
 

 

Η όχι και τόσο αθώα σύγκριση σχολείου – φροντιστηρίου 
 
Από πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς και γονείς γίνεται σύγκριση της 
προσφοράς που παρέχει το φροντιστήριο στους μαθητές με εκείνη 
που παρέχει το σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο, μοιραία, γίνεται και η 
σύγκριση μεταξύ των καθηγητών του σχολείου με τους 
φροντιστηριακούς καθηγητές. Η σύγκριση αυτή δεν μπορεί να 
ληφθεί ως σοβαρή αφού για να συγκριθούν δύο τομείς απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο και να 
διαδραματίζουν κοινούς ρόλους. Ο ρόλος του σχολείου σε αντίθεση 
με το ρόλο του φροντιστηρίου δεν είναι μόνο να προετοιμάζει τους 
μαθητές για εξετάσεις. Είναι πολύ πιο σύνθετος και απαιτητικός 
αφού οφείλει να τους προετοιμάζει για την ομαλή είσοδό τους στην 
ενήλικη ζωή. Δηλαδή έχει αναλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος από το 
μεγάλωμα τους. Το να συγκρίνουμε τον καθηγητή του σχολείου που 
έχει να ασχοληθεί με πάρα πολλούς μαθητές ταυτόχρονα, για πάρα 
πολλά και σύνθετα θέματα που αφορούν αυτούς τους μαθητές 
ταυτόχρονα και για πολύ λιγότερο χρόνο, με τον φροντιστηριακό 
καθηγητή που έχει άκρως ολιγομελή και ομοιόμορφα τμήματα, που 
ασχολείται μόνο με την προετοιμασία για τις εξετάσεις και που έχει 
πολύ περισσότερο χρόνο στην διάθεσή του είναι τουλάχιστον 
ανεδαφικό. Φυσικά αν το μοναδικό μας κριτήριο για μια τέτοια 
σύγκριση είναι η αποτελεσματικότητα στις εξετάσεις τότε το 
φροντιστήριο αποθεώνεται και το σχολείο απαξιώνεται.   
Στην ουσία η απαξίωση του σχολείου οφείλεται στον γενικότερο 
θρίαμβο του ατομισμού και του «ελληνικού ονείρου» που στην 
προκειμένη περίπτωση εκφράζεται με την λυσσαλέα επιθυμία για 
επιτυχία του παιδιού στις εξετάσεις. Ο γονέας λοιπόν που απαξιώνει 
τους καθηγητές του σχολείου και αποθεώνει τους καθηγητές του 
φροντιστηρίου δείχνει την χρησιμοθηρική του στάση απέναντι στην 
παιδεία που αρχίζει και τελειώνει με την επαγγελματική 
αποκατάσταση του παιδιού του. Δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν 
τον ενδιαφέρει η πραγματική μόρφωση του παιδιού του αλλά μόνο 
«να έχει καλή δουλειά». Βέβαια εκείνος από την μεριά του 
ισχυρίζεται ότι η ελληνική οικογένεια αναγκάζεται να ξοδευτεί γιατί 
υπάρχει έλλειμμα στη παρεχόμενη εκπαίδευση από τα δημόσια 
σχολεία της χώρας. Η αλήθεια βέβαια είναι διαφορετική: Δεν 
υπάρχει έλλειμμα εκπαίδευσης στα σχολεία, υπάρχει όμως έλλειμμα 
παιδείας που ανακηρύσσει ως καλό το σχολείο- φάμπρικα 
παραγωγής επιτυχόντων. Το κόλπο λοιπόν είναι καλά στημένο. Το 
σχολείο εμφανίζεται ελλειμματικό γιατί συγκρίνεται, εκ του 
πονηρού, με το φροντιστήριο. 


