
2.500 μαθητές στο “δημόσιο φροντιστήριο” 
Στο Νομό Ηρακλείου 
 
Περισσότεροι από δυόμισι χιλιάδες σε σύνολο 6.600 περίπου μαθητών λυκείου του νομού 
Ηρακλείου παρακολουθούν μαθήματα σε τμήματα του προγράμματος Πρόσθετης Διδακτικής 
Στήριξης.  
 
Το… δημόσιο φροντιστήριο, που λειτουργεί υποστηρικτικά τόσο για τους μαθητές, όσο και για το 
σχολείο, φαίνεται ότι έχει κερδίσει περισσότερο έδαφος στα σχολεία της υπαίθρου, αφού εκεί 
λειτουργούν τμήματα με το σύνολο των μαθητών της σχολικής μονάδας.  
 
Παράλληλα, σε πέντε τουλάχιστον σχολεία της υπαίθρου, το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών 
της Γ’ Λυκείου που συμμετέχουν σ’ αυτό, είναι υψηλότερο σε σχέση με τα αντίστοιχα των δύο 
προηγούμενων τάξεων.  
 
Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1997, φέτος εφαρμόζεται και 
στα τριάντα τρία δημόσια ημερήσια Ενιαία Λύκεια του νομού Ηρακλείου. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τα τμήματα 
που λειτουργούν είναι 1.195 και σ’ αυτά φοιτούν 2.691 μαθητές, από σύνολο 6.530. Το ποσοστό 
συμμετοχής είναι 41,20%. Όμως σε μεμονωμένες περιπτώσεις το ποσοστό αυτό αγγίζει το 100%, 
όπως για παράδειγμα σε τάξεις των Λυκείων Μοιρών, Αγίας Βαρβάρας, Κρουσώνα, Μοχού και 
άλλων.  
 
Οι καθηγητές που εργάζονται στην ΠΔΣ είναι 579. Πρόκειται για τους ανθρώπους που στηρίζουν 
ουσιαστικά το πρόγραμμα, αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι προχθές στο σύνολό τους εργάζονταν 
χωρίς να έχουν πληρωθεί εδώ και πολλούς μήνες.  
 
Μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής μαθητών σημειώνεται στο Ενιαίο Λύκειο Μοχού, όπου όλα τα 
παιδιά παρακολουθούν μαθήματα σε τμήματα της ΠΔΣ. Ακολουθούν τα Ενιαία Λύκεια Επισκοπής 
με ποσοστό 98,27%, Βιάννου με 96,36% και Αγίας Βαρβάρας με 89,74%. Από τα σχολεία της 
πόλης του Ηρακλείου πρώτο είναι το 10ο Λύκειο με συμμετοχή μαθητών 57,22%, ενώ υψηλό 
είναι το αντίστοιχο ποσοστό στο Πειραματικό Λύκειο (54%), στο 13ο Λύκειο (53,57%) και στο 
5ο Λύκειο (46,80%).  
 
Στην Α’ Λυκείου, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο αριθμός των μαθητών στην ΠΔΣ είναι 
μεγαλύτερος. Στις δύο επόμενες, εκτός από μερικές εξαιρέσεις μειώνονται τα τμήματα. 
 
Αυτό συμβαίνει γιατί είτε επιλέγουν ιδιωτικά φροντιστήρια για να προετοιμαστούν για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις, είτε μειώνουν τον αριθμό των μαθημάτων που παρακολουθούν.  
 
Ποσοστό συμμετοχής 100% παρατηρείται στην Α’ τάξη του Μουσικού Λυκείου και των Ενιαίων 
Λυκείων Αγίας Βαρβάρας, Κρουσώνα, Βιάννου, Επισκοπής και Μοχού. Στη Β’ Λυκείου αυτό 
συμβαίνει στα Λύκεια Μοιρών, Βιάννου, Επισκοπής και Μοχού, ενώ στη Γ’ Λυκείου 100% 
ποσοστό συμμετοχής μαθητών παρατηρείται στα σχολεία της Αγίας Βαρβάρας και του Μοχού.  
 
Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι οι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της υπαίθρου έχουν 
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ΠΔΣ.  
 
Όμως πέρα απ’ αυτό, τώρα πια δε χρειάζεται να μετακινούνται σε σχολεία αστικών και ημιαστικών 
κέντρων για να μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα σε φροντιστήριο.  
 



Αυτό σημαίνει ότι πολλές οικογένειες της υπαίθρου μειώνουν τα έξοδά τους, ενώ ταυτόχρονα τα 
παιδιά δε φεύγουν από την οικογενειακή εστία σε μικρή ηλικία, όπως συνέβαινε παλαιότερα.  
 
Όσο για τα παιδιά σχολείων της υπαίθρου που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, 
φαίνεται ότι αξιοποιούν την ευκαιρία που τους δίνεται μέσω της ΠΔΣ. Στα Ενιαία Λύκεια Αγίας 
Βαρβάρας, Μοχού, Επισκοπής, Καστελίου, Γουβών και Πόμπιας τα ποσοστά συμμετοχής των 
μαθητών είναι εξαιρετικά υψηλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι σ’ αυτά τα σχολεία οι μαθητές της Γ’ 
Λυκείου στην ΠΔΣ είναι περισσότεροι, συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες τάξεις. 
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