
32,8% με ξένες γλώσσες και ακολουθεί το 12,2% που ασχολούνται με το 
χορό, το 9,5% με τη μουσική και το 6% με τις πολεμικές τέχνες.   
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Ερώτηση 3: Σας περισσεύει χρόνος για ξεκούραση ; 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν, το 41,5% απάντησε ότι δεν έχει ελεύθερο χρόνο και το 58,5% 
ότι  έχει  ελεύθερο χρόνο. 

Συμπεραίνουμε ότι μία οριακή πλειοψηφία απάντησε πως έχει  ελεύθερο 
χρόνο, πράγμα που αναμενόταν αλλά σε μικρότερο ποσοστό. Αυτό 
αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος με δεδομένο ότι οι μαθητές 
απάντησαν χωρίς διάθεση υπερβολής. 
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Ερώτηση 4 :  Με καλύτερη οργάνωση θα είχατε περισσότερο ελεύθερο χρόνο; 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν, η πλειοψηφία (72,4%) απάντησε πως με καλύτερη οργάνωση 
θα είχαν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και το υπόλοιπο (27,6%) απάντησε 
όχι. 

Συμπεραίνουμε πως οι μαθητές επιζητούν την καλύτερη οργάνωση έτσι ώστε 
να κερδίσουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο.  
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Ερώτηση 5 :  Πόσες ώρες την εβδομάδα έχετε φροντιστήριο για σχολικά 
μαθήματα και πόσες για ξένες γλώσσες; (συνολικός χρόνος και πως 
διανέμεται σε σχολικά μαθήματα και σε ξένες γλώσσες) 

 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν το 64,3% του χρόνου τους δαπανάται σε φροντιστήριο για 
σχολικά μαθήματα και το 35,7% δαπανάται σε ξένες γλώσσες.     
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Ερώτηση 6: Νιώθετε ψυχολογικά πιεσμένοι από το καθημερινό σας 
πρόγραμμα ;  

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν, το 35,4% πιστεύει ότι είναι αρκετά πιεσμένοι από το καθημερινό 
τους πρόγραμμα, το 23,2% πιστεύει πολύ, ακολουθώντας το 34,3% να 
πιστεύει λίγο και τέλος το 7,1% καθόλου.     

Επομένως σχεδόν όλοι οι μαθητές νιώθουν ψυχολογικά πιεσμένοι από το 
καθημερινό τους πρόγραμμα. 
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Ερώτηση 7 :  Ποια είναι η γνώμη σας για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ; 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν οι μισοί μαθητές (50%) απάντησαν πως η γνώμη τους είναι κακή 
για το  ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το 37% μέτρια, και μόνο το 13% 
καλή και πολύ καλή.  

Κατά τη γνώμη μας η απάντηση της πλειοψηφίας είναι αναμενόμενη και 
αυτό γιατί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει πολλά 
προβλήματα, γεγονός που διαπιστώνουμε όταν οι εκπαιδευτικοί δεν δίνουν 
την απαιτούμενη προσοχή στο να μάθουν οι μαθητές.     
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Ερώτηση 8 :  Πόσες ώρες χρησιμοποιείτε τον Η/Υ κάθε μέρα ; 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν, το 35% χρησιμοποιεί τον Η/Υ λιγότερο από 1 ώρα και το ίδιο 
ποσοστό (35%) από 1 έως 2ώρες, με μικρά ποσοστά 13% και 15%, να 
απαντούν καθόλου και 3 έως 4 ώρες.   

Οι απαντήσεις αυτές είναι οι αναμενόμενες γιατί παρατηρείται έντονα το 
φαινόμενο να γίνεται πολύωρη χρήση του Η/Υ από τους μαθητές με σκοπό 
την ψυχαγωγία, τη χαλάρωση ή ακόμα και τη συνομιλία με φίλους μέσω 
κοινωνικών δικτύων (facebook).     
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Ερώτηση 9: Σας ικανοποιούν οι υποδομές του σχολείου σας ; 

 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν, μία οριακή πλειοψηφία (55,9%) απάντησε πως δεν ικανοποιείται 
από τις υποδομές του σχολείου, με τους υπόλοιπους (44,1%) να απαντούν 
θετικά.   
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Ερώτηση 10 : Έχετε εθελοντικές δραστηριότητες στο σχολείο σας ; (Θεατρική 
ομάδα, μουσική ομάδα, περιβαλλοντική ομάδα, αθλητικές ομάδες, κ. ά.)  

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν το 64,4%  απάντησε ΝΑΙ και το 35,6%, απάντησε ΟΧΙ. 

Οι απαντήσεις αυτές ήταν οι αναμενόμενες διότι στο σχολείο μας έχουμε 
εθελοντικές δραστηριότητες αλλά όχι πολλές και αυτό γιατί οι μαθητές ίσως 
δεν είναι όλοι ενημερωμένοι .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ναι  
64,4% 

Όχι 
35,6% 

Έχετε εθελοντικές δραστηριότητες στο σχολείο σας  ; 

Ναι  

Όχι 
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Ερώτηση 11 : Θα θέλατε να υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες ;  

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν μεγάλη πλειοψηφία (80%) απάντησε ότι θα ήθελαν να υπάρχουν 
εθελοντικές δραστηριότητες στο χώρο του σχολείου με το 13% να απαντά 
ίσως και το 7% όχι. 

Τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα γιατί αυτές οι δραστηριότητες είναι 
για τους περισσότερους ευχάριστες. Με αυτές τις δραστηριότητες οι μαθητές 
έχουν την αίσθηση του ΄΄εμείς΄΄, δηλαδή δουλεύουν σαν ομάδα. Επίσης 
είναι ένας τρόπος διασκέδασης για όλους καθώς ξεφεύγουν από το άγχος, 
την καταπίεση και την καθημερινή ρουτίνα.   

 

 

 

 

 

Ναι 
80,0% 

Ίσως  
13,0% 

Όχι 
7,0%  

 

Θα θέλατε να υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες ; 

Ναι 

Ίσως  

Όχι 
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Ερώτηση 12: Ποια είναι η γνώμη σας για τη μέθοδο διδασκαλίας που 
ακολουθούν οι διδάσκοντες ; 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν, η πλειοψηφία (60,6%) απάντησε ότι θεωρούν μέτρια τη μέθοδο 
διδασκαλίας που ακολουθούν οι διδάσκοντες, το 12,5% καλή και το 
υπόλοιπο 26,9% κακή. 

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει από τους 
καθηγητές το κατάλληλο πρόγραμμα οργάνωσης και κατανομής του χρόνου 
διδασκαλίας, δεν υπάρχουν οι ανάλογες εγκαταστάσεις και αίθουσες 
κατάλληλα οργανωμένες με τεχνολογικά μέσα τα οποία θα βοηθούσαν στην 
αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη μέθοδο διδασκαλίας.  

 

 

 

 

 

Κακή 
26,9% 

Μέτρια  
60,6% 

Καλή 
12,5% 

 
 

Ποια είναι η γνώμη σας για τη μέθοδο διδασκαλίας που 
ακολουθούν οι διδάσκοντες ; 

Κακή 

Μέτρια  

Καλή 
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Ερώτηση 13 : Θα θέλατε να υπάρχουν περισσότερες ώρες διδασκαλίας 
κάποιου μαθήματος;  

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν η πλειοψηφία (60,4%) απάντησε ότι δεν θα ήθελαν να 
υπάρχουν περισσότερες ώρες διδασκαλίας κάποιου μαθήματος και το 
39,6% απάντησε πως θα ήθελε. 

Τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα γιατί ρωτήθηκαν μαθητές της Γ΄ 
Λυκείου οι οποίοι θέλουν περισσότερες ώρες μαθημάτων κατεύθυνσης 
κυρίως λόγω δυσκολίας και μεγέθους της εξεταζόμενης ύλης.  

 

 

 

 

 

 

Ναι 
39,6% 

Όχι 
60,4% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

Θα θέλατε να υπάρχουν περισσότερες ώρες διδασκαλίας κάποιου 
μαθήματος; 

Ναι 

Όχι 
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Ερώτηση 14: Θα θέλατε να υπάρχουν εργασίες συμπληρωματικές σε κάθε 
μάθημα ; 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν, το 63%  απάντησε ΟΧΙ,  και το υπόλοιπο 37% απάντησε ΝΑΙ. 

Οι απαντήσεις αυτές ήταν οι αναμενόμενες γιατί οι μαθητές δεν είναι όλοι 
εξοικειωμένοι με τις γραπτές εργασίες σε κάθε μάθημα και τις αντιμετωπίζουν 
νε επιφύλαξη και φόβο ίσως γιατί δεν γνωρίζουν πάντα τι τους ζητείται.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ναι 
37,0% 

Όχι 
63,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

Θα θέλατε να υπάρχουν εργασίες συμπληρωματικές σε κάθε μάθημα; 

Ναι 

Όχι 
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Ερώτηση 15: Πιστεύετε ότι οι εργασίες σε κάθε μάθημα βοηθούν στην 
καλύτερη εμπέδωση της προσφερόμενης γνώσης ; 

 

 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν, το 48,5%  (σχεδόν οι μισοί) απάντησαν πως οι εργασίες σε 
κάθε μάθημα βοηθούν στην καλύτερη εμπέδωση της προσφερόμενης 
γνώσης, το 36,6% απάντησε ίσως και το 14,9% όχι. 

Οι απαντήσεις αυτές ήταν οι αναμενόμενες γιατί οι περισσότεροι μαθητές 
καταλαβαίνουν την αξία των εργασιών παρόλο που υπάρχει ένα μικρό 
ποσοστό που ίσως απλά δεν θέλει να συμμετέχει ούτε και σε αυτό το κομμάτι 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

 

 

 

Ναι 
48,5% 

Όχι 
14,9% 

Ίσως 
36,6% 

 
0,0% 

 
0,0% 

Πιστεύετε ότι οι εργασίες σε κάθε μάθημα βοηθούν στην καλύτερη 
εμπέδωση της προσφερόμενης γνώσης; 

Ναι 

Όχι 

Ίσως 
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Ερώτηση 16 : Πιστεύετε ότι τα συχνά διαγωνίσματα έχουν μαθησιακά οφέλη 
για τους μαθητές ; 

 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν, το 40%  απάντησε ΟΧΙ,  το 21,7% απάντησε ΙΣΩΣ και το 38,3% 
απάντησε ΝΑΙ. 

Οι απαντήσεις αυτές ήταν οι αναμενόμενες γιατί αρκετοί μαθητές πιστεύουν 
πως τα συχνά διαγωνίσματα βοηθούν τους μαθητές να εμπεδώνουν την ύλη 
του μαθήματος και να κάνουν συχνές επαναλήψεις, όπως συμβαίνει με τους 
μαθητές της Γ΄ Λυκείου που έχουν συχνά διαγωνίσματα τόσο στο σχολείο όσο 
και στο φροντιστήριο.  

 

 

 

 

 

Ναι 
38,3% 

Όχι 
40,0% 

Ίσως 
21,7% 

 
0,0% 

 
0,0% 

Πιστεύετε ότι τα συχνά διαγωνίσματα έχουν μαθησιακά οφέλη για τους 
μαθητές; 

Ναι 

Όχι 

Ίσως 



38 
 

Ερώτηση 17 : Πιστεύετε ότι οι μαθητές θα πρέπει τα 2 τελευταία χρόνια να 
διδάσκονται λιγότερα μαθήματα και σε αυτά να εξετάζονται ; 

 

 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι από το σύνολο των μαθητών που 
ρωτήθηκαν, η πλειοψηφία (65%) απάντησαν πως θα πρέπει τα 2 τελευταία 
χρόνια να διδάσκονται λιγότερα μαθήματα και σε αυτά να εξετάζονται. Το 
17% απάντησε ίσως και το 18% όχι.   

Συμπεραίνουμε ότι οι περισσότεροι μαθητές συμφωνούν στο να διδάσκονται 
λιγότερα μαθήματα και σε αυτά να εξετάζονται. 

 

 

 

 

 

Ναι 
65,0% 

Όχι 
18,0% 

Ίσως 
17,0% 

 
0,0% 

 
0,0% 

Πιστεύετε ότι οι μαθητές θα πρέπει τα 2 τελευταία χρόνια να 
διδάσκονται λιγότερα μαθήματα και σε αυτά να εξετάζονται; 

Ναι 

Όχι 

Ίσως 



39 
 

Ακολουθούν οι  συνεντεύξεις καθηγητών και μαθητών. 

Συνέντευξη Κου Κ. Κουκάκη (υποδιευθυντή του σχολείου μας)  

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας για την καθημερινότητα των νέων στην 
Ελλάδα σε σύγκριση με την Αγγλία, πήραμε συνέντευξη από τον 
υποδιευθυντή και φιλόλογό μας κ. Κουκάκη με θέμα το εκπαιδευτικό σύστημα 
και αν θα πρέπει να αλλάξει ή να διορθωθεί. Ρωτώντας τον πήραμε αρκετές 
πληροφορίες, οι οποίες θα παρουσιαστούν παρακάτω. Στην ερώτηση που 
του κάναμε «ποιά είναι η γνώμη σας για το εκπαιδευτικό σύστημα» μας 
απάντησε λέγοντας ότι ο παράγοντας παιδεία δεν υπάρχει και μας το εξήγησε 
ότι υπάρχει εκπαίδευση από μεριάς του σχολείου αλλά η παιδεία θέλει 
βαθύτερα πράγματα. Μας είπε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί αλλά 
δεν είναι μόνο οι ασκήσεις αλλά και η διαμόρφωση του χαρακτήρα, η πολιτική 
διαπαιδαγώγηση η επαφή με την τέχνη κ.α. Περιμένουμε από τον καθηγητή 
μία οριοθετημένη απάντηση. Το ζητούμενο είναι να αγαπάμε το «βιβλίο». 
Παιδεία υπάρχει παντού, όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και γύρω μας. Να 
ενδιαφερθούμε. Παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες, όπως η τεχνολογία, το 
διαδίκτυο κ.α. Χαρακτηριστικά αναφέρει « με ενδιαφέρει τα παιδιά να 
μαθαίνουν ».  

Στη δεύτερη ερώτηση που του κάναμε « πόσο ελεύθερο χρόνο νομίζετε ότι 
έχει ο καθένας από τους μαθητές σας » μας απαντάει λέγοντας ότι στην Α’ 
Λυκείου πιθανών να έχουν ελεύθερο χρόνο. Στη Β και στη Γ καθόλου. Πολλοί 
μαθητές έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες και γυρίζουν κατευθείαν για να 
διαβάσουν. 

Στην τρίτη και τελευταία ερώτηση που του θέσαμε « τι θα θέλατε να αλλάξει » 
μας λέει χαρακτηριστικά ότι θα ήταν καλύτερα να υπάρχει περισσότερη 
παιδεία και λιγότερη εκπαίδευση. «Δεν περνάει η παιδεία στους μαθητές. 
Πρέπει να δημιουργηθεί σύστημα. Δεν είναι σίγουρο πού θα πάμε, σημασία 
έχει η πρόθεση. Αυτό πρέπει να περάσει στα παιδιά από τους καθηγητές ». 
Αναφέρει ότι δεν πρέπει να τα υποβιβάζουμε όλα και ότι δεν υπάρχει παιδεία 
χωρίς βιβλίο, χωρίς βιβλιοθήκη. Συγκεκριμένα μας λέει «ο καθηγητής 
συνέχεια μαθαίνει για να τα μεταδίδει στα παιδιά ». 

Τα λόγια του καθηγητή μας, μας βοήθησαν να κατανοήσουμε και εμείς το 
εκπαιδευτικό σύστημα και να εκτιμήσουμε τον κόπο των εκπαιδευτικών για να 
μας  μεταδώσουν τις γνώσεις τους.  
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Συνέντευξη κύριου Καραχάλια Στέφανου, Λυκειάρχη του 5ου ΓΕΛ Ιλίου και 
κύριου Δημήτρη Βαγιάνη (εκπαιδευτικό, ειδικότητας πληροφορικής). 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Ποια είναι η γνώμη σας για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; 
 
Απάντηση από κ. Βαγιάνη : 

 
Χαρακτηρίζεται από προχειροδουλειά. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ανάπτυξης, 
βελτίωσης και οργάνωσης και στηρίζεται στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών. 
 
Απάντηση από κ. Καραχάλια : 

 
Δυσλειτουργικό. Αναποτελεσματικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει 
εύκολη λύση με την οποία θα είναι όλοι ικανοποιημένοι. Το ζήτημα είναι τι 
εκπαίδευση θέλει η ελληνική κοινωνία και κατά πόσο είναι έτοιμη αυτό που θα 
επιλέξει να το υποστηρίξει. Όλα τα θετικά που έχει χάνονται σε έναν ωκεανό 
αμφισβήτησης και προβλημάτων. 

 
2) Θα θέλατε να αλλάξει κάτι στο εκπαιδευτικό σύστημα; 

 
Απάντηση από κ. Βαγιάνη:  

 
Σίγουρα αλλαγές πρέπει να γίνουν. Αυτές δεν ξεκινάνε από το λύκειο, αλλά 
από το νηπιαγωγείο. Πρέπει οι φορείς να αποφασίσουν τι ακριβώς θέλουνε, 
να το υλοποιήσουν και όχι κάθε τρεις και λίγο αλλαγές. 

 
Απάντηση από κ. Καραχάλια:  

 
Υλικοτεχνική υποδομή. Διαρκής επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Αξιοποίηση 
ικανοτήτων των μαθητών, άνοιγμα οριζόντων των μαθητών, ανθρωπιστική 
παιδεία και τεχνογνωσία. 

 
3) Πόσος ελεύθερος χρόνος νομίζετε ότι μένει σε κάθε μαθητή κάθε 
εβδομάδα;  
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απάντηση από κ. Βαγιάνη : 

  
Καθόλου. Οι μαθητές εργάζονται πιο σκληρά απ’ όλους στην κοινωνία. 
 
Απάντηση από κ. Καραχάλια : 

 
Άπειρος αν κανείς δεν ενδιαφέρεται. Καθόλου αν θέλει να είναι συνεπείς, σε 
όλες του τις υποχρεώσεις. Εδώ τίθεται το ερώτημα. Τι θα μπορούσε να κάνει 
ολημερίς κι ολονυχτίς ένας έφηβος. Εξαρτάται από το τι ονειρεύεται, σε τι 
κόσμο θέλει να ζήσει και πόση διάθεση έχει να γίνει καλύτερος και αυτός αλλά 
και ο κόσμος. 

  
*Πρόταση για το μέλλον από τον κύριο Γρηγόρη Κουκότσικα (εκπαιδευτικός, 
θεολόγος). 
 
Αν η Ελλάδα δεν ξαναβρεί  την ταυτότητα της και στο παιδαγωγικό και στο 
καθημερινό επίπεδο, θα χαθεί από προσώπου γης. 
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Συνεντεύξεις μαθητών  
 
Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας ρωτήσαμε δυο 
αριστούχους μαθητές τις Γ’ λυκείου του σχολειού μας να μας πουν την γνώμη 
τους και ποια κατά την άποψη τους είναι τα προβλήματα που υπάρχουν και 
ποιες οι εφικτές λύσεις για να γίνει καλύτερο.  
Συμφώνα λοιπόν με τους δυο μαθητές, ο βασικός στόχος του κάθε μαθητή 
στην Ελλάδα είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις. Ωστόσο υπάρχουν και κάποια 
προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατό, 
όπως ότι η επαγγελματική εκπαίδευση είναι υποβαθμισμένη και δεν οδηγεί 
τους μαθητές στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.  
Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν αρτιότερες για συγκεκριμένα μαθήματα όπως 
το μάθημα της βιολογίας και της χημείας. Οι καθηγητές δεν είναι κατάλληλα 
καταρτισμένοι και πολλοί εμφανίζουν έλλειψη πείρας. Επίσης ορισμένοι 
καθηγητές δεν έχουν την σωστή συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά με 
αποτέλεσμα να γίνονται κακοί παιδαγωγοί. Επικρατούν παρωχημένες 
γνώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και που είναι 
ανακριβείς.  
Ένας άλλος αρνητικός παράγοντας είναι ότι τα βιβλία πολλές φορές είναι 
κακογραμμένα και περιέχουν αναληθή στοιχεία. Τέλος υπάρχουν 
εκπαιδευτικά κενά καθώς πολλές φορές στην αρχή κυρίως της σχολικής 
χρονιάς υπάρχει έλλειψη καθηγητών και βιβλίων στα σχολεία.  
Οι λύσεις που πιθανόν να βοηθούσαν στην καλύτερη λειτουργία του 
εκπαιδευτικού συστήματος σύμφωνα με τους δύο αριστούχους  είναι αρκετές, 
κάποιες πιθανά είναι οι εξής  
- Η επιμόρφωση των καθηγητών για νέες εξελίξεις στον τομέα τους θα 
βοηθούσε αρκετά και τους ίδιους αλλά και τους μαθητές. Επίσης καλό θα ήταν 
η πολιτεία να παρέχει πόρους για την εκπαίδευση και να υπάρχουν 
κατάλληλες και σωστές υποδομές.  
-Θα ήταν καλό  επίσης να υπάρχει σύνδεση των σχολείων με τα πανεπιστήμια 
για την ενημέρωση των συνθηκών εργασίας. Το ενιαίο λύκειο δεν θα πρέπει 
να είναι μονόδρομος για τους μαθητές με την επαγγελματική εκπαίδευση πιο 
αναβαθμισμένη.  
-Τώρα όσον αφορά την πλευρά των μαθητών δεν θα πρέπει να 
επαναπαύονται και να διαβάζουν μόνο τα μαθήματα της κατεύθυνσης τους. 
Θα πρέπει να επισκέπτονται βιβλιοθήκες για την καλύτερη ενημέρωση τους 
εφόσον κάποια  σχολεία διαθέτουν τέτοιες εγκαταστάσεις. Τέλος θα πρέπει να 
υπάρχει δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων μαθημάτων ειδικά για τους 
μαθητές της τρίτης λυκείου έτσι ώστε να είναι λιγότερες οι διδακτικές ώρες.  
 
Επίσης δεν μείναμε μόνο στις απόψεις  αυτών των δυο παιδιών, ρωτήσαμε 
και άλλους μαθητές άλλα και καθηγητές του σχολείου μας για το πώς μπορεί 
ένα σχολειό να γίνει λιγότερο καταπιεστικό και πιο ελκυστικό. Σύμφωνα με την 
άποψη των μαθητών και των καθηγητών για να μπορέσει να γίνει το σχολείο 
περισσότερο ελκυστικό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν νέοι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και να υπάρχουν περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες έτσι 
ώστε οι μαθητές να εκτονώνονται και παράλληλα να αναπτύσσουν ένα 
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αθλητικό και ομαδικό πνεύμα. Οι λιγότερες σχολικές ώρες επίσης θα έκαναν 
το σχολείο λιγότερο κουραστικό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
διαδραστικός πίνακας και γενικότερα περισσότερες οπτικοακουστικές  
μέθοδοι.  Η συχνότερη επίσκεψη σε μουσεία, ερευνητικά κέντρα και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως ο χορός το θέατρο και ο κινηματογράφος θα 
βοηθούσαν περισσότερο τους μαθητές. 
 

Άλλες απόψεις μαθητών  

• Ένα σχολείο θα μπορούσε να γίνει ελκυστικό με βάση τους παρακάτω 
παράγοντες: 

α) το σχολικό περιβάλλον να είναι φιλικό και ήρεμο για όλα τα παιδιά και για 
τους καθηγητές επίσης , 

β) οι καθηγητές να έχουν την διάθεση και το ενδιαφέρον να διδάξουν στους 
μαθητές 

γ) πιο διασκεδαστικό μάθημα δηλαδή να μην γίνεται μόνο  από  τα βιβλία 
δηλαδή ταινίες, εικόνες και διάφορα άλλα μέσα για να γίνει ένα μάθημα πιο 
ευχάριστο. 

δ) Επίσης θα πρέπει να παιδιά να πηγαίνουν εκπαιδευτικές εκδρομές. Δηλαδή 
για παράδειγμα να πηγαίνουν σε μουσεία. Εάν τα παραπάνω γίνουν 
αποδεκτά το σύστημα σίγουρα δεν θα ήταν καταπιεστικό 

 

•  Κατά την γνώμη μου το σχολείο θα μπορούσε να γίνει πιο ελκυστικό προς 
τους μαθητές αν το εξεταστικό σύστημα δεν ήταν τόσο καταπιεστικό δηλαδή 
οι ερωτήσεις των εξετάσεων να ήταν κρίσεως και λιγότερες ερωτήσεις 
αποστήθισης και παπαγαλίας σε ότι αναφορά σε πρόσωπα, σε ημερομηνίες 
και ονόματα. Επιπλέον κάθε τάξη να έχει  διαδραστικούς  πίνακες όπως 
έχουν μερικά σχολεία αλλά όχι όλα. Οι αίθουσες να είναι πιο όμορφα 
διακοσμημένες και πιο ευχάριστες για όλους. .Με διάφορες ζωγραφιές ή 
εικόνες, και ακόμη πιο ωραίο και ελκυστικό θα ήταν κάθε μάθημα να έχει την 
δική του αίθουσα, ατμόσφαιρα και διακόσμηση. Να υπάρχει ένας χώρος 
ασφαλής όπου θα μπορεί κάθε παιδί να αφήνει τα προσωπικά του 
αντικείμενα χωρίς να υπάρχουν κλοπές. Οι αίθουσες της φυσικής, χημείας 
και βιολογίας θα μπορούσαν να είναι εργαστήρια λειτουργικά και τα 
μαθήματα να παρουσιάζονται πειραματικά και όχι θεωρητικά. Στον κάθε 
καθηγητή να του παρέχεται η δυνατότητα (από το κράτος) να κάνει το 
μάθημα του με την βοήθεια και την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Και 
τελος, να υπάρχουν υπολογιστές με γρήγορο και ασύρματο internet, όπου 
μετά το τέλος των μαθημάτων, όποιος μαθητής θέλει να κάθεται, δωρεάν για 
κάποιες ώρες και να κάνει διάφορες εργασίες για την διευκόλυνση του.                         
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• Πιστεύω, υπάρχουν πολλοί τρόποι που θα μπορούσαν να κάνουν το 
σχολειό πιο ευχάριστο και λιγότερο καταπιεστικό. Θα μπορούσαν να 
διοργανώνονται διαφορές ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι οι 
διαγωνισμοί με ένα σπουδαίο έπαθλο για τον νικητή έτσι όλοι οι μαθητές θα 
ενθουσιάζονταν και θα ανυπομονούσαν για την επομένη μέρα. Επίσης θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που οι μαθητές κάθονται 
παραπάνω, για να λύσουν τις σχολικές εργασίες. Έτσι, οι μαθητές θα έχουν 
περισσότερο ελεύθερο χρόνο και το σχολειό θα γίνεται λιγότερο καταπιεστικό 
χωρίς δουλεία για το σπίτι. Τέλος θα μπορούσε να εφαρμοστεί η κατάλληλη 
τεχνολογία η οποία θα μπορούσε να κάνει το μάθημα πιο ευχάριστο, όπως 
είναι οι διαδραστικοί πινάκες ή οι υπολογιστές. Κατά τη γνώμη μου το 
Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα δεν λειτουργεί όσο καλά θα μπορούσε να 
λειτουργεί. Καταρχήν θα μπορούσε να ήταν καλύτερα οργανωμένο. Να 
υπάρχουν βιβλία για τους μαθητές ιδιαίτερα της Γ Λυκείου που τα χρειάζονται 
για την έγκαιρη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.  
 
• Κατά την δική μου άποψη το σχολείο είναι και σήμερα καταπιεστικό. 
Γιατί στην ουσία δεν πάμε σχολείο για να μορφωθούμε αλλά για να πάρουμε 
βαθμό. Λίγοι είναι αυτοί που πραγματικά μαθαίνουν. Επίσης υπάρχουν 
μαθητές που δεν θέλουν να πηγαίνουν σχολείο γιατί δεν τους αρέσει αλλά 
αναγκάζονται να πηγαίνουν γιατί όσοι είναι αμόρφωτοι δεν γίνονται αποδεκτοί 
από την κοινωνία που ζούμε. 
 
 
• Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορούν να γίνουν, έτσι ώστε το 
εκπαιδευτικό σύστημα να γίνει καλύτερο. Αρχικά, μπορεί να γίνει λιγότερο 
καταπιεστικό, για να μπορεί ο κάθε μαθητής να ξεκουράζεται περισσότερο και 
να του περισσεύει περισσότερος χρόνος για τον εαυτό του. Τα βιβλία θα ήταν 
καλό να παραδίδονται στην ώρα τους έτσι ώστε ο καθηγητής αλλά και οι 
μαθητές να μπορούν να κάνουν σωστά και αποτελεσματικά το μάθημά τους. 
Επίσης, μπορούν να μειώσουν τις διδακτικές ώρες κατά 1-2 ώρες, με σκοπό 
να "ξελαφρώσουν" λίγο τους μαθητές από την πίεση της καθημερινής 
ρουτίνας. 

 

Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα στη Αγγλία προσπαθήσαμε να 
σκεφτούμε και να καταγράψουμε με βάση τις πληροφορίες που μας δόθηκαν 
το πώς λειτουργεί. Ανακαλύψαμε πως το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα είναι 
αρκετά επιβαρυντικό και πως έχουμε περισσότερα μαθήματα και 
περισσότερες εργασίες από ότι εκείνοι. Η διδασκαλία τους περιορίζεται σε 
λιγότερα μαθήματα αλλά με εμβάθυνση και έτσι κατανοείται καλύτερα. Έτσι 
προτείνουμε κάποιες ιδέες ώστε να γίνει καλύτερο το δικό μας εκπαιδευτικό 
σύστημα. Σκεφτήκαμε ότι εάν μειώνονταν τα μαθήματα και οι ώρες των 
καθημερινών μαθημάτων θα μπορούσαμε να αποδώσουμε καλύτερα. Αυτό 
αποδεικνύεται και από τη συλλογή των ερωτηματολογίων που μοιράσαμε σε 
τάξεις του σχολείου μας. Πολλοί μαθητές έγραψαν ότι καθημερινά έχουν 
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πολλές ώρες μελέτης και ακόμα ξένη γλώσσα και φροντιστήριο.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Αποτελέσματα        

Πιστεύουμε ότι εάν υλοποιούσαμε και εφαρμόζαμε το εκπαιδευτικό σύστημα 
που έχει η Αγγλία οι μαθητές θα είχαν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και τα 
παιδιά που δίνουν πανελλήνιες και εισαγωγικές εξετάσεις θα είχαν 
μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας και σαφώς καλύτερη απόδοση στις σπουδές 
τους.                   
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7. Θέματα προς συζήτηση            

Τα ευρήματα της έρευνας δεν είναι τόσο ικανοποιητικά όσο θα θέλαμε διότι 
ανακαλύψαμε πως τα  ελληνικά σχολεία με σχέση της Αγγλίας  δεν έχουν 
τόσα πλεονεκτήματα όσα έχει η Αγγλία. Στο Αγγλικό Εκπαιδευτικό Σύστημα οι 
μαθητές δουλεύουν περισσότερο στο σχολείο και έχουν ελεύθερο χρόνο ενώ 
στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε να μπορούν τα 
παιδιά να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Ένας από αυτούς είναι να 
πάρουνε για παράδειγμα τον τρόπο διδασκαλίας του Αγγλικού Συστήματος. 
Σίγουρα θα διευκολύνει τους μαθητές. Δηλαδή οι μαθητές να κάθονται μέχρι 
τις 3-4 στο σχολείο και να κάνουν όσα πιο πολλά μπορούν σε σχέση με τα 
μαθήματά τους. 

Κατά την διεξαγωγή της έρευνας βρήκαμε πολλές πληροφορίες και στοιχεία 
για τον ελεύθερο χρόνο και το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και της 
Αγγλίας. Αυτό οδήγησε σε ικανοποιητικά αποτελέσματα αφού αναλύσαμε όλα 
τα δεδομένα για να συγκρίνουμε την καθημερινή ζωή των μαθητών στις δύο 
αυτές χώρες. Έτσι μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις απαντήθηκαν 
τα συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, βγήκαν συμπεράσματα και 
δημιουργήθηκε μία όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη εργασία    

  

 

8. Κριτική και αυτοκριτική αποτίμηση     

Κατά τη γνώμη μας, (3η ομάδα)  θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ομάδα μας 
συνεργάστηκε με επιτυχία και έτσι δόθηκε ένα σωστό αποτέλεσμα. Χάνοντας 
μερικά μαθήματα λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, μείναμε λίγο πίσω 
στην εργασία μας αλλά η κατανόηση και η συνεργασία που υπήρχε μεταξύ 
της ομάδας βοήθησε πολύ. Συνεργαστήκαμε μεταξύ μας, είμαστε όλοι 
πρόθυμοι και δουλέψαμε ίσα. Το κάθε παιδί δούλεψε αρκετά ικανοποιητικά 
και έμαθε ότι μπορεί για να ολοκληρωθούν τα ερωτηματολόγια και οι 
συνεντεύξεις. Κάποιες φορές βέβαια μπορεί να μην υλοποιήθηκε η 
απαιτούμενη δουλειά αλλά τις μέρες των εορτών καλύφθηκαν τα κενά.       

Η ομάδα μας (4η ομάδα) δούλεψε με πλήρη συνεργασία και συγκέντρωση στο 
σκοπό μας. Υπήρχε επικοινωνία κατά τη διάρκεια των εργασιών και γενικά 
ολόκληρου του τετραμήνου. Όπως σε όλες τις ομάδες, έτσι και στη δική μας 
υπήρχαν κάποιες διαφωνίες όμως όλοι συμβιβάστηκαν για ένα καλό και 
σωστό αποτέλεσμα στο τέλος.  

Κάποια άτομα δεν είχαν αρκετό χρόνο ώστε να μπορέσουν να βγάλουν πέρα 
όλες τις εργασίες που τους είχαμε αναθέσει, οπότε έπεσε παραπάνω δουλειά 
σε κάποιους άλλους χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχε αλληλοβοήθεια. 
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Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε πως υπήρχε διάθεση από όλους, η 
κατανόηση ήταν επαρκής και η συνεργασία στο έπακρο.   

Τέλος η συνεργασία που σε ορισμένες  περιπτώσεις δεν υπήρχε που είχε ως 
συνέπεια την μεγάλη δυσκολία κάποιων παιδιών να κάνουν όλες τις εργασίες 
χωρίς καμία βοήθεια από άλλα μέλη της ομάδας. 

 

9. Συμπεράσματα             

 

Οι μαθητές δηλώνουν αρκετά πιεσμένοι ψυχολογικά. Αν και στην πλειοψηφία 
των μαθητών περισσεύει ελεύθερος χρόνος, εν τούτοις πιστεύουν ότι με την 
καλύτερη οργάνωση θα έχουν περισσότερο χρόνο. Για την μελέτη τους 
αφιερώνουν έως και τρεις ώρες καθημερινά. Οι κύριες εξωσχολικές τους 
δραστηριότητες είναι ο αθλητισμός και οι ξένες γλώσσες. Όσον αφορά την 
χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιορίζεται στις δύο ώρες καθημερινά. 

Όπως είναι γνωστό το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει αρκετά 
προβλήματα. Σύμφωνα με τους μαθητές θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερες 
σχολικές υποδομές, να υπάρχουν περισσότερες ενδοσχολικές 
δραστηριότητες (κυρίως εθελοντικές) και η μέθοδος διδασκαλίας των 
καθηγητών θα πρέπει να είναι καλύτερη . 

Επίσης υποστηρίζουν ότι δεν θα πρέπει να αυξηθούν οι διδακτικές ώρες διότι 
ήδη έχουν επιβαρυμένο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να υπάρχουν 
συμπληρωματικές εργασίες για κάθε μάθημα αλλά για να  γίνετε πιο σωστά 
και πιο αναλυτικά το μάθημα θα είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποια εργασία, 
αν όχι σε κάθε μάθημα, τουλάχιστον στα κυριότερα. 

Τέλος είναι της άποψης πως τα συχνά διαγωνίσματα δεν τους ευνοούν γιατί 
τους κουράζουν πιο πολύ και τους αγχώνουν, με αποτέλεσμα να είναι 
επιβαρυμένοι ψυχολογικά και έτσι να μειώνεται η απόδοση τους σε διάφορους 
τομείς. 
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11. Παράρτημα          

 

Άλλες απόψεις μαθητών  

 

Kατά την δική μου άποψη το σχολείο είναι και σήμερα  καταπιεστικό. Γιατί 
στην ουσία δεν πάμε σχολείο για να μορφωθούμε αλλά για να πάρουμε 
βαθμό. Λίγοι είναι αυτοί που πραγματικά μαθαίνουν. Μέσα στην τάξη δεν 
υπάρχει διάθεση για μάθηση ούτε από την μεριά των καθηγητών ούτε από 
την μεριά των μαθητών. Έτσι δύσκολα μπορεί να γίνει ένα σωστό μάθημα 
χωρίς καταπίεση. Το σύστημα δεν διευκολύνει κανέναν. Οι μαθητές βλέπουν 
το σχολείο σαν «αγγαρεία» δηλαδή είναι κάτι που τους το επιβάλλουν και οι 
καθηγητές επίσης γιατί καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με παιδιά τα οποία 
δεν δέχονται να μάθουν. 

                       

ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΗΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΑ ΑΡΧΙΣΗ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΔΕΙΑΡΚΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΚΟΥ ΕΤΟΣ.ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΠΩΣ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΔΙΑ ΓΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΝ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΑΝ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΦΡΟΝΤΗΣΤΙΡΙΟ ΑΛΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΝΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΗΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟ 
ΧΡΕΙΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ,ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΚΟΜΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΠΟΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΠΡΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΕΜΠΕΙΡΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΟΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ.ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΕΓΩ. ΕΑΝ 
ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΠΟΡΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ.  
 

               

 
                             


