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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 
 
ηελ Διιάδα, φπσο επίζεο θαη ζην εμσηεξηθφ, ε ζπλερψο απμαλφκελε έληαζε 
ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ λέσλ γηα κηα ζέζε ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ηελ 
πξνζδνθία ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο θνηλσληθήο αλέιημεο, έρεη νδεγήζεη ζηε 
ζηαζεξή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο «παξα-παηδείαο», κε θχξηα έθθαλζε ηε 
θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε. ηε ζχγρξνλε ζπγθπξία, ε επηδίσμε ηεο ζηείξαο 
βαζκνζεξίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη γνλέσλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ 
επηδίσμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο θεξδνθνξίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ 
θξνληηζηεξίσλ έρεη νδεγήζεη ζηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ, 
αθφκα θαη φηαλ επηηπγράλεηαη ν φπνηνο βαζκνινγηθφο ζηφρνο ζηηο εμεηάζεηο, 
ζπλνιηθά δεκηψλεηαη ν (δηα-)κνξθσηηθφο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο σο παηδείαο 
ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ καζεηψλ, βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. 
 
ε απηφ ην πιαίζην, θχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ 
πξνθιήζεσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θαηλνηνκηθνχ 
κνληέινπ θξνληηζηεξίνπ νπζηαζηηθήο κφξθσζεο, ην νπνίν λα κελ ζηνρεχεη 
απνθιεηζηηθά ζηελ επίηεπμε πςειψλ βαζκνινγηψλ, αιιά λα επελδχεη ζηελ 
νιηζηηθή θαη πνηνηηθή εθδνρή ηεο εθπαίδεπζεο, αξρηθά εμεηδηθεπκέλνπ ζηηο 
ζεηηθέο επηζηήκεο, ζηε ζχγρξνλε ζπγθπξία ηεο Διιεληθήο πθεζηαθήο 
επηρεηξεκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, απφ ηελ πιεπξά ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο.  
 
Μεζνδνινγηθά, εθαξκφδνληαη ηα εξγαιεία ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο (PEST, 
PORTER, SWOT) θαη πινπνίεζεο ζηξαηεγηθήο (MOS, Balanced Scorecard, 
4Ps) ζε ζηξαηεγηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. 
 
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ηα εκπφδηα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο 
Διιεληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο επίζεο θαη εζσηεξηθέο πξνθιήζεηο κε έκθαζε ζην 
έιιεηκκα δηαζεζηκφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζε ηνπ 
θξνληηζηεξίνπ, απνηεινχλ ίζσο θαηαιπηηθέο πξνθιήζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 
θαίλεηαη πσο ζε θάπνην βαζκφ, ην πξνηεηλφκελν θαηλνηνκηθφ κνληέιν 
θξνληηζηεξίνπ αλαπηχζζεηαη ήδε ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, γεγνλφο ην νπνίν 
αλαδεηθλχεη ηηο πηζαλέο επθαηξίεο γηα κηα αλαδπφκελε θαη αληίζηνηρε niche 
αγνξά θαη ζηελ Διιάδα. πλεπψο, ε λέα ηάζε θαίλεηαη λα είλαη ζέκα ρξφλνπ λα 
θηάζεη θαη ζην ειιεληθφ θνηλφ, κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα ηνλ θαηλνηφκν 
επηρεηξεκαηηθφ παίθηε, εθφζνλ ην λέν παθέην ππεξεζηψλ ηνπνζεηεζεί θαη 
πξνσζεζεί κε αθξίβεηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

 

Παγθνζκίσο ε ζεκαληηθφηεηα ηεο κφξθσζεο θέξεη ραξαθηεξηζηηθή ζπνπδαηφηεηα γηα 

ην θνηλσληθφ, αιιά θαη γηα ην αηνκηθφ θεθάιαην (Buchmann 2002; Katsilis et al. 1990;). 

Σαπηφρξνλα, ε κφξθσζε ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή αλαβάζκηζε, φπσο πξνθχπηεη 

θαηά θχξην ιφγν κε ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά 

ηεο ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θπξίσο κεηά ηελ δηακφξθσζε ηεο 

ιεγφκελεο ―competence education‖ (Lubienski 2003; Mori et al. 2010; Mulder et al. 

2009;).  

 

Ζ πξνηεξαηφηεηα ησλ γνλέσλ ζηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπο ψζηε λα έρνπλ έλα 

θαιχηεξν κέιινλ, αληαλαθιάηαη ζηελ πξφζεζή ηνπο λα επελδχζνπλ ζηε κφξθσζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο, επηπξνζζέησο ησλ αλά πεξίπησζε επίζεκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο θάζε ρψξαο (Kentikelenis 2017; Marginson 2006; OECD 2012; 

Patrinos 1992; Unicef 2000;). ε έλα ηέηνην πιαίζην, θαηά ηελ επηδίσμε κηαο 

δηαζθάιηζεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζρνιηθή επίδνζε έρεη αλαπηπρζεί παγθνζκίσο, 

αλ θαη κε δηαθνξέο αλά ρψξα, έλα ζχζηεκα παξα-παηδείαο (shadow education) ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Baker et al. 2001; 

Bray 2007; 2010; 2011; 2013; Bray et al. 2015; Buchmann et al. 2010; Byun et al. 

2012; Chan et al. 2014; Kassotakis et al. 2013; Kobakhidze 2016; Kwo et al. 2011; 

Zhang et al. 2015;).  

 

Δζηηάδνληαο ζηελ Διιάδα πέξαλ ησλ ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ ζην ζπίηη, ε θχξηα 

έθθαλζε ηνπ θιάδνπ ηεο παξα-παηδείαο, ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, εληνπίδεηαη 

ζηελ θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε (Kassotakis et al. 2013; Patrinos 1992; 

Psacharopoulos et al. 2005;). Σν θξνληηζηήξην απνηειεί δεδνκέλε αλαγθαηφηεηα ζηελ 

θνηλή ζπλείδεζε, ηφζν γηα ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ, φζν θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο εηζφδνπ ησλ ελδηαθεξφκελσλ καζεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη θαη‘ 

επέθηαζε, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ησλ κειινληηθψλ γελεψλ 

(Katsillis et al. 1990; Psacharopoulos et al. 2005;).  
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Σαπηφρξνλα, ην ζχζηεκα εηζαγσγήο ησλ καζεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ 

Διιάδα, αλ θαη γλσξίδεη αιιεπάιιειεο αιιαγέο θαηά ηηο επηηαγέο ηεο εθάζηνηε 

δηαθνξεηηθήο θπβέξλεζεο, δεκηνπξγεί ζηαζεξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ ηνπιάρηζηνλ, έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ καζεηψλ θπξίσο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ζρνιέο νη νπνίεο ζεσξνχληαη πην πςειφβαζκεο αλά πεξηφδνπο 

(Καξαγηάλλε 2015; Υξηζηνδνχινπ 2017;). Οη ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ είλαη θαλεξέο ζηε δσή ηφζν ησλ καζεηψλ, φζν θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξνθχπηνπλ ζηε δεκνζηφηεηα φιν θαη πεξηζζφηεξα 

θαηλφκελα καζεηψλ κε θξίζεηο παληθνχ, αθφκε θαη απηνθηνλίεο, ιίγν πξηλ ηε δηεμαγσγή 

ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, ή κε ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Παξάιιεια, 

φηαλ ηειηθά επηηπγράλεηαη ε εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

είλαη κάιινλ ζπάληα ε πεξίπησζε λα πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε επηζπκεηή επηινγή. 

Αληηζέησο, παξαηεξείηαη κάιινλ ζπρλά, λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ηνπιάρηζηνλ νη γνλείο 

κε ηελ εηζαγσγή ηνπ καζεηή ζηελ φπνηα ζρνιή, θάπνηνπ απνδεθηνχ θχξνπο, κε ηελ 

πξνζδνθία ηεο κειινληηθήο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο. Πξαθηηθά, είλαη ηέηνηνο ν θφξηνο εξγαζίαο, ε πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 15 – 18 εηψλ, φπσο επίζεο θαη κηα θάπνηα αληίζηαζε απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή λα πηεζηεί γηα κηα ζρνιή πνπ δελ έρεη πξνιάβεη λα 

εθηηκήζεη εάλ πξαγκαηηθά επηζπκεί, ψζηε θαηά ην ζπλεζέζηεξν, νη καζεηέο, αθφκε θαη 

εάλ επηηπγράλνπλ ηελ εηζαγσγή ζηε ζρνιή ηεο επηινγήο ηνπο, πξνθχπηνπλ ην ιηγφηεξν 

θνπξαζκέλνη ζηα 18 ηνπο έηε. Πέξαλ φκσο φισλ απηψλ, ηειηθά πξνθχπηεη εκθαλψο 

δεκησκέλνο ν βαζηθφο ραξαθηήξαο θαη ζθνπφο ηεο κφξθσζεο, αθνχ ζηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε, βαζηθή πξνηεξαηφηεηα θέξεη ε ζηείξα βαζκνζεξία, ζε βάξνο ηεο πνηνηηθήο 

κάζεζεο, αιιά θαη ηεο αγάπεο ηνπ καζεηή γηα ηε κφξθσζε. 

 

ε έλα ηέηνην πιαίζην, φπσο ήδε ζπδεηείηαη κεηαμχ νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνθξίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο δηαθνξεηηθνχ θξνληηζηεξίνπ, ην νπνίν λα 

κελ ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζηελ επίηεπμε πςειψλ βαζκνινγηψλ, αιιά λα επελδχεη 

ζηελ νιηζηηθή θαη πνηνηηθή εθδνρή ηεο εθπαίδεπζεο (Unicef, 2000;). Πξφθεηηαη γηα ην 

φξακα ελφο θξνληηζηεξίνπ ην νπνίν λα ζηνρεχεη ζην λα κάζεη ηνλ καζεηή λα ζθέθηεηαη, 

άξα γηα έλα θξνληηζηήξην πνπ λα ιεηηνπξγεί ζηε ινγηθή κηαο πνηνηηθήο θαη δηα βίνπ 

κάζεζεο. Άιισζηε, κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη πνπ ζα σθειήζεη πξαγκαηηθά ην 

καζεηή, θαζψο εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα καζαίλεη, λα απνθηά λέεο δεμηφηεηεο, λα 

εμειίζζεηαη θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο χθεζεο, φπσο ε 

ζχγρξνλε ζπγθπξία, ή ζηηο φπνηεο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ ζχγρξνλνπ 

θαη κειινληηθνχ παγθνζκηνπνηεκέλνπ θαη έληνλα αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

(OECD, 2012: 3).  
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ε απηφ ην πιαίζην ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

πξνθιήζεσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ δεκηνπξγίαο ελφο λένπ θαηλνηνκηθνχ κνληέινπ 

θξνληηζηεξίνπ νπζηαζηηθήο, νιηζηηθήο θαη πνηνηηθήο παηδείαο, αξρηθά εμεηδηθεπκέλνπ 

ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, ζηε ζχγρξνλε ζπγθπξία ηεο Διιεληθήο πθεζηαθήο 

επηρεηξεκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, απφ ηελ πιεπξά ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο.  

 

Με απηά ηα δεδνκέλα ε κεζνδνινγία γηα ηελ ζχληαμε ηνπ θεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο 

βαζίδεηαη ζε πέληε θχξηα θεθάιαηα. Πξψηνλ εθπνλείηαη κηα γεληθή επηζθφπεζε ηνπ 

θξνληηζηεξηαθνχ θιάδνπ ζηελ Διιάδα, απφ ηζηνξηθήο θαη λνκηθήο πιεπξάο. ην 

επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα αλάιπζε PEST θαη κηα αλάιπζε PORTER. 

Αθνινπζεί ζην ηξίην θεθάιαην κηα αλάιπζε SWOT φπνπ ζπλδπάδνληαη ηα επξήκαηα 

ησλ πξνεγνχκελσλ αλαιχζεσλ θαη αλαδεηθλχνληαη αδπλακίεο θαη δπλάκεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ θξνληηζηεξίνπ. ην ηέηαξην θεθάιαην πξνηείλεηαη ε βαζηθή 

γξακκή πνιηηηθψλ πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ λένπ θξνληηζηεξίνπ ζε ζηξαηεγηθφ, 

επηρεηξεκαηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Σν θείκελν νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπλαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 

ρεηηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ πξσηνηππία ηεο έξεπλαο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 

φηη εθφζνλ αλαδεηρζνχλ νη ζρεηηθέο δπλαηφηεηεο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ πξάγκαηη ζηελ 

ίδξπζε ελφο ηφζν δηαθνξεηηθνχ θξνληηζηεξίνπ απφ ηνλ ίδην ην γξάθνληα. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε, ε ιεηηνπξγία ελφο θξνληηζηεξίνπ ην νπνίν ζα καζαίλεη ζηνλ καζεηή λα 

ζθέθηεηαη, ζα θέξεη θαξπνχο θαη ζε φξνπο θαιχηεξεο καζεηηθήο επίδνζεο, αιιά θαη ζε 

φξνπο θνηλσληθήο δξάζεο, θπξίσο εθφζνλ απνθηήζεη κηκεηέο θαη άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο ή επηρεηξεκαηίεο ηνπ θξνληηζηεξηαθνχ θιάδνπ, απνκαθξχλνληαο ηελ 

εζηίαζε απφ ηνλ πςειφβαζκε καζεηηθή επίδνζε θαη πξνζεγγίδνληαο ηελ πνηνηηθή 

κάζεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

2.1 ΤΝΣΟΜΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΗ ΠΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

 

Ζ θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε απνηειεί γηα ηελ Διιάδα κηα πξαγκαηηθφηεηα, 

θαζηεξσκέλε θαη απνδεθηή ζηελ ζπλείδεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, αιιά θαη ζεζκηθά θαη 

λνκηθά θαηνρπξσκέλε (Πνιπρξνλάθε, 2006). Ζ ίδξπζε, ε δηαηήξεζε θαη ε πνιχρξνλε 

λνκνζεηηθή θάιπςε ηεο θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο σο ζεζκνχ παξάιιειεο ή 

ζπκπιεξσκαηηθήο παηδείαο, εξκελεχεηαη απφ πνηθίιεο θαη ζχλζεηεο αηηίεο απφ ηηο 

νπνίεο πξνθχπηεη έλα ζχλνιν εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπγθπξηψλ (Πνιπρξνλάθε 

2006; Σζίινγινπ 2014).  

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε ειιεληθή νηθνγέλεηα θαη ε λννηξνπία ησλ γνλέσλ 

θαηά ηελ νπνία ην θξνληηζηήξην απνηειεί ην θχξην κέζν εμαζθάιηζεο γηα ηελ θνηλσληθή 

θαηαμίσζε θαη αλέιημε, φρη κφλν ηνπ καζεηή, αιιά θαη φιεο ηεο νηθνγέλεηαο, 

παξέρνληαο ζαθψο πςειφηεξεο επθαηξίεο γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Πνιπρξνλάθε 2006; Σζίινγινπ 2014). Δηδηθφηεξα, θαζψο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηε 

καδηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ επηιεθηηθή ηξηηνβάζκηα απαηηείηαη ε πςειή 

επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, ελζαξξχλεηαη ε θαιιηέξγεηα κηαο 

λννηξνπίαο πςειήο επίδνζεο, ε νπνία νδεγεί ηειηθά ηνπο γνλείο ζηε δηακφξθσζε 

ζηξαηεγηθψλ ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ ηνπο, φπσο ην 

θξνληηζηήξην θαη ηα ηδηαίηεξα καζήκαηα (Πνιπρξνλάθε 2006; Σζίινγινπ 2014).  

 

Έηζη, ε αλαγθαηφηεηα γηα θξνληηζηήξην ζπλδέεηαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα πςειήο 

επίδνζεο ζηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη νπνίεο σζηφζν 

θαζηεξψλνληαη κεηά ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα. Δηδηθφηεξα, αλ θαη ε πξψηε 

θνξά ζέζπηζεο εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ αλάγεηαη ζην 1922 κε 

ηνλ Νφκν 2905, ν λφκνο παξέκεηλε αλελεξγφο ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηαζηξνθήο 

ηεο κχξλεο, κέρξη πεξίπνπ ην 1924 νπφηε μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηνπ. Σν 1932 κε ηνλ 

Νφκν 5343, Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, πέξαλ ηεο δνθηκαζίαο ησλ 

εμεηάζεσλ εηζάγεηαη θαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζπνπδαζηψλ, 
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επηηείλνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα εμσζρνιηθήο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, ε νπνία 

παξέρεηαη απφ ηα θξνληηζηήξηα. Έηζη, ελψ ζηε δεθαεηία 1920 θαίλεηαη λα 

ηνπνζεηνχληαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο θπξίσο 

καζεκαηηθψλ, ε ηάζε γεληθεχεηαη κέρξη πεξίπνπ ην 1960, κε ζθνπφ ηελ άξζε ησλ 

θξαγκψλ ηεο εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νπνία ζα νδεγνχζε ηνπο 

ζπνπδαζηέο ζε έλα κέιινλ εμαζθαιηζκέλεο εξγαζίαο, ζην δεκφζην ηνκέα θαη κηα 

θάπνηα θνηλσληθή άλνδν (Πνιπρξνλάθε, 2006).  

 

ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζηεξψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζεκεηψλεηαη επίζεο φηη ζην ηφηε εμεηαζηηθφ ζχζηεκα δελ 

πξνβιεπφηαλ ζπγθεθξηκέλε εμεηαζηέα χιε, ελψ ζπρλά ε δηδαθηέα χιε ηνπ ζρνιείνπ 

δελ αληηζηνηρνχζε ζηελ εμεηαζηέα χιε ησλ εηζηηεξίσλ εμεηάζεσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Πνιπρξνλάθε, 2006). Έηζη, αθ‘ ελφο ε θαζηέξσζε απαηηεηηθψλ εηζηηεξίσλ 

εμεηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ε ίδξπζε θαζ‘ απηή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ή ε 

αλσηαηνπνίεζε πθηζηάκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, νδεγνχλ ζε κεγάιε αλάπηπμε 

ηνπ ρψξνπ ησλ θξνληηζηεξίσλ θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή 

(Σζίινγινπ, 2007). 

 

Χο πξνο ην λνκηθφ ζθέινο, ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα δελ ππήξρε θάπνηα λνκηθή 

πξφβιεςε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θξνληηζηεξίσλ. Μφιηο ζην έηνο 1937 ζεζπίζηεθε ε 

πξψηε ζρεηηθή λνκνζεηηθή επέκβαζε κε ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν 818/1937, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά (Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 818/1937, ΦΔΚ 

335/25.08.1937). Μειεηψληαο ην θείκελν ηνπ λφκνπ δηαπηζηψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ην 

πξψην θείκελν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε θξάζε «θξνληηζηήξην δηδαζθαιίαο», 

ηξνπνπνηψληαο θαη ζπκπιεξψλνληαο ηνλ ήδε απφ ην 1928 λφκν 3578 πεξί ηδησηηθψλ 

ζρνιείσλ (Νφκνο 3578/1928, ΦΔΚ 111, 30.06.1928). Ζ επίζεκε ζεζκηθή θαηνρχξσζε 

ηνπ θξνληηζηεξίνπ έξρεηαη ην 1940. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νφκν 2545/40, Πεξί 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, θξνληηζηεξίσλ θαη νηθνηξνθείσλ» (Νφκνο 2545/1940, ΦΔΚ 287, 

10.09.1940). ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ δίλεηαη ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο γηα ην 

θξνληηζηήξην, ην κέγηζην πιήζνο ησλ καζεηψλ αλά νκάδα ζε πέληε άηνκα θαη ην 

κέγηζην ρξφλν σξψλ δηδαζθαιίαο ηηο ηξεηο ψξεο αλά εκέξα. Αθφκε, ε πξνζσλπκία ηνπ 

θξνληηζηεξίνπ απαγνξεχεηαη λα πεξηιακβάλεη φξνπο φπσο «Αθαδεκία», ή λα 

δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο παξνρήο ρνξήγεζεο ηίηισλ ζπνπδψλ.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β‘ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ν θιάδνο ησλ θξνληηζηεξίσλ πεξλά ζε 

πεξίνδν χθεζεο. Σα πξψηα ρξφληα έσο ην 1942, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο θαηαρσξήζεηο 

ησλ εθεκεξίδσλ γηα θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο 
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(Σζίινγινπ, 2009). Χζηφζν ην έηνο 1943 είλαη ρξνληά αλάθακςεο, θαζψο νη ζπλζήθεο 

έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί. Οη αλψηαηεο ζρνιέο νξγαλψλνπλ θαλνληθά ην πξφγξακκά ηνπο, 

δηεμάγνληαη θαλνληθά νη ηκεκαηηθέο θαη πηπρηαθέο εμεηάζεηο, φπσο επίζεο θαη νη 

εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ζηηο δηάθνξεο ζρνιέο, αλαδσππξψλνληαο θαη ηνλ ζεζκφ ησλ 

θξνληηζηεξίσλ (Σζίινγινπ, 2009). Μπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδνο κάιινλ αλαδεηθλχεη ηελ αληνρή ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θξνληηζηεξηαθνχ ηνκέα, 

ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ, ηελ επειημία θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ 

θξνληηζηεξηαθψλ ιεηηνπξγψλ θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο (Σζίινγινπ, 2009).  

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε, ε αλζεθηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαίλεηαη λα 

απνδεηθλχεηαη θαη ππφ ηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο ζπγθπξίαο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε εθπξνζψπνπο ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νηθνλνκηθή 

παγθφζκηα θξίζε θαίλεηαη λα έρεη επεξεάζεη θαη ηνλ θξνληηζηεξηαθφ θιάδν (ICAP, 

2009). Χζηφζν, ε δήηεζε γηα ηδησηηθή εθπαίδεπζε είλαη ζρεηηθά αλειαζηηθή θαη 

ππεξβάιινπζα έλαληη ηεο πξνζθνξάο (ICAP, 2009). Παξάιιεια, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ απφ άπνςε φρη µφλν 

γλψζεσλ, αιιά θαη επαγγεικαηηθήο, πξνζσπηθήο θαη εζηθήο πξαγκάησζεο ηνπ αηφµνπ 

είλαη θξίζηµε θαη απνηειεί ηειηθά βαζηθφ ππιψλα ηεο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο (ΗΟΒΔ, 

2011). Έηζη, θαζψο ε εθπαίδεπζε παξακέλεη απφ ηνπο θαζνξηζηηθφηεξνπο παξάγνληεο 

δηακφξθσζεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κάιινλ πεξηνξίδνληαη 

θαηά πνιχ νη φπνηεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο γεληθεπκέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνλ 

θιάδν (ICAP, 2009). Με ηελ παξαπάλσ άπνςε ζπκθσλεί άξζξν ηεο εθεκεξίδαο «Σν 

Βήκα» πνπ βαζίδεηαη ζε έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ΚΑΝΔΠ–ΓΔΔ θαη δεκνζηεχζεθε ζηηο 

14/02/2014, ζχκθσλα κε ην νπνίν «πιεξψλνπκε κφιηο 5,4% ιηγφηεξα απφ ην 2004 γηα 

ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ» (Παπακαηζαίνπ, 2014).  

 

ε θάζε πεξίπησζε, ζηελ Διιάδα, ε πνξεία ησλ λέσλ πξνο ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, 

είλαη κάιινλ κνλφδξνκνο, αθνχ κε ηε δεδνκέλε κνξθή ηεο νηθνλνκίαο, φπνπ νη 

ππεξεζίεο θπξηαξρνχλ, ελψ ε κεηαπνίεζε θαη ε βηνκεραλία ζπλερψο ζπξξηθλψλνληαη, 

δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ αμηφπηζηεο ελδηάκεζεο ιχζεηο εξγαζηαθήο απνξξφθεζεο 

(Σζίινγινπ, 2007). Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα 

εηζαγσγήο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο θαη ηα ειιείκκαηα ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ δεκφζηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζηζηά απαξαίηεηε ηε θξνληηζηεξηαθή 

ππνζηήξημε ησλ λεψλ, ζεκειηψλνληαο ηειηθά φιν θαη βαζχηεξα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο (Καξαγηαλλνπνχινπ 2014; Καξαγηάλλε 

2015; Υξηζηνδνχινπ, 2017). 

 



 

9 
 

2.2 ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΝΙΚΔΤΜΔΝΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΑΝΑΛΤΗ PEST 

 

 

Σν γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δελ 

επεξεάδνπλ άκεζα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, αιιά δελ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ καθξνρξφληα πνξεία θαη ζηξαηεγηθή (Buchanan & Gibb, 1998). 

Δηδηθφηεξα, ην γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ην πνιηηηθφ, 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ–πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ επηρείξεζεο θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ 

επηρείξεζεο (Γεσξγφπνπινο, 2010). 

 

 

2.2.1 Πνιηηηθφ–Ννκηθφ Πεξηβάιινλ 

 

Οη παξάγνληεο ηνπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο αθνξνχλ ζηελ επξχηεξε πνιηηηθή 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη πεξηιακβάλνπλ λφκνπο, 

θπβεξλεηηθνχο θνξείο αιιά θαη δηάθνξεο νκάδεο πίεζεο πνπ ε δξάζε ηνπο επηδξά ζηηο 

επηρεηξήζεηο, είηε άκεζα είηε έκκεζα. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνζζήθε ελφο λένπ ή ε 

κεηαβνιή ελφο πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ απφ ηελ θπβέξλεζε κπνξεί λα 

πξνμελήζεη ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο απεηιέο, φζν θαη επθαηξίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

(Γεσξγφπνπινο, 2010).  

 

ηελ Διιάδα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο νθηαεηίαο παξνπζηάδεηαη αλαηαξαρή ζην 

πνιηηηθφ ζθεληθφ κε θχξηα αηηία ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη 

ηα ηειεπηαία νρηψ (8) ρξφληα ε Διιάδα αλέδεημε επηά (7) δηαθνξεηηθέο θπβεξλήζεηο εθ 

ησλ νπνίσλ νη δχν ππεξεζηαθέο. ην ρψξν ηεο Παηδείαο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

νθηαεηίαο ππήξμαλ ζπλνιηθά νθηψ (8) ππνπξγνί. Οη αιιεπάιιειεο αιιαγέο ζηνπο 

επηθεθαιήο ηνπ Τπνπξγείνπ δεκηνχξγεζε αζπλέρεηα θαη αζηάζεηα ζηελ πνιηηηθή πνπ 

ραξάζζεηαη (θαη) ζηνλ θιάδν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

Πέξαλ ησλ αιιαγψλ ζηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ, ζηελ Διιάδα ην λνκηθφ πιαίζην γηα 

ηε ρνξήγεζε άδεηαο ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, θξνληηζηεξίσλ, θνιιεγίσλ, Ηδησηηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Η.Δ.Κ.), Κέληξσλ δηα Βίνπ Μάζεζεο, 

πεξηγξάθεηαη ζην Φ.Δ.Κ 3057/2012 – Αξηζκ. 10136/ΗΑ. Πξφθεηηαη γηα κία ρξνλνβφξν 

θαη γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ νπνία ππνβάιινληαη ζπλνιηθά, γηα ην θπζηθφ 

πξφζσπν θαη γηα ην θηήξην, δεθαέμη (16) δηθαηνινγεηηθά. Απηά θαηαηίζεληαη ζηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ & Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ 
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(Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.), ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί απηνςία, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγμεη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνχζα απφθαζε. Αθνχ θαηαηεζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη γίλεη ε απηνςία αθνινπζεί 

κία δηαδηθαζία επηά (7) βεκάησλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία αλ θαη ρξνλνβφξνο είλαη 

ζρεηηθά εχθνιε θπξίσο φζνλ αθνξά ηα θξνληηζηήξηα Μέζεο Δθπαίδεπζεο, θαζψο ζε 

αληίζεζε κε ηελ ίδξπζε ελφο ηδησηηθνχ ζρνιείνπ δελ απαηηεί ζεκαληηθέο επελδχζεηο 

ηφζν ζε θηεξηαθέο δνκέο, φζν θαη ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ (Απφθαζε Αξηζκ. 

10136/ΗΑ. – ΦΔΚ 3057/2012).  

 

 

2.2.2 Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 

 

Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ζηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε, εθφζνλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζε εζληθφ επίπεδν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεξεπλάηαη 

θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε ππφ κειέηε. Άιισζηε, δελ είλαη ζπάλην ην θαηλφκελν λα παξαηεξείηαη 

αλάπηπμε ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, ελψ γεληθφηεξα ε εζληθή νηθνλνκία 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, ή ην αληίζηξνθν. ηνηρεία ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζε 

γεληθέο γξακκέο ζην πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο αθνξνχλ 

ζην επίπεδν αλεξγίαο, ζηηο πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο, ζην θνξνινγηθφ πιαίζην θαη ηηο 

ζρεηηθέο πξνβιέςεηο πνπ πηζαλψο επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζην επίπεδν 

αλάπηπμεο, ζην Α.Δ.Π θαη γεληθφηεξα ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο 

(Γεσξγφπνπινο, 2010). 

 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηελ Διιάδα έσο ην 2017 πνπ 

επεξέαζε θαζνξηζηηθά φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη κέζα ζε απηνχο θαη ηνλ 

θιάδν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε. Σν θιίκα απηφ έρεη νδεγήζεη 

ζηελ επηβάξπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα κε άκεζε ζπλέπεηα ε 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο λα κπεη ζε χθεζε (ΔΛΗΑΜΔΠ – Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κξίζε, 

2014). Χζηφζν, ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε δείρλεη λα αλήθεη ζηνπο θιάδνπο εθείλνπο πνπ 

επεξεάζηεθαλ ιηγφηεξν θαζψο ε δήηεζε γηα ηελ αγνξά ππεξεζηψλ ηδησηηθήο 

εθπαίδεπζεο παξακέλεη ζηαζεξή. Απηφ ην νπνίν άιιαμε είλαη ε ακνηβή ησλ ελ ιφγσ 

ππεξεζηψλ (ICAP 2009; ΗΟΒΔ 2011; Παπακαηζαίνπ 2014;). 
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ηηο πξνθιήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ζεκεηψλεηαη φηη νη Κπβεξλήζεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ έιαβαλ ζεηξά απφ δεκνζηνλνκηθά κέηξα γηα ησλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ειιεηκκάησλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ 

θαη επνκέλσο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο θαη ηεο 

θαηαλαισηηθήο δαπάλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε κείσζε ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ, νη 

πεξηθνπέο ζπληάμεσλ, επηδνκάησλ. Απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο 

θνξνινγίαο νδήγεζαλ ζηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2007 – 2015 (OECD, 2016). 

Παξάιιεια, θαζψο ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη αβέβαην ιφγσ ηεο θξίζεο, νη 

ηξάπεδεο κεηψλνπλ ηηο πηζηψζεηο πνπ ρνξεγνχλ ζηηο επηρεηξήζεηο νδεγψληαο ζε 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Δπίζεο ην Γεκφζην γεληθά εκθαλίδεη ζεκαληηθέο 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, γεγνλφο πνπ επίζεο δπζθνιεχεη 

ηε ξεπζηφηεηα, ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη ζηελ αγνξά. πλδπαζηηθά ηα κέηξα 

δεκνζηνλνκηθά κέηξα, ε ζηάζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ηα κέηξα ιηηφηεηαο νδήγεζαλ 

ζπλνιηθά ζε έλαλ θαχιν θχθιν ιηηφηεηαο – ειιεηκκάησλ ξεπζηφηεηαο θαη ζε πην βαζηά 

χθεζε (ΗΝΔ ΓΔΔ 2014). 

 

Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 3, ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Νφκνπ 4415/2016, κεηψλεηαη ην 

εβδνκαδηαίν σξάξην πιήξνπο δηδαθηηθήο απαζρφιεζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα 

θξνληηζηήξηα, φπσο επίζεο θαη ζηα θέληξα μέλσλ γισζζψλ, απφ ηηο ζαξάληα (40) ζηηο 

είθνζη-κία (21) ψξεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε είθνζη-πέληε (25) έλζεκα αλά κήλα, 

αλεμαξηήησο ηεο θαηαλνκήο ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ ζηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο (Νφκνο 

4415/2016, ΦΔΚ 159, 06.09.2016). 

 

2.2.3 Κνηλσληθφ–Πνιηηηζηηθφ Πεξηβάιινλ 

 

Σν θνηλσληθφ–πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ αθνξά ζηα ζηνηρεία ηνπ γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ 

θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ θέξνπλ πηζαλέο επηδξάζεηο ζηε ιεηηνπξγία κηαο 

επηρείξεζεο, ζηε δηακφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη θαη‘ 

επέθηαζε ζην ζρεδηαζκφ ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνζέγγηζή ηνπο. 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηνπ θνηλσληθνχ–πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία φπσο ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ην εηζνδεκαηηθφ επίπεδν, ε 

γεσγξαθηθή θαη πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε, νη ζηάζεηο θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ σο πξνο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ή νη κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ 

θαηαλαισηψλ (Γεσξγφπνπινο, 2010).  
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Δηδηθφηεξα, ζεκαληηθφ θνκκάηη σο πξνο ην θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ 

απνηεινχλ νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο εθφζνλ έρνπλ αληίθηππν ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ζρεδηάδνπλ νη επηρεηξήζεηο. ηελ Διιάδα ε ζεκαληηθφηεξε ηάζε σο πξνο ηνπο 

δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο αθνξά ζην ιεγφκελν δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ ππνγελλεηηθφηεηα θαη ηελ πησηηθή πνξεία ηνπ ξπζκνχ γελλήζεσλ 

(Μπαινχξδνο, 1997). Πξφθεηηαη γηα κία ηάζε, ε νπνία νδεγεί ζε κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο γηα ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αλαιφγσο ηνλ θιάδν ή ηε 

ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε, αλαδεηθλχεη απεηιέο ή θαη επθαηξίεο. Γηα ηνλ θιάδν ηεο 

θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο, ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

κάιινλ σο απεηιή, εθφζνλ νη λένη ειηθίαο 15 – 18 είλαη φιν θαη ιηγφηεξνη θαη εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα ηνπο θχξηνπο ρξήζηεο–δπλεηηθνχο πειάηεο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ.  

 

Μηα άιιε ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζην θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ αθνξά ζηελ 

αλάδπζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο 

niche marketing (Dalgic & Leeuw, 1994). Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη εθ κέξνπο ησλ 

εηαηξεηψλ, ε κεηαηφπηζε ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ, απφ ηνλ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ ηα 

νπνία λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη λα ζηνρεχνπλ ζην πξνθίι ηνπ «κέζνπ» 

θαηαλαισηή, πξνο ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο, κε εηδηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε niche κηθξν-αγνξά ηνπ αγξν-ηνπξηζκνχ (Dalgic & Leeuw, 1994; Roberts 

& Hall, 2004;). Πξφθεηηαη γηα κία ηάζε σο πξνο ηε ράξαμε ζηξαηεγηθψλ, ε νπνία 

εθφζνλ ζηεξίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία, κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα δηαηεξήζηκν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, δίλνληαο πεξαηηέξσ επθαηξίεο αλάπηπμεο θπξίσο ζε 

επηρεηξήζεηο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο (Hagen et al. 2004). 

 

2.2.4 Σερλνινγηθφ Πεξηβάιινλ 

 

Ζ ηερλνινγηθή δηάζηαζε ηεο αλάιπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ ηερλνινγηψλ εμειίμεσλ πνπ πηζαλψο πξνθχπηνπλ εθηφο 

επηρείξεζεο, αιιά ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ θξίζηκν αληίθηππν ζηελ επηρείξεζε θαη ζηε 

ζηξαηεγηθή ηεο, ιεηηνπξγψληαο είηε σο επθαηξίεο, είηε σο απεηιέο (Γεσξγφπνπινο, 

2010). Δθφζνλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί θαη λα εηζάγεη απνηειεζκαηηθά 

ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, πξφθεηηαη γηα επθαηξίεο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, νη ηερλνινγηθέο ηάζεηο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο απεηιέο, εάλ αλ 

κηα επηρείξεζε δελ πξνζαξκνζζεί εγθαίξσο ψζηε λα εηζάγεη απνηειεζκαηηθά ηελ 

ηερλνινγηθή πξφνδν ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, επηηξέπνληαο ζηηο αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο λα απνθηήζνπλ πξνβάδηζκα. 
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Δηδηθφηεξα, ε επειημία θαη ε έγθαηξε εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζπλδένληαη 

κε ηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

εληνπίδνπλ επθαηξίεο γηα θαηλνηνκία. Γηα παξάδεηγκα, σο ραξαθηεξηζηηθφ ηερλνινγηθφ 

εξγαιείν ηεο ζχγρξνλεο επνρήο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ πξνθίι ησλ επηρεηξήζεσλ 

αλαθέξεηαη ε παξνπζία κηαο επηρείξεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Άιισζηε, εηδηθά ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζηε 

λέα γεληά πνπ είλαη ν βαζηθφο ρξήζηεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ θιάδνπ ηεο 

θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο. 

 

Σν πην ελδηαθέξνλ ηερλνινγηθφ πξντφλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο φζνλ αθνξά ζηελ 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηε Γεκφζηα ζε κηθξφηεξν βαζκφ, είλαη νη Γηαδξαζηηθνί 

Πίλαθεο (Interactive Whiteboard). Πξφθεηηαη γηα κία θαηλνηνκηθή ηερλνινγηθή ιχζε γηα 

ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά γηα ηε δηδαζθαιία ζε 

φιεο ηηο θάζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα, ν Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο είλαη κηα ςεθηαθή ζπζθεπή 

αθήο, ε νπνία πνπ ζπλδέεηαη κε έλαλ ππνινγηζηή (computer) θαη έλαλ βηληενπξνβνιέα 

(projector). ε αληίζεζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ πίλαθα θαη ηηο θηκσιίεο, ν Γηαδξαζηηθφο 

Πίλαθαο θαζηζηά εθηθηή ηε δηάδξαζε, αθνχ κέζσ ηεο αθήο ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν 

θαη νη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κε ην πιηθφ ηνπ πίλαθα θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ αλαιφγσο 

κε ηηο αλάγθεο ηνπο (Μάλεζεο & Καθαβάο, 2016). 

 

Δπηπιένλ, ν Γηαδξαζηηθφο Πίλαθαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπλδπαζηηθά θαη 

ηαπηφρξνλα κε άιια ςεθηαθά εξγαιεία, φπσο ην ςεθηαθφ βηβιίν ή ν πξνζσπηθφο 

ππνινγηζηήο ηνπ καζεηή, αιιά θαη κε παξαδνζηαθά δηδαθηηθά κέζα. Πξαθηηθά, ν 

ζπλδπαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ δίλεη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λέεο δπλαηφηεηεο θαη εξγαιεία γηα ηελ άκβιπλζε ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ 

ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ νη νπνίεο ηίζεληαη απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, γηα 

ηελ αλάπηπμε πεξαηηέξσ επηθνηλσλίαο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αιιά θαη γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη νκαδηθφηεηαο πνπ ιεηηνπξγεί ζεηηθά γηα ηε 

βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ (Μάλεζεο & Καθαβάο, 2016). 
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2.3 ΑΝΑΛΤΗ ΑΜΔΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ PORTER 

 

Γηα λα αλαιπζεί ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

εηδηθφηεξα ησλ θξνληηζηεξίσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο γίλεηαη ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο, ην 

νπνίν ζπκβάιιεη ζην λα θαζνξηζηεί ε αληαγσληζηηθή δνκή ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Γηα ηελ αλάιπζε Porter γίλεηαη ρξήζε ησλ φπνησλ 

δηαζέζηκσλ εξεπλεηηθψλ θιαδηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά θπξίσο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο 

ηερλνγλσζίαο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ πνιπεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ 

θιάδν.  

 

 

2.3.1 Απεηιή Δηζφδνπ Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνλ Κιάδν 

 

ηνλ θιάδν ησλ θξνληηζηεξίσλ παξαηεξνχληαη ρακειά εκπφδηα εηζφδνπ, ηα νπνία 

νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη γεληθά δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα πςειέο απαηηήζεηο 

ρξεκαηνδνηηθνχ θεθαιαίνπ έλαξμεο, θαζψο επίζεο θαη ζην φηη θάζε θαζεγεηήο Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο κπνξεί δπλεηηθά λα ηδξχζεη κία επηρείξεζε πνπ λα δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ θιάδν. Οη ηξφπνη γηα λα ηδξπζεί έλα λέν θξνληηζηήξην Μέζεο Δθπαίδεπζεο είλαη 

δχν.  

 

Ο έλαο ηξφπνο αθνξά ζηε κέζνδν ηεο δηθαηφρξεζεο (franchise), φπνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο επηιέγεη κία απφ ηηο κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα franchise ηνπ νπνίνπ ην θφζηνο θπκαίλεηαη απφ 30.000€ έσο 60.000€ ζπλ 

πνζνζηά ζηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηεο επσλπκίαο θαη ζηε δηαθεκηζηηθή ζπκκεηνρή. Ο 

δεχηεξνο ηξφπνο είλαη κέζσ επέλδπζεο ηδηψηε, φπνπ ην θαηψηεξν θφζηνο εθηηκάηαη 

πεξίπνπ ζηηο 20.000€. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε απεηιή ησλ λενεηζεξρφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ δελ αμηνινγείηαη σο ηδηαηηέξσο πςειή.   

 

Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 2.1 θαη 2.2, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαηά ηε δηεηία 2011 – 2013 ππήξρε 

κία κηθξή αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ Φ.Μ.Δ. ζηελ Δπηθξάηεηα (ΤΠΔΘ, 2015).   
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Πίλαθαο 2. 1. Σπγθεληξωηηθά Σηνηρεία Φξνληηζηεξίωλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο αλά Πεξηθέξεηα 
2011 - 2012.  

Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α 
ΤΝΟΛΟ 

Φ.Γ.Δ. 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΧΝ 
ΤΝΟΛΟ 

ΜΑΘΗΣΧΝ 

ΑΣΣΗΚΖ 787 8081 49929 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΑΓΑ 114 1118 5870 

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 110 1371 8805 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 183 1429 7978 

ΘΔΑΛΗΑ 176 2106 14711 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 350 3466 19768 

ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 83 1165 5367 

ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 85 1272 6426 

ΖΠΔΗΡΟΤ 114 1224 6427 

ΚΡΖΣΖ 106 1123 5914 
ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 27 326 1336 

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 42 408 2157 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 30 287 1512 

  Τ Ν Ο Λ Α 2207 23376 136200 

Πεγή: ΥΠΔΘ (2015). 

 

Πίλαθαο 2. 2. Σπγθεληξωηηθά Σηνηρεία Φξνληηζηεξίωλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο αλά Πεξηθέξεηα 
2012 – 2013.  

Πεγή: ΤΠΔΘ (2015b). 

  

Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α 
ΤΝΟΛΟ 

Φ.Γ.Δ. 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΧΝ 
ΤΝΟΛΟ 

ΜΑΘΗΣΧΝ 

ΑΣΣΗΚΖ 703 6920 40709 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 144 1359 6762 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 143 1499 8960 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 212 1823 9151 

ΘΔΑΛΗΑ 231 2326 15515 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 348 3196 18428 

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 87 1260 5716 

ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 107 1435 6920 

ΖΠΔΗΡΟΤ 144 1186 6966 

ΚΡΖΣΖ 113 1145 6214 
ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 28 329 1210 

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 59 489 2694 

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 29 346 1438 

  Τ Ν Ο Λ Α 2348 23313 130683 
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2.3.2 Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλαµε ησλ Πξνκεζεπηψλ 

 

Οη πξνκεζεπηέο ζηνλ θιάδν ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο νη 

ηδηνθηήηεο ησλ θξνληηζηεξίσλ ζπλεξγάδνληαη ζηα πξψηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπ 

ρψξνπ, φπσο εηαηξείεο εμνπιηζκνχ γξαθείσλ θαζψο θαη θαηαζθεπαζηηθέο γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ. Μφληκε ζρέζε δεκηνπξγείηαη κε εηαηξείεο αλαιψζηκσλ 

πξντφλησλ, φπσο ραξηηψλ εθηχπσζεο, καξθαδφξσλ θαη θηκσιηψλ κεηαμχ άιισλ. 

 

Έλα θξνληηζηήξην ρξεηάδεηαη ππεξεζίεο φπσο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο (ΗΣ), 

Αζθάιεηαο (Security), ινγηζηηθέο ππεξεζίεο, θαζαξηφηεηα θαη ζπληήξεζε. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

αγνξά, δελ έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ λα ηηο δηαθνξνπνηεί (αλά 

πξνζθεξφκελε ππεξεζία), έρνπλ θαη νη ίδηεο ππνζηεί ηα δεηλά ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

κε ζπλέπεηα ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε λα είλαη ε ρακειφηεξε αλάκεζα ζηηο 

ππφινηπεο νκάδεο πξνκεζεπηψλ. 

 

Σέινο, νη εηαηξείεο παξνρήο ελέξγεηαο ιεηηνπξγνχλ σο πξνκεζεπηέο γηα θάζε 

επηρείξεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε αγνξά έρεη έληνλα κνλνπσιηαθά – νιηγνπσιηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά, κε ζπλέπεηα νη πξνκεζεπηέο λα δηαζέηνπλ ζεκαληηθή 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ. Οη δηεζλείο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ελέξγεηαο θαη νη απμνκεηψζεηο 

ηνπο αλάινγα κε ηηο δηεζλείο ζπγθπξίεο ζα κπνξνχζαλ λα πηέζνπλ πξνο ηα πάλσ ην 

πάγην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ. 

 

πκπεξαζκαηηθά, νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ δηαηξέρνπλ ζρεηηθά κηθξφ έσο κέηξην θίλδπλν 

λα βξεζνχλ ζε δπζκελή ζέζε απφ ηηο ελέξγεηεο ή απνθάζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. 

 

 

2.3.3 ∆ηαπξαγµαηεπηηθή Γχλαµε ησλ Αγνξαζηψλ 

 

Οη πειάηεο ησλ Φξνληηζηεξίσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο είλαη απνθιεηζηηθά ηδηψηεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα νηθνγέλεηεο κε παηδηά ειηθίαο 12 έσο 18. ηελ πθηζηάκελε 

θξνληηζηεξηαθή αγνξά, ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, δειαδή ε παξνρή ππεξεζηψλ 

εθπαίδεπζεο, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αδηαθνξνπνίεην κε ηηο φπνηεο πνιηηηθέο 

δηαθνξνπνίεζεο λα εζηηάδνπλ ζηελ ηηκή θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο πιεξσκήο. ίγνπξα 
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ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή επηινγή ηνπ γνλέα παίδεη θαη ε θήκε ηνπ εθάζηνηε 

θξνληηζηεξίνπ. Όκσο ε θαιή θήκε είλαη επζέσο αλάινγε κε ηνπ πςειφ θφζηνο ησλ 

δηδάθηξσλ. 

 

Ζ ηειηθή επηινγή θξνληηζηεξίνπ είλαη κάιινλ απφθαζε ησλ γνλέσλ θαη πξνθχπηεη σο 

ζπλάξηεζε ηηκήο, θήκεο θαη ζέιεζεο ηνπ παηδηνχ γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ/αγνξαζηψλ ηδηαηηέξσο κεγάιε. 

 

 

2.3.4 Απεηιή απφ ηα Τπνθαηάζηαηα  

 

Χο ππνθαηάζηαηα ζεσξνχληαη άιινη ηξφπνη παξνρήο ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ζε 

δεπηεξνβάζκην επίπεδν. Σν βαζηθφηεξν ππνθαηάζηαην είλαη ε θαη‘ νίθνλ δηδαζθαιία. 

χκθσλα κε παλειιαδηθή έξεπλα ηεο PALMOS ANALYSIS LTD, ε νπνία δηελεξγήζεθε 

ινγαξηαζκφ ηνπ πιιφγνπ Δθπαηδεπηηθψλ Φξνληηζηψλ Αηηηθήο (ΔΦΑ) παλειιαδηθή 

έξεπλα, γηα ηα ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη ηα θξνληηζηήξηα Μέζεο Δθπαίδεπζεο πξνθχπηεη 

φηη ην 36% ησλ καζεηψλ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ επηιέγνπλ σο εμσζρνιηθή ππνζηήξημε 

ηα ηδηαίηεξα καζήκαηα (Palmos Analysis, 2015). 

 

Σα ηδηαίηεξα καζήκαηα, αλ θαη είλαη πην αθξηβά, ζηε ζπλείδεζε πνιιψλ γνλέσλ 

ζεσξνχληαη απνδνηηθφηεξα θαη πνηνηηθφηεξα απφ ην θξνληηζηήξην Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

Σν πςειφ ηνπο θφζηνο αλά ψξα ηζνξξνπείηαη απφ ηηο ιηγφηεξεο ψξεο πνπ ρξεηάδνληαη 

αλά κάζεκα κε απνηέιεζκα ν καζεηήο λα είλαη πην μεθνχξαζηνο θαη λα έρεη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα πξνζσπηθφ δηάβαζκα. Χζηφζν ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα 

γηα ην Λχθεην νη ψξεο αλά εβδνκάδα είλαη 5,3 ζην ηδηαίηεξν κάζεκα, ελψ ζην 

θξνληηζηήξην Μέζεο Δθπαίδεπζεο είλαη 13,3 θαη ην θφζηνο αλά ψξα ζε εηήζηα βάζε 

αλέξρεηαη ζε 497€ θαη 258€ αληίζηνηρα (Palmos Analysis, 2015). Σα παξαπάλσ 

ζηνηρεία ζπλζέηνπλ έλα πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγεί ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο γηα ηνλ 

θιάδν.  
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2.3.5 Έληαζε ηνπ Αληαγσληζµνχ ζηνλ Κιάδν 

 

Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ θξνληηζηεξίσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο είλαη εληνλφηεξνο 

κεηαμχ απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη έγθεηηαη θπξίσο ζε κηα νκάδα 

ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ην χςνο δηδάθηξσλ, ε 

δπλαηφηεηα δηαθαλνληζκψλ γηα πιεξσκέο δηδάθηξσλ, ε επθνιία πξφζβαζεο κε Μ.Μ.Μ. 

θαη ε θήκε ηνπ θξνληηζηεξίνπ. ηα ραξαθηεξηζηηθά επί ησλ νπνίσλ έγθεηηαη ν 

αληαγσληζκφο αλαθέξνληαη επίζεο ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηα 

πνζνζηά εηζαγσγψλ ζε παλεπηζηήκηα, ν αξηζκφο καζεηψλ αλά ηκήκα, ν ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο (γχξσ απφ ηξαπέδη ή ζε πίλαθα), ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ 

πξφνδν ηνπ καζεηή, θαζψο επίζεο θαη ε πξνζνκνίσζε εμεηάζεσλ κε ζπρλά 

δηαγσλίζκαηα.  

 

Οξηζκέλα θξνληηζηήξηα δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε ππεξαμία ζε ζρέζε κε άιια, ιφγσ ηεο 

θήκεο θαη ηζηνξίαο (θπξίσο ζε κεγάια αζηηθά θέληξα) θαη σο απνηέιεζκα ζεσξνχληαη 

πην ειθπζηηθά θαη αληαγσληζηηθά, αλεμάξηεηα κε ην χςνο ησλ δηδάθηξσλ ηνπο. 

Τπάξρνπλ θαηεγνξίεο γνλέσλ πνπ πξνηηκνχλ έλα θξνληηζηήξην κε βάζε ηε θήκε θαη 

ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη, αιιά ππάξρνπλ θαη απηνί νη γνλείο πνπ 

πξνηηκνχλ έλα πην νηθνλνκηθφ θξνληηζηήξην αθφκα θη αλ δελ έρεη ην ίδην επίπεδν 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

 

2.4 ΜΗΣΡΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

 

ηνλ πίλαθα 2.3 ζπλνςίδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο απφ ην γεληθεπκέλν θαη ην 

άκεζν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ ησλ θξνληηζηεξίσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

Απφ ηε δηαδηθαζία ζηάζκηζεο θαη αμηνιφγεζήο ηνπο πξνθχπηεη ε ηειηθή βαζκνινγία 

2,94. Ζ κέηξηα βαζκνινγία θαηαδεηθλχεη πσο ν ππφ εμέηαζε θιάδνο εκθαλίδεη 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο αληίδξαζεο ζηα εξεζίζκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληφο 

ηνπ. Δηδηθφηεξα ε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο νθείιεηαη ζε εγγελείο 

αδπλακίεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ εζσηεξηθή δπλαηφηεηα 

αληαπφθξηζεο ηνπ θιάδνπ. 
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Πίλαθαο 2. 3. Πίλαθαο EFAS. Hunger, J. D & Wheelen, L. T 2004, «Δηζαγωγή ζην Σηξαηεγηθό 
Μάλαηδκελη», κηθξ. Α. νθνδήκνο, επηκ. Γ. Καηζαληψλεο, Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα, ζε. 
112. 

ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

                           ΔΤΚΑΙΡΙΔ 

ΣΑΘΔΡΖ ΕΖΣΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

0,1 4 0,4 

AD – HOC ΤΠΖΡΔΗΔ  0,02 1 0,02 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ 0,08 3 0,24 

ΑΝΔΛΑΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ 0,1 3 0,3 

ΜΔΗΧΔΗ ΜΗΘΧΝ 0,1 2 0,2 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 0,03 3 0,09 

                            ΑΠΔΙΛΔ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΣΑΘΔΗΑ 0,1 2 0,2 

ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ 0,05 2 0,1 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 0,15 3 0,45 

ΑΤΞΖΖ ΑΝΔΡΓΗΑ 0,01 2 0,02 

ΤΦΖΛΖ ΦΟΡΟΛΟΓΖΖ 0,1 3 0,3 

ΔΠΗΒΡΑΓΤΝΖ ΓΔΝΝΖΔΧΝ 0,05 1 0,05 

ΗΥΤΡΟ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 0,02 1 0,02 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 0,09 5 0,45 

ΥΑΜΖΛΑ ΔΜΠΟΓΗΑ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ 0 1 0 

ΤΝΟΛΟ 1  2,94 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο 

ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΑΝΑΛΤΗ 

SWOT 

 

 

3.1 Γςνάμειρ 

 

ηηο δπλάκεηο ηεο δεκηνπξγίαο ελφο θξνληηζηεξίνπ νπζηαζηηθήο κφξθσζεο θαη‘ αξράο 

ζεκεηψλεηαη ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο ν ζπληάθηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρεη ήδε 

δεθαεηή εκπεηξία ζηνλ ρψξν ηεο θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο. Ζ εκπεηξία ηνπ 

εζηηάδεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο, κε ζηφρν ηελ νπζία ηεο 

κφξθσζεο, δειαδή ηελ νπζηαζηηθή δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο επηζηήκεο πνπ ζηεξίδεηαη 

θπξίσο ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ εμέιημε ηεο ζθέςεο ηνπ καζεηή, ε νπνία απνηειεί θαη 

ην φξακα ηνπ ππφ δηεξεχλεζε θξνληηζηεξίνπ.  

 

Δπίζεο ππάξρεη ζνβαξφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ εθ κέξνπο δεχηεξνπ αηφκνπ, ην νπνίν 

έρεη θνηλφ φξακα γηα ηελ εθπαίδεπζε, γηα ζπλεξγαζία ππφ ηε κνξθή ζπλεηαίξσλ. Σν 

ελδηαθεξφκελν άηνκν έρεη εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζπλδέεηαη κε 

καθξνρξφληα ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη θηιίαο κε ηνλ γξάθνληα θαη ελδηαθέξεηαη 

επελδπηηθά θαη επαγγεικαηηθά γηα έλα ηέηνην επηρεηξεκαηηθφ βήκα.  

 

Σέινο, ζηηο δπλάκεηο κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε ππάξρνπζα επαγγεικαηηθή θήκε ησλ 

δχν δπλεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεηαίξσλ, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πνηνηηθή 

θαη απνηειεζκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο 

κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ήδε κηα πειαηεηαθή βάζε γηα ην ππφ ζρεδηαζκφ θξνληηζηήξην.  

 

 

3.2 Αδςναμίερ 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο αδπλακίεο επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ επηρεηξεκαηηθή νκάδα δελ ππάξρεη 

θάπνηνο κε εκπεηξία ζην ρψξν ηνπ κάξθεηηλγθ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, θάηη ην 

νπνίν ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν. Ο αληίθηππνο απηήο ηεο έιιεηςεο ζπλεπάγεηαη ζε 

πηζαλέο δπζθνιίεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ βήκαηνο, ζηε δεκηνπξγία 

πιάλνπ πξνψζεζεο, ζηελ ράξαμε ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ κε εκπεξηζηαησκέλεο 

απνθάζεηο γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ κάξθεηηλγθ, ζηε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ 
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ζρεδίσλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα πηζαλέο ρξεκαηνδνηήζεηο, 

αιιά θαη ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο ζπλνιηθά. πλεπψο, πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα εχξεζε 

ηνπ θαηάιιεινπ αηφκνπ, ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, θαζψο επίζεο 

απαηηείηαη θαη ν ζρεκαηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη, ψζηε λα 

ππάξμεη κηα νκαιή εμέιημε ηεο ηδέαο. Δπνκέλσο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα εξεπλεζεί ε 

πηζαλφηεηα εμσηεξηθήο αλάζεζεο ζε εηαηξεία ζπκβνχισλ, ή εθείλε ηεο πξφζιεςεο 

αηφκσλ εμεηάδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θάζε πεξίπησζεο γηα λα 

ιεθζεί ε θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε.   

 

Βαζηθφ δήηεκα απνηειεί θαη ην κηθξφ δηαζέζηκν νηθνλνκηθφ θεθάιαην θαηά ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν. Δηδηθφηεξα, απηφ φπσο ζπγθεληξψλεηαη κεηά ηε ζπλέλσζε ησλ δπλάκεσλ ησλ 

δχν ζπλεηαίξσλ, επαξθεί κφλν γηα ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο σζηφζν δελ επαξθεί γηα 

ηε ζπλερή ππνζηήξημε ηνπ θξνληηζηεξίνπ θαηά ηα ηξία πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα δειαδή ην νπνίν ζεσξείηαη ηθαλφ πξνθεηκέλνπ λα θαλνχλ νη 

πξαγκαηηθέο πξννπηηθέο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ βήκαηνο. Απηή είλαη κία αδπλακία κε 

πνιιέο παξακέηξνπο. Δάλ νη ζπλεηαίξνη πξνρσξνχζαλ ζηελ πινπνίεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο, ζα ήηαλ απαξαίηεηε ε ρξήζε θεθαιαίσλ πέξα ησλ ηδίσλ. Οπφηε 

ζα ρξεηαδφηαλ θάπνηνο εμσηεξηθφο δαλεηζκφο, είηε απφ ηξάπεδεο, είηε απφ θάπνηα 

επξσπατθά ή θξαηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο 

ην ΔΠΑ. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε φπνπ θάπνην απφ απηά ηα αηηήκαηα γηλφηαλ δεθηφ, ε 

εηζξνή ησλ απαξαίηεησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θεθαιαίσλ, ζα ζπλνδεπφηαλ απφ 

παξάπιεπξεο ζπλέπεηεο νη νπνίεο ίζσο λα κε ιεηηνπξγνχζαλ ζεηηθά γηα ην φιν 

εγρείξεκα.  

 

Δηδηθφηεξα, κε ηε ρξεκαηνδνηηθή εκπινθή ηξίησλ πξνθχπηεη θαη ε δηνηθεηηθή ηνπο 

ζπκκεηνρή, γεγνλφο ην νπνίν ελδερνκέλσο λα επηθέξεη δηαθσλίεο ηφζν γηα ην είδνο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο πξφηαζεο φζν θαη γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ. Αθφκε, θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο, ειινρεχεη ν 

θίλδπλνο αιιαγήο ηεο αξρηθήο ηδέαο πξνο πην παξαδνζηαθέο κνξθέο, ψζηε λα είλαη πην 

αζθαιείο νη πηζαλφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηξαπεδηθνχ ή 

φπνηνπ άιινπ δαλεηζκνχ, ηίζεληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα χςε ησλ επηηνθίσλ, αιιά θαη 

ηνλ θίλδπλν κε αληαπφθξηζεο ζηηο φπνηεο δαλεηαθέο δεζκεχζεηο ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.  
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3.3 Απειλέρ 

 

Ο θίλδπλνο κε αληαπφθξηζεο ζηηο φπνηεο ππνρξεψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 

ηπρφλ δαλεηζκφ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο κεγαιψλεη έρνληαο σο δεδνκέλν ην απμαλφκελν 

πνζνζηφ πειαηψλ – «θαθνπιεξσηψλ» ζηα θξνληηζηήξηα, θαηλφκελν ην νπνίν κπνξεί 

λα εληαρζεί ίζσο ζηηο απεηιέο ηεο SWOT αλάιπζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν φπνπ 

γνλείο – πειάηεο, ελψ απνιακβάλνπλ – γηα ην καζεηή – ησλ φπνησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ηειηθά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Δίλαη 

γεγνλφο φηη, αλ θαη αλέθαζελ ππήξραλ «θαθνπιεξσηέο» ζηα θξνληηζηήξηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν ην νπνίν δηεπξχλεηαη, 

ελδερνκέλσο θαη ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο χθεζεο θαζψο δεκηνπξγείηαη αβεβαηφηεηα 

γηα ηελ εηζνδεκαηηθή ζηαζεξφηεηα ησλ πειαηψλ – γνλέσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε ηάζε 

ηεο αχμεζεο ησλ πειαηψλ νη νπνίνη δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο, ή αληαπνθξίλνληαη 

κφλν κεξηθψο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, δεκηνπξγεί αβεβαηφηεηα ζηηο φπνηεο 

εθηηκήζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν ηνπ ππφ ζχζηαζε θξνληηζηεξίνπ. Άξα, ην 

απξφνπην ηεο εηζνδεκαηηθήο πνξείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαγθαηφηεηα πιεξσκήο 

ηφθσλ, αιιά θαη ηηο φπνηεο πνηλέο ζε πεξίπησζε δαλεηζκνχ, αλαδεηθλχεη κηα αθφκε 

αδπλακία γηα ην φιν επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο έρνπλ αλαδεηρζεί ηα ιεγφκελα 

ελαιιαθηηθά θξνληηζηήξηα αιιειεγγχεο. Δληάζζεηαη ζε κηα ηάζε απηνδηαρεηξηδφκελσλ 

θνξέσλ, φπσο ε εθθιεζία, Μ.Κ.Ο. θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ γηα αιιειέγγπα παηδεία 

(Enallaktikos.gr, 2017). ε απηφ ην πιαίζην, κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε εζεινληψλ 

δαζθάισλ, θαζεγεηψλ θαη θνηηεηψλ, νη νπνίνη ελίνηε θαη κε ηε ζπλεξγαζία Γεκνηηθψλ 

ή άιισλ αξρψλ πξνζθέξνληαη καζήκαηα δσξεάλ, παηδηθνί ζηαζκνί, ζρνιέο ρνξνχ θαη 

θνηλσληθά σδεία, κεηαμχ ησλ άιισλ θαη θνηλσληθά θξνληηζηήξηα, γηα φια ηα καζήκαηα 

θαη γηα φιεο ηηο ηάμεηο, ζε θαζεκεξηλή βάζε. Αλ θαη πξφθεηηαη γηα έλα πηζαλφ 

ππνθαηάζηαην πξντφλ, άξα θαη γηα πηζαλή απεηιή, ηειηθά ζηελ πξάμε δελ θαίλεηαη λα 

πξνζειθχεηαη κεγάιε κεξίδα ηνπ θνηλνχ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, θαζψο κάιινλ 

επηθξαηεί κηα άπνςε πσο θάζε ηη πνπ παξέρεηαη δσξεάλ έρεη κάιινλ ππνδεέζηεξε 

πνηφηεηα.  

 

Δλ ησ κεηαμχ κε αθνξκή ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο έλαληη ησλ δεζκεχζεσλ πνπ 

επηβιήζεθαλ απφ ηελ πνιηηηθή ησλ κλεκνλίσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ζρεδφλ 

δεθαεηίαο πιένλ ην θνηλσληθφ θξάηνο φιν θαη ζπξξηθλψλεηαη ζπκπαξαζχξνληαο θαη ηνλ 
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θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο. Σηο κεηψζεηο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

αθνινπζεί ινγηθά ε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

εθπαίδεπζεο, αθνχ θιείλνπλ ζρνιεία, θάπνηα ζπγρσλεχνληαη θαη νξηζκέλα 

ππνιεηηνπξγνχλ, θαζψο ππάξρνπλ ειιείςεηο ηφζν ζηηο ππνδνκέο φζν θαη ζε 

πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, αιιά θαη ζε πξνζσπηθφ εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ πνιιέο 

νξγαληθέο ζέζεηο θαιχπηνληαη απφ αλαπιεξσηέο. Έηζη ε φιε ππνβάζκηζε ηνπ 

επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηαπηφρξνλα κε ηελ απαηηεηηθή θαη αληαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κεγαιχηεξε 

ξνπή ησλ γνλέσλ θαη καζεηψλ πξνο ηε θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Υξηζηνδνχινπ, 2017). Χζηφζν, νη 

εμειίμεηο ζηελ αγνξά θξνληηζηεξίνπ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δελ θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλνπλ θάπνηα ηέηνηα ηάζε αθξηβψο (ΔΗΜΦΔΑ, 2008; Παπακαηζαίνπ, 2017).  

 

Ζ ζκίθξπλζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ εκθαλίδεηαη σο ζπλέπεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο νδεγεί ζε κεησκέλε αγνξαζηηθή δπλαηφηεηα ησλ γνλέσλ γηα ηελ 

επέλδπζε ζηε θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Έηζη κεγάινη 

θξνληηζηεξηαθνί φκηινη πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιφγσ ηνπ κεγάινπ πιήζνπο πειαηψλ 

ηείλνπλ λα πξνζθέξνπλ ρακειέο ηηκέο, απμάλνληαο ηνλ ήδε έληνλν αληαγσληζκφ. Ο 

ππάξρσλ αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν ηεο θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο, φπσο 

πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλάιπζε Porter ραξαθηεξίδεηαη έληνλνο, θαζψο ππάξρεη 

πιήζνο θξνληηζηεξίσλ, ηα νπνία πξνζθέξνπλ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

ζπλδπαζκνχο παθέησλ ππεξεζηψλ, ηηκψλ. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί σο απεηιή θαη 

ε γεληθφηεξε ηάζε ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο θξνληηζηεξίσλ φπσο θαίλεηαη λα 

ζεκεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, φπνπ νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ επηθξαηνχλ εμαγνξάδνληαο ή ζέηνληαο εθηφο αληαγσληζκνχ κηθξφηεξεο 

ζπλνηθηαθνχ ηχπνπ επηρεηξήζεηο, ελψ θαη ηα κηθξφηεξα θξνληηζηήξηα ηα νπνία δελ 

εμαγνξάδνληαη, καθξνπξφζεζκα απνηπγράλνπλ λα επηβηψζνπλ.  

 

Σέινο, ην θξνληηζηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο σο επηρείξεζε ζεσξείηαη απφ ηηο εθάζηνηε 

θπβεξλήζεηο σο παξαπαηδεία θαη σο εθ ηνχηνπ γίλνληαη ζπρλέο εμαγγειίεο κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηνπ δεκφζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη παξάιιειε εμάιεηςε ησλ 

θξνληηζηεξίσλ. Χζηφζν, ε πξαθηηθή ηεο «ζθηψδνπο εθπαίδεπζεο» ππάξρεη 

παγθνζκίσο –παξά ηελ εληχπσζε πνπ επηθξαηεί φηη πξφθεηηαη γηα ειιεληθφ θαηλφκελν. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ θξνληηζηεξίσλ ππάξρεη ζηελ Διιάδα ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηνπ 1880 

θαη κέρξη ζήκεξα ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη ζηηο φπνηεο λέεο ηάζεηο 

ζηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο παηδείαο ελ γέλεη. Έηζη ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ 

πεξίνδν ησλ επφκελσλ δέθα εηψλ δελ πξνβιέπεηαη θάπνηα πξφηαζε ξηδηθήο αιιαγήο 
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ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα αλαηξαπεί ε εγθαζηδξπκέλε 

αλαγθαηφηεηα γηα θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ίζσο ζπλέβαηλε 

κε ηελ πιήξε θαηάξγεζε ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ φπσο έρεη πξνηαζεί 

(Καξαγηάλλε, 2015).  

 

 

3.4 Δςκαιπίερ  

 

ηηο επθαηξίεο κπνξεί αξρηθά λα επηζεκαλζεί φηη παξά ηελ χθεζε θαη παξά ηε 

ζκίθξπλζε ηνπ κέζνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο, νη γνλείο εμαθνινπζνχλ λα επελδχνπλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο λνηθνθπξηψλ ρακειψλ 

εηζνδεκάησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη απφ ηε κηα πιεπξά, κεηψζεθε πεξί ην 5,4% ε 

δαπάλε ησλ γνλέσλ γηα ηε θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο χθεζεο, ζπγθξηηηθά κε ηα πξν θξίζεο επίπεδα πξηλ ην 2010. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ζπλνιηθά ε δαπάλε γηα ηελ νξγαλσκέλε πξνεηνηκαζία ελφο καζεηή ζε θξνληηζηήξην 

απφ ηελ Α‘ Γπκλαζίνπ έσο ηελ Γ‘ Λπθείνπ αλέξρεηαη ζηα 14.000 € (Λαθαζάο, 2014). ε 

κεληαία βάζε ην πνζφ δαπάλεο αλά καζεηή γηα ην θξνληηζηήξην κπνξεί λα θηάζεη θαη 

ηα 450€, αλαιφγσο ηελ έληαζε ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ην είδνο ηνπ παθέηνπ, 

νδεγψληαο ηνπο γνλείο αθφκε θαη ζε δαλεηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, ή θαη ζε δηαθαλνληζκνχο πιεξσκήο, 

φπσο νη εθπηψζεηο γηα πιεξσκέο ρσξίο απφδεημε (Καθανπλάθε, 2017).  

 

Δπίζεο ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο αδπλακίεο, αιιά θαη ηηο απεηιέο, πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππφ ηε ζθηά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη 

ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζηε ζπξξίθλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηελ εθηφμεπζε ηεο 

αλεξγίαο, έρνπλ ιεθζεί νξηζκέλα παθέηα κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, κεηαμχ άιισλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηνχληαη ζε 

έλαλ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ, ηα θαηά πεξίπησζε πξνηεηλφκελα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα. Με 

απηφ ην δεδνκέλν, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη εδψ εληνπίδεηαη κηα θάπνηα 

δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο θξίζηκεο πξψηεο ηξηεηίαο, ψζπνπ δειαδή λα δηαθαλνχλ νη 

πξαγκαηηθέο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο. Δληνχηνηο ηέηνηνπ είδνπο δπλαηφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα θξχβνπλ θηλδχλνπο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Έλαο 

ηέηνηνο θίλδπλνο κπνξεί λα είλαη φηη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αιιάμεη ε βαζηθή 

επηρεηξεκαηηθή ηδέα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή ρξεκαηνδφηεζε. 

Δπίζεο ππάξρεη έλα ελδερφκελν λα κελ εγθξηζεί ηειηθά ε ρξεκαηνδφηεζε κε 
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απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ επηπξφζζεηα έμνδα ηα νπνία δελ είραλ ππνινγηζηεί 

ζηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

 

Σν πξνζθεξφκελν παθέην ππεξεζηψλ είλαη κνλαδηθφ σο πξφηαζε ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο έηζη ε ίδηα ε πξφηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο επθαηξία. ηα 2.589 

θξνληηζηήξηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα (Καξαγηαλλνπνχινπ, 2014) ν βαζηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο παξακέλεη ε επίηεπμε πςειήο βαζκνινγίαο, ελψ ν θχξηνο ιφγνο πνπ 

ηα γνλείο επηιέγνπλ ηε θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε έλαληη ησλ ηδηαίηεξσλ καζεκάησλ 

είλαη ηα ζπρλά δηαγσλίζκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε πξνζνκνίσζε ησλ παλειιελίσλ 

εμεηάζεσλ, αλαπαξάγνληαο ηειηθά ην ζηφρν ηεο πςειήο βαζκνινγηθήο επίδνζεο. ε 

έλα ηέηνην πιαίζην, έλα θξνληηζηήξην ην νπνίν ζα ζηνρεχεη ζε κηα πην πνηνηηθή εθδνρή 

ηεο κάζεζεο γηα ηε κάζεζε θαη φρη ηεο κάζεζεο γηα ην βαζκφ απηφλ θαζ‘ εαπηφλ, 

κάιινλ απνηειεί κνλαδηθή πξφηαζε.  

 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ θξνληηζηεξίνπ δηακνξθψλεη θαη ίζσο πεξηνξίδεη θαη ην θνηλφ 

ζην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζηνρεχζεη, ηελ αγνξά/νκάδα – ζηφρν (target group). Καηά 

πξψηνλ, ζα κπνξνχζε εδψ λα ππνζηεξηρζεί φηη έλα ηέηνην θξνληηζηήξην ζα κπνξνχζε 

θαη‘ αξράο λα ζηνρεχεη ζε φινπο φζνπο έρνπλ κελ αμηψζεηο γηα πςειέο καζεζηαθέο 

επηδφζεηο, αιιά δελ ζηνρεχνπλ λα δψζνπλ παλειιήληεο εμεηάζεηο. Σέηνηνη πηζαλνί 

ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη νη καζεηέο νη νπνίνη ζθνπεχνπλ γηα παξάδεηγκα λα θχγνπλ 

ζην εμσηεξηθφ αθνχ νινθιεξψζνπλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Δάλ 

ην θξνληηζηήξην πεηχραηλε λα πξνζειθχζεη ηέηνηνπο καζεηέο, απηφ ζα ζήκαηλε φηη απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο, ζα πξνζειθχνληαλ λνηθνθπξηά ηα νπνία έρνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο γηα λα ζπνπδάζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην εμσηεξηθφ, άξα θαη γηα λα 

επελδχζνπλ ζηελ θαηάιιειε θξνληηζηεξηαθή ηνπο εθπαίδεπζε θαη πξνεηνηκαζία. ε 

έλα ηέηνην ελδερφκελν, ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη νη πειάηεο ηνπ θξνληηζηεξίνπ ζα 

ήηαλ κεζαίνπ – αλψηεξνπ εηζνδήκαηνο, άξα πειάηεο κε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα 

αληαπφθξηζεο ζε κέζεο – πςειέο ηηκέο, δειαδή γηα κηα ηηκνιφγεζε εθάκηιιε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, φπνπ θαη ζα δνζεί ε θχξηα έκθαζε. Με κηα ηέηνηα ινγηθή, ζα 

απνθεχγνληαλ ίζσο δπζρέξεηεο απφ πειάηεο πνπ δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θαιχςνπλ 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ή απφ πειάηεο πνπ ζα δεηνχζαλ νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο, 

εθπηψζεηο θαη άιινπ ηχπνπ δηαθαλνληζκνχο, επηηξέπνληαο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

θξνληηζηεξίνπ απφ πιεπξάο ξεπζηφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε ίζσο απαηηνχζε πεξαηηέξσ επελδχζεηο ζε φξνπο θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηερλνινγίαο εηθφλαο θαη άιινπ εμνπιηζκνχ, γηα ηηο νπνίεο γηα ηελ 

ψξα ηνπιάρηζηνλ ην πθηζηάκελν θεθάιαην λα κελ δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί.  
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Παξάιιεια, παξακέλνληαο ζην πηζαλφ αγνξαζηηθφ θνηλφ ππφ ζηφρεπζε, κπνξεί εδψ 

λα ζεκεησζεί κηα γεληθφηεξε αλαδπφκελε ηάζε ηνπ ιεγφκελνπ ππεχζπλνπ 

θαηαλαισηηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα δηάθνξα είδε πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθήο ή εζηθήο, ή 

άιισλ εηδψλ ππεχζπλεο θαηαλάισζεο φπσο αλαθχπηνπλ ζηε βηβιηνγξαθία (Uusitalo & 

Oksanen, 2004; Moisander, 2007; Pedrini &Ferri 2014;) ηα νπνία θαίλεηαη λα 

ζπλδένληαη κε αλάινγεο αλαδεηθλπφκελεο ηάζεηο ηεο αγνξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

fair trade, αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη δσήο γεληθφηεξα, έλαληη 

ηνπ δπηηθνχ αλζξψπνπ.  

 

To ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα είλαη νη vegans, πνπ απμάλνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν, παξάιιεια κε ηηο αλάινγεο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνληαη θαη απφ 

ηελ αληίζηνηρε αγνξά. Σέηνηνπ είδνπο θαηαλαισηέο ππεχζπλεο θαη πνηνηηθήο 

θαηαλάισζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη ην θνηλφ – ζηφρνο γηα 

ην θξνληηζηήξην ππφ κειέηε. ε απηή ηε κεξίδα θαηαλαισηψλ κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη 

ε κεξίδα ησλ «αληηζπκβαηηθψλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη δελ ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ 

ηελ πεπαηεκέλε ησλ πνιιψλ, βάδνληαο ηα παηδηά ηνπο ζε κηα επψδπλε δηαδηθαζία γηα 

ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά εθφζνλ ηνπο πξνζθεξζεί κε 

θαηάιιειν ηξφπν ε επθαηξία, ζα πξνηηκνχζαλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο νπζηαζηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο γηα ηα παηδηά ηνπο. Άιισζηε πξφθεηηαη γηα κνλαδηθή 

πξφηαζε, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε κνλαδηθνχο καζεηέο, κνλαδηθψλ γνλέσλ, νη νπνίνη 

δελ ζέινπλ λα βάινπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηνπ πιήζνπο, αιιά ηεο κάζεζεο 

γηα ηε ραξά ηεο κάζεζεο, γηα κηα πην θαηαζηαιαγκέλε επηινγή θαη γηα κηα πην 

επηπρηζκέλε δσή.  

 

Σέινο, έλα ηέηνηνπ είδνπο πξσηνπνξηαθφ θξνληηζηήξην ην νπνίν λα επελδχεη ζηε 

κάζεζε θαζ‘ απηή, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο αλάινγν ησλ άιινηε 

πξσηνπνξηαθψλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ θαη ηδξπκάησλ πξνζρνιηθήο ή ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζχζηεκα Montessori, ην νπνίν αλ θαη αξρηθά 

πνιεκήζεθε, εγθαζηδξχζεθε παγθνζκίσο θαη πιένλ απνηειεί παξάδνζε θαη ηδαληθή 

επηινγή γηα εθείλνπο πνπ έρνπλ λα επελδχζνπλ θάηη παξαπάλσ γηα ηελ πνηνηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο.  
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3.5 Μήηπα ζωνοτηρ ανάλςζηρ SWOT 

 

ηνλ πίλαθα 3.1 ζπλνςίδνληαη νη θχξηεο παξάκεηξνη ηεο αλάιπζεο SWOT, νη νπνίεο 

αλαιχνληαη πην ιεπηνκεξψο ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο.  

 

Πίλαθαο 3. 1. Δπηγξακκαηηθή αλαθνξά παξαγόληωλ SWOT αλάιπζεο. 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο, Ν 2010, «Σηξαηεγηθό Μάλαηδκελη», Αζήλα: Δθδφζεηο Μπέλνπ, 

ζει. 216 – 217. 

Αδςναμίερ 

 Μηθξφ νηθνλνκηθφ θεθάιαην/ Εεηήκαηα 

ξεπζηφηεηαο θαη πξνεθηάζεηο ηπρφλ 

πξαθηηθψλ δαλεηζκνχ 

 ρεηηθά κηθξή δηάξθεηα ζπλαιιαθηηθήο 

ζρέζεο κε πειάηεο (πεξί ηα ηξία έηε ελφο 

καζεηή ζην Λχθεην) 

 Έιιεηκκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε 

εκπεηξία ζην κάξθεηηλγθ, γηα δεκηνπξγία 

θαηάιιεινπ ζηξαηεγηθνχ 

«παθεηαξίζκαηνο» ηεο πξφηαζεο ζε 

φξνπο κάξθεηηλγθ, αλάγθε γηα θάπνηνπ 

είδνπο ζπλεξγαζία κε θαηάιιειν 

ζχκβνπιν  

Γςνάμειρ 

 Δκπεηξία ζηνλ ρψξν 

 Δκπεηξία θαη επάξθεηα ζην αληηθείκελν/ 

κνληέιν δηδαζθαιίαο 

 Δγλσζκέλν θχξνο ππεξεζηψλ/ 

απνδεδεηγκέλε πνηφηεηα πξνηεηλφκελνπ 

παθέηνπ 

 ρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

ελδηαθεξφκελσλ ζπλεηαίξσλ 

Απειλέρ 

 Οηθνλνκηθή χθεζε θαη αβεβαηφηεηα 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Αβεβαηφηεηα θαη λνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ 

δεηεκάησλ ιφγσ ζπρλψλ κεηαβνιψλ 

 Με θηιηθφ θιίκα γηα ηνπο κηθξνχο 

επηρεηξεκαηίεο 

 κίθξπλζε εηζνδήκαηνο – απμαλφκελε 

πηζαλφηεηα «θαθνπιεξσηψλ» πειαηψλ 

 (Μηθξή) Πηζαλφηεηα αλαδηακφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα «πάηαμε» 

ηεο «Παξαπαηδείαο» 

 Έληνλνο αληαγσληζκφο απφ πθηζηάκελν 

ζχζηεκα θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο 

 «Δλαιιαθηηθά» θξνληηζηήξηα αιιειεγγχεο 

Δςκαιπίερ 

 Γεδνκέλε ζηαζεξφηεηα επέλδπζεο γνλέσλ 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο 

 Μνλαδηθφηεηα πξφηαζεο 

 Γπλαηφηεηα αλάδεημεο αλαινγηψλ κε ηα 

άιινηε πξσηνπνξηαθά Παηδαγσγηθά 

Ηδξχκαηα/ Νεπηαγσγεία/Γεκνηηθά 

 Αλαδπφκελε κεξίδα «θαηαλαισηψλ 

πνηφηεηαο» (άξα θαη θνηλφ-ζηφρνο, σο 

πηζαλνί θαηαλαισηέο πνηνηηθήο κφξθσζεο 

έλαληη ζηείξαο βαζκνζεξίαο) 

 Γπλαηφηεηεο ρξεκαηνδνηήζεσλ κέζσ 

επξσπατθψλ ή άιισλ πξνγξακκάησλ, 

αιιά θαη πεξηνξηζκνί / δεζκεχζεηο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο 

Γιαμψπθυζη ηπαηηγικήρ και Πποηάζειρ Τλοποίηζηρ 
 

 

Γηα ηελ επηηπρή ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ηνπ θξνληηζηεξίνπ ‗Φσηφλην‘1, απαηηείηαη ε θαηάιιειε δηαηχπσζε ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ην Όξακα, ε Απνζηνιή θαη νη θνπνί – ηξαηεγηθνί ζηφρνη, ζε 

ζηξαηεγηθφ επίπεδν (Davies, 2000). Μεηέπεηηα ή παξάιιεια, ην Όξακα, ε Απνζηνιή 

θαη νη θνπνί, εμεηδηθεχνληαη ζε δξάζεηο θαη ηαθηηθέο, αληίζηνηρα γηα ηηο επηρεηξεζηαθέο 

θαη ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο, κε ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ελαξκφληζε κε ην 

αλψηεξν ζηξαηεγηθφ επίπεδν ράξαμεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο (Davies, 2000). 

Χζηφζν, εάλ δελ ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ πξνζεθηηθή ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο εθείλεο 

πνπ πξάγκαηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο, δπλαηφηεηεο θαη πξνζδνθίεο εθ κέξνπο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ νξγαληζκνχ, ησλ πειαηψλ, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ, ε ίδηα ε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθή γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη γηα ηελ επηβίσζή ηνπ (Rumelt, 2012). 

 

 

4.1 Όπαμα 

 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ νξάκαηνο, φπσο επίζεο θαη ηεο θαηάιιειεο δήισζεο 

απνζηνιήο, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα απνηππψλεηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηαπηφρξνλα ζα επηθνηλσλείηαη εζσηεξηθά, κέζσ ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη εμσηεξηθά, 

πξνο ηελ αγνξά, θαζψο θαη ηελ θνηλσλία, παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρία ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ νξγαληζκψλ (Wilson, 1992; Chun & Davies, 2001). Πξαθηηθά, γηα ηε 

δηακφξθσζε κηαο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο απαηηείηαη κηα δηαδηθαζία θαηαηγηζκνχ 

ηδεψλ (brainstorming), ψζηε λα δηαηππσζεί ην ζηξαηεγηθφ φξακα ζε κηα μεθάζαξε, 

γιαθπξή, αιιά θαη πεξηεθηηθή πεξηγξαθή (Collins & Porras, 1996). 

 

                                                             
1
 Χο φλνκα εξγαζίαο γηα ην Φξνληηζηήξην ππφ κειέηε, δίλεηαη ην Φσηφλην, θαζψο αληηθαηνπηξίδεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

ηδξπηή, γηα κηα ηδέα νλφκαηνο πνπ ζα εκπεξηέρεη ηε δχλακε ηνπ θσηφο θαη ηελ ζπλερή θίλεζε θαη εμέιημή ηνπ. 



 

33 
 

ην πιαίζην απηήο ηεο πεξηγξαθήο θξίλεηαη ζθφπηκν λα αληηθαηνπηξίδνληαη αθ‘ ελφο ε 

θχξηα ηδενινγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη αθ‘ εηέξνπ ην πξνζδνθψκελν κέιινλ, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 4.1 (Collins & Porras, 1996).  

 

Δηδηθφηεξα, γηα ηε δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ δηαηχπσζε ηεο 

θχξηαο ηδενινγίαο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο εληάζζνληαη νη βαζηθέο αμίεο θαη ν βαζηθφο 

ζθνπφο ηνπ Φξνληηζηεξίνπ, θαζψο επίζεο θαη ε δηαηχπσζε ελφο επξχηεξνπ ζθνπνχ 

σο πξνο ην κέιινλ πνπ νξακαηίδνληαη νη ηδξπηέο, ζε ζρεηηθά καθξνπξφζεζκν νξίδνληα 

10-30 εηψλ (Collins & Porras, 1996).  

 

 

Δηθφλα 4. 1. Τα θύξηα ζηνηρεία δηακόξθωζεο ηνπ Οξάκαηνο.  

Πεγή: Collins, J. C, & Porras, J. I 1996, Building your company's vision. Harvard business 
review, Vol. 74, No. 5, pp. 25-30. 

 

 

Έρνληαο απηά σο δεδνκέλα, σο πξνο ηηο βαζηθέο αμίεο (core values) νξίδνληαη ηξεηο 

βαζηθέο ζπληζηψζεο αμηψλ. Πξψηε αμία, αλαθέξεηαη ε βέιηηζηε αλάδεημε ησλ 

γλσζηνινγηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, σο 

κειινληηθψλ εγεηψλ. Γεχηεξνλ, ηίζεηαη ε εγεζία, σο επηζηεκνληθή θαηλνηνκία ζηελ 

εθπαίδεπζε. Σέινο σο ηξίηε αμία νξίδεηαη ην νηθνλνκηθφ θέξδνο, κέζσ ηεο παξνρήο 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ σθέιηκνπ γηα ηελ θνηλσλία.  

 

Ο θχξηνο ζθνπφο (core purpose) ηνπ Φξνληηζηεξίνπ είλαη λα παξέρεη ηελ πην 

πξνεγκέλε επηζηεκνληθά θαηλνηνκηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αλάδεημε 

ησλ γλσζηνινγηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, σο 
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πξνο ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο κε ηξφπν σθέιηκν, πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο ζεκέιην γηα ηελ 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. 

 

Αλαθνξηθά κε ην πξνζδνθψκελν κέιινλ (envisioned future), πξνζβιέπνληαο ζε έλαλ 

ρξνληθφ νξίδνληα δχν δεθαεηηψλ, σο απψηεξνο ζθνπφο (objective) ηίζεηαη, νη 

(ζεκεξηλνί) καζεηέο δηαλχνληαο ηελ ηξίηε – ηέηαξηε δεθαεηία ηεο δσήο ηνπο, λα 

εγνχληαη ζηνλ θιάδν ηνπο.  

 

πλνςίδνληαο, γηα ηε δηαηχπσζε ηεο μεθάζαξεο πεξηγξαθήο ηνπ νξάκαηνο, ην φξακα 

(vision) γηα ην Φξνληηζηήξην είλαη λα γίλεη ν επηζηεκνληθά εγεηηθφο εθπαηδεπηηθφο 

νξγαληζκφο ησλ κειινληηθψλ εγεηψλ ηεο Διιάδαο. 

 

 

4.2 Γήλυζη αποζηολήρ 

 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ζρεηηθήο εξεπλεηηθήο κειέηεο (Williams, 2008), νη δειψζεηο 

απνζηνιήο γηα ηηο πην επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο, απφ ηηο 100 επηρεηξήζεηο ηνπ Fortune 

γηα ην 2006, κνηξάδνληαη νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Γηαηππψλνληαη ζε πξψην 

πιεζπληηθφ πξφζσπν θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο αμίεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ νξγαληζκνχ, κε 

δεκνθηιέζηεξεο αμίεο ηελ ηειεηφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία (Williams, 

2008). Δηδηθά ε θαηλνηνκία αλαδεηθλχεηαη σο φξνο θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο δήισζεο απνζηνιήο (Frost & Hirsch, 2013), θαζψο επίζεο θαη ε 

εγεζία, σο εηαηξηθή αμία θαη σο φξνο ηνπ θεηκέλνπ ηεο δήισζεο απνζηνιήο (Ciulla, 

1999). Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δήισζεο απνζηνιήο θαίλεηαη λα αθνξά ζην 

ήζνο, φπσο ζπλδέεηαη κε ηελ εζηθή εγεζία, ηελ αθεξαηφηεηα θαηά ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, αιιά θαη κε ηελ επξχηεξε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε (Zimmerli et al. 

2007; Lamberti & Lettieri, 2009). Αθφκε, ζηηο δηαηππψζεηο ησλ δειψζεσλ απνζηνιήο 

ησλ πην επηηπρεκέλσλ εηαηξεηψλ θαίλεηαη λα εληάζζεηαη ε ηνπνζεζία, νη πειάηεο, ην 

πξντφλ ή ππεξεζία, θαζψο επίζεο θαη ηε δέζκεπζε ησλ εηαηξεηψλ γηα ηελ επεκεξία θαη 

εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο (Williams, 2008).  

 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε δήισζε απνζηνιήο γηα ην Φξνληηζηήξην ζα κπνξνχζε λα 

δηαηππσζεί σο εμήο: «Απνζηνιή καο είλαη λα θαηλνηνκνχκε σο εγέηεο ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, ψζηε λα δίλνπκε ψζεζε ηνπο καζεηέο καο λα αμηνπνηνχλ ζην 

έπαθξν ηε δπλακηθή ηνπο, δηακνξθψλνληαο ηνπο εγέηεο ηνπ αχξην θαη επελδχνληαο 

ζηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ καο». 
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4.3 ηπαηηγικοί κοποί  

 

Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ ζηξαηεγηθψλ ζθνπψλ γηα ηελ επηηπρή 

πνξεία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ νξγαληζκνχ πξνηείλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ ηνπ πίλαθα Ηζνξξνπεκέλεο ηνρνζεζίαο (Balanced Scorecard) (Kaplan & 

Norton, 2000). ην πιαίζην ηεο Balanced Scorecard γηα ηε δηαηχπσζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζθνπψλ ηίζεληαη ηέζζεξηο ζπληζηψζεο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο, νη 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, νη πειάηεο, θαη νη δπλαηφηεηεο γηα ζπλερή κάζεζε θαη βειηίσζε 

(learning organization) (Kaplan & Norton, 2000). Οπζηαζηηθά, κε ηε ρξήζε ηεο 

Balanced Scorecard ην φξακα θαη ε ζηξαηεγηθή κεηαθξάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο (ζθνπνχο), γηα ηνπο νπνίνπο ζηελ πνξεία δηαηππψλνληαη δείθηεο 

κέηξεζεο ηεο επίδνζεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο (Kaplan & Norton, 

2000)2. 

 

Δπνκέλσο, γηα ηε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ ιακβάλεηαη ππ‘ φςηλ φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ 

επηρεηξεζηαθφ νξγαληζκφ ζηελ πξψηε εηζαγσγηθή θάζε ηνπ θχθινπ δσήο (Lester, 

Parnell, & Carraher, 2003). Σν γεγνλφο ηνπ αξρηθνχ εηζαγσγηθνχ ζηαδίνπ, γηα ηελ 

αθξίβεηα, πξφθεηηαη γηα κειέηε πεξίπησζεο, θέξεη αλάινγν αληίθηππν ζηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ζθνπψλ γηα ηηο ηέζζεξηο ζπληζηψζεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.1.  

 

Πίλαθαο 4. 1. Σηξαηεγηθνί Σηόρνη. 

Υπημαηοοικονομικοί ζηψσοι 

Απφ ηε βησζηκφηεηα ζηελ θεξδνθνξία  

ηψσοι εζυηεπικϊν διαδικαζιϊν 

Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα: 

Ζγεζία Καηλνηνκίαο + πνηφηεηαο 

ηψσοι πελαηϊν 

Πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε niche αγνξάο 

ηψσοι μάθηζηρ και εξέλιξηρ 

Ζγεζία ζηε κάζεζε θαη εμέιημε 

 

 

Έηζη, σο πξνο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο θχξην κέιεκα απνηειεί ε 

δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ (Lester, Parnell, & Carraher, 2003) θαη ν 

θαζνξηζκφο ηνπ ρξνληθνχ ζηφρνπ γηα ηελ κεξηθή ή φιε απφζβεζε ηεο ηδξπηηθήο 

επελδπηηθήο δαπάλεο. ηελ πεξίπησζε ηεο ππφ κειέηεο επηρείξεζεο, σο πξνο ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο, ε επίηεπμε ηεο κεηάβαζεο απφ ηε θάζε ηεο ίδξπζεο θαη 

                                                             
2
 Ζ εμεηδίθεπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζθνπψλ ζε κέηξα θαη πξσηνβνπιίεο δηαηππψλεηαη ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ, εθφζνλ έρνπλ πξνεγεζεί νη απαξαίηεηεο ελδηάκεζεο αλαιχζεηο. 
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ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, ζηε θάζε ηεο επηρεηξεζηαθήο αλάπηπμεο θαη ζηελ 

θεξδνθνξία, εθηηκάηαη φηη ζα έιζεη κεηά ην ηξίην έηνο ιεηηνπξγίαο. Όκνηα, θχξην κέιεκα 

φζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο ησλ πειαηψλ απνηειεί ε πξνζέιθπζε ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ 

(target group), ζηε θάζε ηεο ίδξπζεο, θαζψο επίζεο θαη ε δηαηήξεζή ηνπ ζηε θάζε ηεο 

αλάπηπμεο. Δπίζεο ζηνπο ζηφρνπο εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ην θχξην πξντφλ αθνξά ζε 

παξνρή ππεξεζηψλ. πλεπψο ε πνηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαζνξίδεη θαη 

ηελ αληηιεπηή γηα ηνπο πειάηεο πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ηφζν σο πξνο ηνλ θαηλνηνκηθφ 

ζρεδηαζκφ, φζν σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ηθαλνπνηεηηθή παξάδνζή ηνπ, 

θαζνξίδνληαο ηειηθά θαη ην θχξην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

 

χκθσλα κε απηά, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ αθνξνχλ ζε 

εγεζία θαηλνηνκίαο θαη ζε εγεζία πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Σέινο, ζηξαηεγηθφ ζηφρν 

απνηειεί θαη ε εγεζία σο πξνο ηε κάζεζε θαη εμέιημε, θαζψο ζε απηή βαζίδεηαη ε 

δηαηήξεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ ηδέα γηα ην πξνηεηλφκελν πξντφλ, άξα θαη ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Δμαξηάηαη απφ ηε ζπλερή επαγξχπλεζε γηα κάζεζε απφ 

ηηο δηεζλείο θαιέο πξαθηηθέο, αιιά θαη απφ ηελ επίδνζε θαη βειηησηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

(feedback) ηνπ επηρεηξεζηαθνχ νξγαληζκνχ.  

 

 

4.4 Γιαμψπθυζη ζηπαηηγικήρ ειζψδος ζηην αγοπά 

 

Αλαθνξηθά ηε ζηξαηεγηθή εηζφδνπ ζηελ αγνξά, σο βαζηθφ εξγαιείν ιακβάλεηαη ν 

πίλαθαο Ansoff (1957), ζε ζπλδπαζκφ σζηφζν κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο ζπλδένληαη αδηάζπαζηα κε ηηο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο (Hussain et al. 2013). 

 

Δμεηάδνληαο ηελ πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 4.2., εάλ ην ζπγθεθξηκέλν θξνληηζηήξην 

‗Φσηφλην‘ ήηαλ έλα αθφκε θξνληηζηήξην, ζηελ πθηζηάκελε αγνξά θξνληηζηεξίσλ ηφηε ε 

ζηξαηεγηθή εηζφδνπ ζα αθνξνχζε ζε δηείζδπζε αγνξάο.  

Δάλ ην πξντφλ ηνπ ‗Φσηνλίνπ‘ ππήξρε ήδε, αιιά δελ ππήξρε αλάινγε αγνξά, ζα 

επξφθεηην γηα αλάπηπμε αγνξάο. Χζηφζν, θακία απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο δελ ηζρχεη.  

 

Πίλαθαο 4. 2. Πίλαθαο Ansoff.  

 Τθιζηάμενο πποφψν Νέο πποφψν 

Τθιζηάμενη αγοπά Γηείζδπζε αγνξάο Αλάπηπμε πξντφληνο 

Νέα αγοπά Αλάπηπμε αγνξάο Γιαποίκιλζη 
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Πεγή: Ansoff, H. I 1957, Strategies for diversification. Harvard business review, Vol. 35, No 5, 

pp. 113-124. 

Με ην ζθεπηηθφ φηη ην πξντφλ ηνπ Φσηνλίνπ ζα πεηχρεη ηε δηακφξθσζή ηνπ, σο 

παθέηνπ θαηλνηνκηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηφηε πξφθεηηαη γηα λέν πξντφλ. Άξα, 

εμεηάδνληαο ηελ δεχηεξε ζηήιε, ηίζεηαη ην δήηεκα εάλ πξφθεηηαη γηα λέα ή πθηζηάκελε 

αγνξά. Δάλ ην ‗Φσηφλην‘ απεπζπλζεί ζηελ πθηζηάκελε αγνξά, κε ηηο δεδνκέλεο 

πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο χθεζεο, 

αλαπηχζζνληαο απιψο ην παξερφκελν εθπαηδεπηηθφ πξντφλ, ηφηε πξφθεηηαη γηα 

αλάπηπμε πξντφληνο. Χζηφζν, κηα ηέηνηα πεξίπησζε δελ ηζρχεη εδψ. πλεπψο, εθφζνλ 

ην ‗Φσηφλην‘ ζηνρεχεη θαη επελδχεη ζηελ θαηλνηνκία θαη πξάγκαηη πξνζθέξεη έλα 

δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ ηφηε πξφθεηηαη γηα λέα αγνξάο ηελ νπνία απεπζχλεηαη, άξα ε 

ζηξαηεγηθή εηζφδνπ αθνξά ζε ζηξαηεγηθή δηαπνίθηιζεο. 

 

4.5 Τλοποίηζη ζηπαηηγικήρ – Γιαμψπθυζη βαζικϊν ζηοισείυν μίγμαηορ 

μάπκεηινγκ 

 

 

4.5.1 Σκεκαηνπνίεζε – ηφρεπζε – Σνπνζέηεζε 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηκεκαηνπνίεζε (segmentation), ν άκεζνο ρξήζηεο είλαη νη καζεηέο 

Λπθείνπ, ζπλεπψο ηίζεηαη ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο, σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξντφληνο. Χζηφζν, θαζψο ν αγνξαζηήο ηνπ πξντφληνο είλαη νη γνλείο, ε 

ηκεκαηνπνίεζε επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηα δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Δηδηθφηεξα, ην 

πξνηεηλφκελν πξντφλ απεπζχλεηαη ζε άλσ θαη αλψηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα, άξα 

σο θξηηήξην ππεηζέξρεηαη ην πςειφ εηζφδεκα θαη ε θνηλσληθή ηάμε. Δπίζεο, ην 

πξνηεηλφκελν πξντφλ απεπζχλεηαη ζε αγνξαζηέο κε πςειή απηφ-εθηίκεζε, αίζζεκα 

εγεζίαο ή θνηλσληθήο αλσηεξφηεηαο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα θαηαβάινπλ πςειφ 

αληίηηκν θαη δελ ζα αλέρνληαλ θάηη ιηγφηεξν, γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, άξα 

ηίζεληαη θαη ςπρνγξαθηθά θξηηήξηα.  

 

πλεπψο, ε ζηφρεπζε (targeting) αθνξά κάιινλ ζε niche αγνξά, φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη γνλείο αλψηεξεο θνηλσληθήο θαη εηζνδεκαηηθήο ηάμεο, επαγγεικαηηθά 

δξαζηήξηνη, θηιφδνμνη, κε εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελδερνκέλσο εκπιεθφκελνη ζηα 

θνηλά, πνπ επηζπκνχλ ηελ αλάδεημε ησλ ηαιέλησλ ησλ παηδηψλ ηνπο, ψζηε λα είλαη νη 

εγέηεο – δηάδνρνί ηνπο. 
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Έηζη, ε ηνπνζέηεζε (positioning) αθνξά ζε έλα πξντφλ ην νπνίν παξέρεη μερσξηζηέο 

εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο γηα μερσξηζηνχο αλζξψπνπο, ζε κηα ινγηθή: Outstanding 

education for tomorrow’s leaders. 

 

 

4.5.2 Πξντφλ 

 

Χο πξνο ην Πξντφλ ζε γεληθέο γξακκέο ε πξνζέγγηζε αθνξά ζηελ παξνρή 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, κε ηελ θαηλνηνκία ηεο παξάιιειεο 

νηθνδφκεζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο γεληθφηεξεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, 

ζηνρεχνληαο ζηελ θαιχηεξε δπλαηή καθξνπξφζεζκε εμέιημή ηνπο.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεξίπνπ δεθαεηίαο παξαηεξείηαη ζην εμσηεξηθφ ε 

αλάδπζε ελφο αλάινγνπ λένπ κνληέινπ ππνζηεξηθηηθήο εθπαίδεπζεο, παξάιιεια κε 

ηελ πθηζηάκελε θξνληηζηεξηαθή εθπαίδεπζε (Aurini & Davies, 2004), ε νπνία θαη έρεη 

παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θξνληηζηεξηαθή αγνξά ηεο Διιάδαο. Οη 

λέεο απηέο επηρεηξήζεηο απηφ-ζπζηήλνληαη φρη σο θξνληηζηήξηα, αιιά σο θέληξα 

κάζεζεο (learning center) θαη δηαθέξνπλ απφ ηα θξνληηζηήξηα ζε ηξία θχξηα ζηνηρεία 

(Aurini & Davies, 2004). ηνηρεία απφ ηα Κέληξα Μάζεζεο πξφθεηηαη λα πηνζεηήζεη γηα 

ηε δηακφξθσζε ηνπ πξντφληνο θαη ηεο κνλαδηθήο πξφηαζεο πψιεζεο (unique selling 

proposition) θαη ην ‗Φσηφλην‘.  

 

Αξρηθά, ηα Κέληξα Μάζεζεο, φπσο θαη ην ‗Φσηφλην‘, ζέηνπλ καθξνπξφζεζκνπο θαη φρη 

βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο, φπσο ην παξαδνζηαθφ θξνληηζηήξην. Γειαδή, ζηελ 

πθηζηάκελε αγνξά θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο –φπσο θαη ζηελ Διιάδα– ην 

εθπαηδεπηηθφ πξντφλ ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ δηαγσληζκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ επίηεπμε 

πςειήο βαζκνινγίαο ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Με απηήλ ηελ ινγηθή ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ ησλ θξνληηζηεξίσλ ζεσξείηαη σο 

παξαπαηδεία, ε νπνία ιεηηνπξγεί γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ δεκφζηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

Αληηζέησο, ην λέν κνληέιν απνζθνπεί ζηελ νηθνδφκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ 

κε ρξεζηκφηεηα γηα ηελ δσή ηνπο ζπλνιηθά θαη φρη γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

βξαρππξφζεζκνπ ζηφρνπ, φπσο έλα ζρνιηθφ ηεζη (Aurini & Davies, 2004). Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη έλαο αληίζηνηρνο επηρεηξεκαηίαο, λαη κελ δηδάζθεηαη ν 
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πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε δηαίξεζε, αιιά ε έκθαζε δίλεηαη ζην λα δνζνχλ ζηνπο καζεηέο 

ηα εξγαιεία ζθέςεο ζρεηηθά κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ρξήζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα βηβιία ηνπο, λα εξκελεχνπλ νδεγίεο πξνβιεκάησλ, λα δηαρεηξίδνληαη ηε 

ζπγθέληξσζή ηνπο, κε ην πψο λα δηαβάδνπλ ελ γέλεη (Aurini & Davies, 2004).  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πιένλ πξνζθέξνληαη απφ ηα Κέληξα Μάζεζεο καζήκαηα γηα 

αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε, ηαρεία αλάγλσζε (speed reading), ηθαλφηεηεο κειέηεο, 

ηθαλφηεηεο ιήςεο ζεκεηψζεσλ, δηαρείξηζε ρξφλνπ, ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ 

δηαγσληζκάησλ, νκηιία ελψπηνλ θνηλνχ θαη ζηνρνζεζία (Aurini & Davies, 2004). Έηζη, 

θαη ζην ‗Φσηφλην‘ ν ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζα είλαη επίζεο 

καθξνπξφζεζκνο, θαζψο απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ηπρφλ ειιεηκκάησλ σο πξνο 

ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο, ζηελ αλάπηπμε ησλ ραξηζκάησλ, ζηε βειηίσζε ηεο απηφ-

εθηίκεζεο ησλ καζεηψλ, ηειηθά ζην «επ-δεηλ» (Aurini & Davies, 2004). 

 

Καηά δεχηεξνλ, ζηα Κέληξα Μάζεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, αλεμάξηεηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Δηδηθφηεξα, ζην παξαδνζηαθφ 

θξνληηζηήξην ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζρνιηθφ –ή βαζηζκέλν ζην ζρνιηθφ– πιηθφ 

φπσο ζεκεησκαηάξηα, εγρεηξίδηα, πεξηγξάκκαηα καζεκάησλ, παιηέο εμεηάζεηο ή 

νινθιεξσκέλα θχιια εξγαζίαο. Αθφκε, ην ζρνιηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ καζεηή, γηα ηε ζχληαμε ησλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη γεληθά γηα ηελ παξνρή ελφο πξνηχπνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

δηδαζθαιίαο (Aurini, 2006).  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα Κέληξα Μάζεζεο ζπάληα ρξεζηκνπνηνχλ ζρνιηθφ πιηθφ θαη 

ζπάληα βαζίδνληαη ζε ζρνιηθά ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ καζεηψλ, φπσο ε ειηθία ή 

ν βαζκφο. Αληίζεηα κε ην παξαδνζηαθφ θξνληηζηήξην, ην Κέληξν Μάζεζεο, έηζη θαη ην 

‗Φσηφλην‘, αλαπηχζζεη ηα δηθά ηνπ καζήκαηα, βηβιία εξγαζίαο, νπηηθναθνπζηηθά 

βνεζήκαηα, θαζψο επίζεο θαη δηαγλσζηηθά ηεζη κε βάζε ηα νπνία ηνπνζεηεί ην καζεηή 

ζε έλα πξφγξακκα θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ, γηα παξάδεηγκα πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζηελ θάιπςε θελψλ, ή ζηνλ εκπινπηηζκφ κε λέεο γλψζεηο. Έηζη, ζηα Κέληξα Μάζεζεο 

θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη ην δηθφ ηνπο πιηθφ δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο, κπνξεί ζην ίδην 

πξφγξακκα λα ζπλεξγάδνληαη καζεηέο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ. Με δεδνκέλεο ηέηνηεο 

ζπλεξγαζίεο, δειαδή κε ην ζπλδπαζκφ λέσλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ ππάξρεη επίζεο ην 

πξφζζεην πιενλέθηεκα ηεο κείσζεο ησλ πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο θαη ηεο αχμεζεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Aurini, 2006). Άιισζηε, ε παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ, πξνζαξκνζκέλσλ θαη πξνζσπνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

απνηειεί ηελ πιένλ ειθπζηηθή επηινγή γηα φιν θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θνηλνχ 

(Davies & Aurini, 2006). 



 

40 
 

 

Δθηφο ησλ δηαγλσζηηθψλ ηεζη, ηα Κέληξα Μάζεζεο δηαθέξνπλ θαη σο πξνο ηα ηεζη 

αμηνιφγεζεο γεληθφηεξα. Δλψ ζην παξαδνζηαθφ θξνληηζηήξην ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλήζσο αμηνινγείηαη άκεζα κε αιιαγέο ζηε ζρνιηθή 

επίδνζε, ηηο θαξηέιεο βαζκνινγίαο ή ηηο αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα θέληξα 

κάζεζεο βαζίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο δηθέο ηνπο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. 

Μαζαίλνληαο απφ θαιέο πξαθηηθέο φπσο ην παξάδεηγκα επηηπρεκέλσλ Κέληξσλ 

Μάζεζεο φπσο, ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Καλαδά, ην ―Sylvan‖, ην ―Oxford‖ θαη ην ―Academy 

of Math Sciences‖, ζην ‗Φσηφλην‘ ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ζα βαζηζζεί ζε 

πεξηνδηθή εμέηαζε, γηα παξάδεηγκα ζε θάζε δσδέθαην κάζεκα κε δνθηκαζίεο ηνπ 

‗Φσηνλίνπ‘. 

 

Δπίζεο, ζηα Κέληξα Μάζεζεο πξνζθέξεηαη έλα επξχηεξν θάζκα ππεξεζηψλ. Πέξαλ 

ηεο απιήο πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο ζρνιηθέο ή εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηελ Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, φπσο παξέρεηαη απφ ην παξαδνζηαθφ θξνληηζηήξην, ζηα Κέληξα 

Μάζεζεο ηνπ Καλαδά, παξέρεηαη πξνεηνηκαζία γηα εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζε 

ζπγθεθξηκέλα θνιιέγηα ή Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ (γηα παξάδεηγκα σο πξνο ηα 

ηεζη SSAT θαη SAT) (Aurini, 2006). Ξεθεχγνληαο απφ ηηο ππεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

καζεηψλ γηα εηδηθνχ ηχπνπ ηεζη θαη επεθηείλνληαο απηφ ην ζθεπηηθφ, ζην ‗Φσηφλην‘ ζα 

αλαδεηεζεί ε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κε θνξείο κε εηδηθφ ελδηαθέξνλ γηα 

ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, πξνθεηκέλνπ λα δηνξγαλψλνληαη απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξσηνβνπιίεο γηα ελδπλάκσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη δπλαηφηεηα 

αλάδεημεο ησλ ραξηζκάησλ ηνπο. Έηζη, ζα αλαδεηεζεί ζπλεξγαζία κε θνξείο ζηελ 

Διιάδα, φπσο ην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ «Γεκφθξηηνο», ην 

Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Γνπιαλδξή θαη ην Πιαλεηάξην. 

 

Αθφκε, επηπιένλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, ζην ‗Φσηφλην‘ 

ζα δηαηίζεηαη αίζνπζα βηβιηνζήθεο θαη κειέηεο, φπνπ νη καζεηέο ζα κπνξνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο λα κειεηνχλ, λα εθπνλνχλ εξγαζίεο κφλνη ή ζε νκάδεο 

θαη γεληθφηεξα, λα εξγαζηνχλ ζε έλαλ ρψξν θηιφμελν θαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν γηα 

ζπγθέληξσζε, κειέηε, έκπλεπζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Παξάιιεια, ζην ‗Φσηφλην‘ ζα 

ππάξρεη επίζεο έλαο ρψξνο θαηάιιεινο γηα ραιάξσζε ησλ καζεηψλ, γηα ην δηάιεηκκα 

ή γηα ηηο ψξεο πνπ νη καζεηέο κπνξεί λα έρνπλ θελφ. Δπίζεο, ζα ππάξρεη κηα αίζνπζα ε 

νπνία ζα έρεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη ηηο ππνδνκέο γηα ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ 

θπζηθήο θαη ρεκείαο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην πξαθηηθψλ ηεο βησκαηηθήο 

γλψζεο. Ζ ίδηα ή άιιε αίζνπζα ζα ιεηηνπξγεί θαη σο αίζνπζα δηεμαγσγήο 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ καζεηψλ, φπνπ ζα δίλεηαη ε 
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δπλαηφηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο θαη άιιεο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηελ θαζνδήγεζε εηδηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζε ζπκθσλία κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

 

Ο ζπλδπαζκφο θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο ζεηηθέο ζπνπδέο, φπσο ζα 

παξέρεηαη απφ ην ‗Φσηφλην‘, απνηειεί θαηλνηνκηθή παξνρή θαη εληζρχεη ηελ πξφηαζε 

κνλαδηθνχ πξντφληνο, αιιά θαη ηα αλακελφκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ επίδνζε 

ησλ καζεηψλ. Οη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ κνπζηθέο, εηθαζηηθέο, ζεαηξηθέο ή 

άιιεο θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο επηηξέπνπλ ηελ εθηφλσζε ελέξγεηαο ή πίεζεο, 

ελζαξξχλνπλ ην αίζζεκα απηφ-έθθξαζεο, βειηηψλνπλ ηελ απηνγλσζία θαη απηφ-

εθηίκεζε, αιιά θπξίσο ηελ θαιιηέξγεηα πεξηζζφηεξσλ δεμηνηήησλ. Πιένλ απνδεηθλχεηαη 

εξεπλεηηθά φηη πξφθεηηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο δηεγείξνληαη εηδηθέο πεξηνρέο 

ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε θαληαζία θαη ην θίλεηξν, 

ιεηηνπξγψληαο ηδηαίηεξα ζεηηθά γηα ηελ επξχηεξε ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηνπ καζεηή, 

νδεγψληαο ηειηθά ζηνλ επίηεπμε πςειφηεξσλ επηδφζεσλ ζηνλ καζεηηθφ, αθαδεκατθφ 

θαη επαγγεικαηηθφ ρψξν κεηέπεηηα (Fiske 1999; Vaughn 2000; Ruppert 2006; Spelke 

2008; Cabanac et al. 2015).  

 

Δπηπιένλ, κε ηε ζπκκεηνρή ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο νη καζεηέο καζαίλνπλ λα 

εξγάδνληαη νκαδηθά, λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη λα 

θαιιηεξγνχλ ηα εγεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Άιισζηε, ε ηέρλε πιένλ εληάζζεηαη ζηηο 

ζπνπδέο εγεζίαο (McCarthy, 2015; Guthrie et al. 2018;). ηφρνο είλαη λα γίλεη ην 

‗Φσηφλην‘ έλαο ρψξνο φπνπ νη καζεηέο ζα έξρνληαη κε ραξά, αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ 

καζήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απαζρνιεζνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αθφκε θαη εάλ 

θαίλνληαη ιηγφηεξν ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν κειέηεο ηνπο, ζα ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο.  

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή ησλ αηζνπζψλ, κέξνο ζην ζχλνιν 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξντφληνο είλαη θαη ν ρψξνο, νη ππνδνκέο θαη ν πιηθνηερληθφο 

εμνπιηζκφο. πλνιηθά εθηηκάηαη πσο ζα ρξεηαζηεί έλα δηψξνθν θηίξην πεξίπνπ 250-300 

ηεηξαγσληθψλ θαη δπλαηφηεηεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ, βεξάληαο θαη ρψξνπ ζηάζκεπζεο3. 

Έηζη, πέξαλ ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, ζα ππάξρνπλ αίζνπζεο βηβιηνζήθεο, 

ππνινγηζηψλ, πεηξακάησλ, ραιάξσζεο, δηαιείκκαηνο, θαγεηνχ, θαθεηέξηαο θαη 

δξάζεσλ, εθδειψζεσλ, playroom. Δπηπιένλ, ζα ππάξρεη ρψξνο ππνδνρήο, ρψξνο γηα 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ θαζεγεηψλ, ρψξνο γηα ηηο ππεξεζίεο δηνίθεζεο θαη κάξθεηηλγθ, 

αιιά θαη εμσηεξηθφο ρψξνο γηα ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ. Οη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζα 

                                                             
3
 Με κηα πξψηε έξεπλα αλάινγα θηίξηα ζηηο πεξηνρέο ππφ κειέηε δηαηίζεληαη πξνο ελνηθίαζε ζε ηηκέο κεηαμχ 1500 – 

2500 επξψ. 
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είλαη εμνπιηζκέλεο κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ, κε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη κνληέξλα 

θαη λεαληθή επίπισζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Δηθφλα 4.2. 

 

 

Δηθφλα 4. 2. Πξνηεηλόκελν ηξαπέδη θαη θαξέθιεο γηα ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ή θαη γηα ηελ 
αίζνπζα ζπλεδξηάζεωλ ηωλ θαζεγεηώλ.  

Πεγή: Duffy London 2018, The King Arthur Swing Table, viewed 09 May 2018, 
<https://duffylondon.com/products/>. 

 

Γηα ηνλ εζσηεξηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ρψξσλ ζα αλαδεηεζεί ε ζπκβνπιεπηηθή θαηάιιεισλ 

επαγγεικαηηψλ αξρηηεθηφλσλ–δηαθνζκεηψλ. ε κηα ηδαληθή θαηάζηαζε, ν ζρεδηαζκφο 

ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ζα κπνξνχζε λα αλαλεψλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

γηα παξάδεηγκα θάζε ηξία ρξφληα, ελδερνκέλσο εκπιέθνληαο ζε έλαλ βαζκφ θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο έρνπλ έλα αίζζεκα φηη ν 

ρψξνο ηνπο αλήθεη, δηαηεξείηαη ε λεαληθφηεηα ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη ν δπλακηζκφο, ε 

ψζεζε γηα θαηλνηνκία θαη αλαλέσζε θαη ελ γέλεη ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ. 

 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδεη κε ηελ επξχηεξε 

πνιηηηθή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Πξντφληνο, πξνηείλεηαη λα εκπλέεη νηθεηφηεηα, άλεζε 

θαη δεκηνπξγηθφηεηα, ηαπηφρξνλα κε έλα αίζζεκα πνιπηέιεηαο, ηερλνινγηθήο 

πξσηνπνξίαο design θαη (θνηλσληθήο) αλσηεξφηεηαο. Αλάινγα παξαδείγκαηα 

αηζνπζψλ θαίλνληαη ζηηο αθφινπζεο εηθφλεο 4.3 θαη 4.4 πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα 

πξσηνπνξηαθφ ζρνιηθφ θηήξην ζηε νπεδία θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

πξφηππν γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνηεηλφκελνπ θξνληηζηεξίνπ.  

https://duffylondon.com/products/
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Δηθφλα 4. 3. Δμωηεξηθή θαη εζωηεξηθή αξρηηεθηνληθή ελόο πξωηνπνξηαθνύ ζρνιηθνύ θηεξίνπ ζηε 
Σνπεδία, πηζαλό πξόηππν γηα ην πξνηεηλόκελν θξνληηζηήξην. 

Πεγή: Rosan Bosch, 2018, Vittra School Telefon, viewed 09 May 2018, 

<http://www.rosanbosch.com/en/project/vittra-school-telefonplan>.  

 

Δηθφλα 4. 4. Δμωηεξηθή θαη εζωηεξηθή αξρηηεθηνληθή θαη επίπιωζε ελόο πξωηνπνξηαθνύ 
ζρνιηθνύ θηεξίνπ ζηε Σνπεδία, πηζαλό πξόηππν γηα ην πξνηεηλόκελν θξνληηζηήξην. 

Πθγι: Rosan Bosch, 2018, Vittra School Telefon, viewed 09 May 2018, 

<http://www.rosanbosch.com/en/project/vittra-school-telefonplan>. 

 

πλνςίδνληαο σο πξνο ην πξντφλ, ην ‗Φσηφλην ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε ελφο 

θαηλνηνκηθνχ πξντφληνο ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο κε επίθεληξν ζηηο ζεηηθέο ζπνπδέο, ην 

νπνίν ζα επαλαηνπνζεηεί ηελ έλλνηα ηεο παηδείαο ζηελ αξρηθή ηεο βάζε, φπσο 

αλαπηχζζεηαη απφ ηελ επνρή ησλ κεγάισλ θηινζφθσλ, ηεο πεξηπαηεηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη ην «επ-δεηλ», σο αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη ραξηζκάησλ ησλ καζεηψλ 

ζηελ πην ιακπξή εθδνρή ηνπο. Με απηά ηα δεδνκέλα, πξνθχπηεη ε ζαθήο 
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δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ηνπ ‗Φσηνλίνπ‘ έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ θξνληηζηεξίνπ 

ηεο ιεγφκελεο παξαπαηδείαο. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα ηέηνην εγρείξεκα ελέρεη θαη πξνθιήζεηο. ηελ Διιάδα αθφκε 

δελ έρεη δεκηνπξγεζεί θάπνην αλάινγν θέληξν κάζεζεο. Τπάξρνπλ θάπνηνη ιίγνη ρψξνη 

πνπ έρνπλ εληάμεη ζην brand ηνπο ηε θξάζε: «Κέληξν Μάζεζεο», αιιά πξφθεηηαη 

θπξίσο γηα θέληξα κάζεζεο μέλσλ γισζζψλ, ζπλεπψο ρψξνπο κε άκεζα 

αληαγσληζηηθνχο. Γηα ηνπο ιίγνπο ρψξνπο φπνπ έρεη εηζαρζεί ν φξνο Κέληξν Μάζεζεο 

ζηνλ ηίηιν ηνπο, ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο κνληέιν δελ αληαπνθξίλεηαη πξαγκαηηθά νχηε 

ζηε δηεζλή ηάζε γηα κηα πην πνηνηηθή εθπαίδεπζε, νχηε ζε κηα πξφηαζε νιηζηηθήο 

κάζεζεο, φπσο ε πξνηεηλφκελε. Μηα ηέηνηα πξσηνπνξία έρεη ην ζεηηθφ φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο πξψηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, επηηξέπεη ζηνλ πξσηνπφξν εγέηε 

νπζηαζηηθά λα κνλνπσιεί (Lieberman & Montgomery, 1988). Σαπηφρξνλα φκσο θέξεη 

ην βάξνο ηνπ θφζηνπο θαη ηνπο ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηάλνημε ηεο λέαο αγνξάο. 

Αθφκα, ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν ηεο γξήγνξεο εηζαγσγήο λέσλ αληαγσληζηηθψλ παηθηψλ, 

αθνχ ν πξσηνπφξνο εγέηεο έρεη ππνζηεί ην θφξην ηεο δεκηνπξγίαο ηεο αγνξάο (Tellis 

& Golder, 1996; Finney et al. 2008). πλεπψο, απαηηείηαη ε δηακφξθσζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ην νπνίν λα κελ είλαη εχθνια αληηγξάςηκν. Καηά ηελ 

πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ, έλα 

ηέηνην πιενλέθηεκα ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί επηθεληξψλνληαο ζηνπο πφξνπο, 

ζπλεπψο ελ πξνθεηκέλσ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ (Finney et al. 2008). 

 

 

4.5.3 Σηκή 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο, επηζεκαίλεηαη φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα Πξντφλ ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηελ αλψηεξε θαη αλψηαηε θνηλσληθή 

ηάμε εηζνδεκάησλ. ε απηφ ην πιαίζην, ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζα δηακνξθσζεί ζε 

πνζφ ζαθψο πςειφηεξν ηνπ κέζνπ πνζνχ ηεο θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο ηνπ 

κέζνπ θξνληηζηεξίνπ, ην νπνίν θπκαίλεηαη γχξσ ζηα 250 – 300 επξψ κεληαίσο, αιιά 

θαη αξθεηά πςειφηεξν ηνπ πην αθξηβνχ θξνληηζηεξίνπ απηήλ ηελ ζηηγκή, ην νπνίν 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 500 επξψ κεληαίσο.  
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4.5.4 Σνπνζεζία 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηνπνζεζία, θαζψο ην Πξντφλ απεπζχλεηαη ζε έλα θνηλφ–ζηφρν ησλ 

αλψηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ζηξσκάησλ, ζπλεπψο νη πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο αθνξνχλ 

θπξίσο ζηα βφξεηα, ζηα βνξεην-αλαηνιηθά, ζηα λφηηα θαη ζηα λνηην-αλαηνιηθά ηεο 

Αηηηθήο. Δμεηάδνληαο ηηο νηθνλνκηθέο ηάζεηο γεληθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, αιιά 

θαη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε σο πξνο άιια θξνληηζηήξηα ή ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ δπλάκεη αληαγσληζηέο, 

ππνζηεξίδεηαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγαίαο. Φαίλεηαη πσο θπξίσο ην 

Μαξθφπνπιν θαη ε Ραθήλα, κε πιεζπζκφ πεξίπνπ 10.000 θαη 12.000 θαηνίθνπο 

αληίζηνηρα, απνηεινχλ πεξηνρέο πνπ πξνζειθχνπλ γεληθφηεξα ην ελδηαθέξνλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αιιά θαη ησλ λνηθνθπξηψλ. Άιιε πεξηνρή κε ραξαθηεξηζηηθή 

αλάπηπμε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαίλεηαη λα είλαη ν Γέξαθαο, σζηφζν εθεί ην 

κέζν εηζνδεκαηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ θαίλεηαη λα είλαη ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά κε 

άιιεο πεξηνρέο. 

 

Ζ αθξηβήο επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο απαηηεί πεξαηηέξσ θαη πην εμεηδηθεπκέλε έξεπλα. 

Καηά ηα άιια, ε γεληθή πνιηηηθή αθνξά ζηελ ζηφρεπζε εθείλεο ηεο ηνπνζεζίαο ε νπνία 

ζα εμππεξεηεί ηελ ζηξαηεγηθή ηκεκαηνπνίεζεο θαη ζηφρεπζεο, γηα κηα πεξηνρή κε 

πςειφ βηνηηθφ θαη εηζνδεκαηηθφ επίπεδν, πςειή ζρεηηθά ππθλφηεηα πιεζπζκνχ 

θαηνηθηψλ, φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο άιιεο επηινγέο σο πξνο ππνθαηάζηαηα, δειαδή 

παξαδνζηαθά θξνληηζηήξηα, ή ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα κε ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. 

 

 

4.5.5 Πξνψζεζε 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνψζεζε, ζα ζρεκαηηζζεί εηδηθφ Σκήκα Μάξθεηηλγθ ην νπνίν ζα 

ζηειερσζεί απφ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ. Άιισζηε, ην δήηεκα 

ηεο πξνψζεζεο απνηειεί κία απφ ηηο πξνθιήζεηο γηα ηελ πξνηεηλφκελε ππφ ζχζηαζε 

επηρείξεζε, θαζψο θαλέλα κέινο ηεο ηδξπηηθήο νκάδαο δελ θέξεη αλάινγε εκπεηξία θαη 

ηερλνγλσζία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ήδε κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα ηε ράξαμε ηεο 

πνιηηηθήο πξνψζεζεο θαη ηε κεηέπεηηα θαηάξηηζε ηνπ κίγκαηνο επηθνηλσλίαο. πλεπψο, 

ζα αλαδεηεζεί ε βνήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ ζα ζπκβάιεη κε 

ηελ εκπεηξία σο πξνο ην ζρεδηαζκφ, αιιά θπξίσο σο πξνο ηελ πινπνίεζε. πλνιηθά, ε 

πξνψζεζε θξίλεηαη σο θξίζηκεο ζεκαζίαο γηαηί νπζηαζηηθά ζα απνηειέζεη θαη ην θιεηδί 

γηα ηελ επηηπρή ηνπνζέηεζε (positioning) ηνπ πξντφληνο θαη ηελ επίηεπμε ηεο 

κεηάβαζεο απφ ηελ πξψηε ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ έσο ηελ πψιεζε ηνπ 
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πξντφληνο (Peter & Olson, 2008) θαη ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ Φσηνλίνπ κε ηνπο πειάηεο 

ζησλ νπνίσλ ηηο αλάγθεο πξάγκαηη αληαπνθξίλεηαη.  

 

4.6 Αξιολψγηζη και έλεγσορ ηπαηηγικήρ, Πίνακαρ ηαθμιζμένηρ 

ηοσοθεζίαρ (Balanced Scorecard) 

 

 

Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο απαηηείηαη ε δηακφξθσζε 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο, ειέγρνπ θαη αλαηξνθνδφηεζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα βειηηψλεηαη ζε έλαλ ζπλερή θχθιν πνηφηεηαο θαη λα 

ιεηηνπξγεί σο έλαο νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη (learning organisation) (Senge, 1997). Γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο, θαζψο πξφθεηηαη γηα κειέηε επηρείξεζεο ππφ ζρεδηαζκφ, ν 

ξφινο ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ επηηειείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ Πίλαθα 

ηαζκηζκέλεο ηνρνζεζίαο (Balanced Scorecard), φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 

4.3. 
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Πίλαθαο 4. 3. Πίλαθαο ζηαζκηζκέλεο ζηνρνζεζίαο (Balanced Scorecard).  

Συνιςτώςεσ Χρηματοοικονομικά Εςωτερικζσ διαδικαςίεσ Πελάτεσ Μάθηςη και εξζλιξη 

τρατθγικοί 
ςτόχοι 

Από τθ βιωςιμότθτα ςτθν 
κερδοφορία 

Ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα: 
Ηγεςία Καινοτομίασ + ποιότθτασ  

Προςζλκυςθ και 
διατιρθςθ niche 
αγοράσ 

Ηγεςία ςτθ μάκθςθ και εξζλιξθ 

Μζτρα  (oper.) ΚΣΡ >= 0 

 Απόςβεςθ επζνδυςθσ 
ςτο 5ο ζτοσ 

 Επικετικι καινοτομία 

 Max εμπλοκι  

 Max αφοςίωςθ 

 Min turnover 

 >=45 μακθτζσ  2 διεκνι επιςτθμονικά ςυνζδρια/ ζτοσ 

 4 αξιολογιςεισ/ζτοσ 

Πρωτοβουλίεσ  Τψθλι τιμολογιακι 
πολιτικι 

 Κατοχφρωςθ πατζντασ 

 Ζκδοςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
Φωτονίου 

 Προγράμματα HRM 

 Σμιμα Μάρκετινγκ 

 Μθνιαίο budget 
Διαφιμιςθσ 

 Ποιοτικι εκπαίδευςθ εργαηομζνων 

 υμμετοχι επιςτθμονικοφ προςωπικοφ 
και μακθτϊν ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια  

 Διεξαγωγι τακτικϊν εςωτερικϊν 
αξιολογιςεων με ςυςτιματα ISO 
ελζγχου ποιότθτασ 

Πεγή: Kaplan, R. S, & Norton, D. P 2000, Having trouble with your strategy? Then map it. Focusing Your Organization on Strategy—with the Balanced 

Scorecard, Harvard Business Review, pp. 50-61. 
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Σα κέηξα σο πξνο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο είλαη δχν θαη πεξηιακβάλνπλ 

βηψζηκε ιεηηνπξγηθή θαζαξή ηακεηαθή ξνή ζην 1ν έηνο θαη απφζβεζε επελδπηηθήο 

δαπάλεο ζην 5ν έηνο. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη απαηηείηαη πςειή ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή, ε νπνία άιισζηε ζπλάδεη θαη κε ηε ινγηθή ηνπνζέηεζεο ηνπ πξντφληνο. 

 

πγθεθξηκέλα, εθφζνλ θαιχπηεηαη ε πιήξεο δπλακηθφηεηα ηνπ Φσηνλίνπ, ήδε απφ ην 

πξψην έηνο, δειαδή πξάγκαηη ππάξρνπλ 45 καζεηέο, αλαινγεί κελαίν αληίηηκν 

ηνπιάρηζηνλ 800 επξψ, πξνθεηκέλνπ ε ιεηηνπξγηθή ηακεηαθή ξνή λα είλαη κε κεδεληθή ή 

ζεηηθή θαη λα απνζβεζζεί ε επελδπηηθή δαπάλε ζηα πξψηα πέληε έηε ιεηηνπξγίαο4.  

 

Γηα ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο νη ζηφρνη αθνξνχλ ζηελ αλάδεημε σο ηνπ πιένλ 

ζεκαληηθνχ ζηνηρείνπ γηα κε αληηγξάςηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ην ζπλδπαζκφ 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πνηφηεηαο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ, ζηα κέηξα πεξηιακβάλεηαη 

δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο θαηλνηνκίαο κε πξσηνβνπιίεο φπσο ε 

θαηνρχξσζε ηεο παηέληαο ηνπ πξντφληνο σο παθέηνπ ππεξεζηψλ θαη ε έθδνζε 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ ‗Φσηνλίνπ‘. Άιισζηε, θαηά ην παξάδεηγκα ηνπ εμσηεξηθνχ, 

πεξίπνπ αλάινγεο δηαδηθαζίεο αθνινπζήζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ ζηελ πνξεία ηα 

Κέληξα Μάζεζεο, νδεγψληαο ζε αικαηψδε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηελ πξαθηηθή ηνπ 

franchising (Auriri & Davies 2004; Auriri 2006; Auriri & Davies 2006; Bhanji 2008; Bray 

1999; 2010; 2011;). 

 

Δπηπιένλ, ζηα κέηξα πεξηιακβάλνληαη δείθηεο ζρεηηθνί κε ηελ αθνζίσζε θαη ηελ 

εκπινθή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο. Έηζη, ζηηο πξσηνβνπιίεο 

πεξηιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ (Human Resources 

Management), φπσο γηα παξάδεηγκα πξνγξάκκαηα ελδπλάκσζεο ηνπ αηζζήκαηνο 

θνηλνχ νξάκαηνο (engagement), παξαθίλεζεο, ελζάξξπλζεο πξσηνβνπιίαο θαη 

πιάλσλ πξνζσπηθήο αλάπηπμεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 

Γηα ηνπο πειάηεο, κε ηε ινγηθή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ ηεο πξνζέιθπζεο θαη 

δηαηήξεζεο ηεο niche αγνξάο ζηα κέηξα εληάζζεηαη ε πξνζέιθπζε ηνπιάρηζηνλ 45 

καζεηψλ απφ ην πξψην έηνο γηα ηελ θάιπςε ηεο πιήξνπο δπλακηθφηεηαο 

εμππεξέηεζεο ηνπ Φσηνλίνπ θαη ε δηαηήξεζή ηεο ζε νξίδνληα πεληαεηίαο. Οη 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ κέηξσλ είλαη ε δεκηνπξγία ηκήκαηνο Μάξθεηηλγθ 

                                                             
4
 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο ε επελδπηηθή δαπάλε βξέζεθε πεξίπνπ ζηα 93,000 επξψ θαη ην κεληαίν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

ζηα 797 επξψ. Γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο βι. Παξάξηεκα: Αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ.  
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θαη Δπηθνηλσλίαο ζηειερσκέλνπ κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ, αξρηθά ηξηψλ αηφκσλ, 

θαζψο επίζεο θαη ε πξφβιεςε κεληαίνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα Γηαθήκηζε. 

 

Κιείλνληαο, σο πξνο ηε κάζεζε θαη εμέιημε, ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο είλαη ε εγεζία θαη ε 

αλαγσγή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο κάζεζεο θαη ηεο εμέιημεο σο ζηνηρείνπ ηνπ κε 

αληηγξάςηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηνπ ‗Φσηνλίνπ‘. Χο κέηξν ηέζεθε ε 

ζπκκεηνρή ζε δχν δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα αλά έηνο, επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ, πηζαλφλ θαη καζεηψλ, κε πξσηνβνπιία ηελ ελζάξξπλζε ηεο έξεπλαο 

δίλνληαο θίλεηξα γηα δηεμαγσγέο εξεπλψλ πξνο ζπκκεηνρή ζε ζρεηηθνχο δηεζλείο 

δηαγσληζκνχο κε ζεκαηηθέο νη νπνίεο ζα έρνπλ πξνζηηζέκελε αμία γηα ην ‗Φσηφλην‘. 

Σέινο, σο πξνο ηελ εγεζία ζηε κάζεζε θαη ηελ εμέιημε, σο κέηξν ηέζεθε θαη ε 

δηεμαγσγή ηεζζάξσλ ηαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο αλά έηνο, κε εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ISO, αιιά θαη θαηλνηνκηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνζκέλσλ 

γηα εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο κε πξνζέγγηζε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, αιιά θαη 

απφ έμσ πξνο ηα κέζα. Έηζη, ζα ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο ψζηε λα εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο θαη ε άπνςε ησλ καζεηψλ θαηά ην παξάδεηγκα ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ, (Aurini & Davies 2004; Aurini 2006; Davies & Aurini 2006;). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
 

 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ 

πξννπηηθψλ δεκηνπξγίαο ελφο λένπ θαηλνηνκηθνχ κνληέινπ θξνληηζηεξίνπ νπζηαζηηθήο, 

νιηζηηθήο θαη πνηνηηθήο παηδείαο, αξρηθά εμεηδηθεπκέλνπ ζηελ επηζηήκε ηεο Φπζηθήο, 

ζηε ζχγρξνλε ζπγθπξία ηεο Διιεληθήο πθεζηαθήο επηρεηξεκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 

απφ ηελ πιεπξά ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο. Μεζνδνινγηθά, εθαξκφζηεθαλ ηα εξγαιεία 

ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο (PEST, PORTER, SWOT) θαη πινπνίεζεο ζηξαηεγηθήο 

(MOS, Balanced Scorecard, 4Ps) ζε ζηξαηεγηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν. 

 

ηελ Διιάδα ν θιάδνο ηεο θξνληηζηεξηαθήο κέζεο εθπαίδεπζεο δξαζηεξηνπνηείηαη ήδε 

απφ ηνλ 19ν αηψλα. Παξά ην γεγνλφο φηη ν ηνκέαο ζεσξείηαη «παξα-παηδεία», 

πξνζηαηεχεηαη λνκηθά θαη ζεζκηθά. Παξάιιεια, παξαθνινπζψληαο ηε ζηαζεξή εμέιημε 

θαη αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ δηαρξνληθά, θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα, 

δηαπηζηψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα νηθνλνκία αλζεθηηθή ζηηο επξχηεξεο νηθνλνκηθέο ή 

θαη πνιηηηθέο θξίζεηο. Πιένλ, ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή θξνληηζηεξηαθή πξαγκαηηθφηεηα 

ζηνλ θιάδν παξνπζηάδεηαη αδηαθνξνπνίεην πξντφλ θαη ζρεηηθά κέηξηνο αληαγσληζκφο 

κεηαμχ γεηηνληθψλ θξνληηζηεξίσλ, είηε κεηαμχ νξηζκέλσλ κεγάισλ παηθηψλ. Κχξηα 

ζηνηρεία ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο  απνηεινχλ ε θήκε επηηπρίαο ζηηο 

εμεηάζεηο θαη ε ηηκή, φπσο επίζεο θαη νη δπλαηφηεηεο δηαθαλνληζκψλ πιεξσκψλ, ελψ 

ην ελδηαθέξνλ ηεο δπλεηηθήο αγνξάο παξακέλεη ζηαζεξφ ή θαη απμάλεηαη, φζν 

απμάλεηαη ν αληαγσληζκφο γηα ηνπο λένπο. Άιισζηε, ε θξνληηζηεξηαθή «παξα-παηδεία» 

απνηειεί έλαλ θιάδν κε ζηαζεξή δπλακηθή καθξνπξφζεζκα, θαζψο ζπλαξηάηαη άκεζα 

κε ηελ αληίιεςε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πξννπηηθέο ησλ λέσλ 

πξνο ηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη έλα θαιχηεξν κέιινλ. 

 

Δηδηθφηεξα, ζηελ Διιάδα φπσο επίζεο θαη ζην εμσηεξηθφ, ε νινέλα απμαλφκελε έληαζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ λέσλ γηα κηα ζέζε ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ηελ 

πξνζδνθία ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο θνηλσληθήο αλέιημεο, έρεη νδεγήζεη ζηε ζηαζεξή 

αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο παξα-παηδείαο, κε θχξηα έθθαλζε ηε θξνληηζηεξηαθή 

εθπαίδεπζε. ηε ζχγρξνλε ζπγθπξία, ε επηδίσμε ηεο ζηείξαο βαζκνζεξίαο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη γνλέσλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ επηδίσμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο 

θεξδνθνξίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ θξνληηζηεξίσλ έρεη νδεγήζεη ζηελ παξνρή 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ, αθφκα θαη φηαλ επηηπγράλεηαη ν φπνηνο βαζκνινγηθφο 
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ζηφρνο ζηηο εμεηάζεηο, ζπλνιηθά δεκηψλεηαη ν αξρηθφο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο σο 

παηδείαο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ καζεηψλ, βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ππφ απηά ηα δεδνκέλα, ε πξφηαζε γηα έλα λέν κνληέιν 

θξνληηζηεξίνπ νπζηαζηηθήο, νιηζηηθήο θαη πνηνηηθήο παηδείαο, απνηειεί πξάγκαηη 

θαηλνηφκν παθέην εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Άιισζηε, ζε θάπνην βαζκφ, ην 

πξνηεηλφκελν κνληέιν θξνληηζηεξίνπ αλαπηχζζεηαη ήδε ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, 

γεγνλφο ην νπνίν αλαδεηθλχεη ηηο πηζαλέο επθαηξίεο γηα κηα αλαδπφκελε θαη αληίζηνηρε 

niche αγνξά θαη ζηελ Διιάδα. πλεπψο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

λέα ηάζε ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη ζέκα ρξφλνπ λα θηάζεη θαη ζην ειιεληθφ θνηλφ, κε 

ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα ηνλ θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφ παίθηε, εθφζνλ ην λέν παθέην 

ππεξεζηψλ ηνπνζεηεζεί θαη πξνσζεζεί κε αθξίβεηα θαη εθφζνλ ν πξσηνπφξνο δηαζέηεη 

ηελ επειημία θαη ηνπο πφξνπο λα αληαπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο δηάλνημεο ηεο λέαο 

αγνξάο. Χζηφζν, ε επηρεηξεκαηηθή πξσηνπνξία θξχβεη θαη θηλδχλνπο, αθνχ δελ ζα 

αξγήζνπλ λα εηζέιζνπλ λένη παίθηεο εθφζνλ ε αγνξά–ζηφρνο έρεη ήδε δηακνξθσζεί 

απφ ηνλ πξσηνπφξν παίθηε. Σαπηφρξνλα, ζε θάζε λέν επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεξεπλψληαη πεξαηηέξσ εηδηθέο παξάκεηξνη, φπσο απεηιέο απφ ηα 

εκπφδηα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ 

εζσηεξηθέο αδπλακίεο. Δλ πξνθεηκέλσ ην έιιεηκκα δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζρεηηθά πςεινχ 

θεθαιαίνπ πνπ, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο, εθηηκάηαη πσο απαηηείηαη γηα 

ηελ ίδξπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θξνληηζηεξίνπ, παίδεη κάιινλ θαηαιπηηθφ ξφιν, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ψξα. ε θάζε πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα κηα πξφηαζε ε νπνία 

θξίλεηαη πσο θέξεη πξννπηηθέο, νη νπνίεο αμίδεη λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
 

 

Δκηίμηζη Πποχπολογιζμοω 

 

Πίλαθαο Παξαξηήκαηνο 1. Δπελδπηηθή δαπάλε αξρηθνύ θεθαιαίνπ. 

Επίπλωςθ 27.500 € 

Εξοπλιςμόσ 25.000 € 

Λογιςμικό 2.500 € 

Αμοιβζσ διακοςμθτϊν και εργατϊν 5.000 € 

Δαπάνεσ υλικϊν ανακαίνιςθσ 18.000 € 

Απρόοπτα 15.000 € 

Σφνολο 93.000 € 

 

 

Πίλαθαο Παξαξηήκαηνο 2. Ακνηβέο Καζεγεηώλ. Κόζηνο κηθηώλ ακνηβώλ γηα ηε ζηειέρωζε ηξηώλ 
ηκεκάηωλ από θάζε ηάμε.  

Προςωπικό 
Ώρεσ/εβδ
ομάδα 

Κόςτοσ μικτισ 
Αμοιβισ/ϊρα 

Εβδομαδιαίο Κόςτοσ αμοιβισ 
για κάκε κακθγθτι 

Μακθματικά 12 35 420 1.680 € 

Φυςικι 12 35 420 1.680 € 

Χθμεία 6 35 210 840 € 

Ζκκεςθ 6 35 210 840 € 

Βιολογία 3 35 105 420 € 

Δθμιουργικι απαςχόλθςθ 6 35 210 840 € 

Σφνολο για 1 τμήμα ανά 
τάξη ανά μήνα 

  
1575 6.300 € 

Σφνολο για 3 τμήματα από 
κάθε τάξη ανά μήνα    18.900€ 

 

 

Πίλαθαο Παξαξηήκαηνο 3. Ακνηβέο δηνηθεηηθνύ θαη γξακκαηεηαθνύ πξνζωπηθνύ αλά κήλα. 

Γραμματεία υποδοχισ Α 1.500 € 

Γραμματεία υποδοχισ Β 1.500 € 

Σμιμα Μάρκετινγκ Α 1.500 € 

Σμιμα Μάρκετινγκ Β 1.500 € 

Σμιμα Μάρκετινγκ Γ 1.500 € 

Λογιςτιριο 1.500 € 

Κακαριςμόσ  1.000 € 

  Σφνολο 10.000 € 
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Πίλαθαο Παξαξηήκαηνο 4. Λεηηνπξγηθά έμνδα αλά κήλα. 

Ενοίκια 2.500 € 

Ρεφματα, νερό, τθλζφωνο 400 € 

Αμοιβζσ κακθγθτϊν 18.900 € 

Αμοιβζσ άλλου προςωπικοφ 10.000 € 

Budget για Διαφιμιςθ 1.500 € 

Αναλϊςιμα 1.000 € 

Μθνιαία επενδυτικι δαπάνθ 1.550 € 

  Σφνολο 35.850 € 

 

 

Πίλαθαο Παξαξηήκαηνο 5. Αλάιπζε λεθξνύ ζεκείνπ. 

Προκειμζνου τα τμιματα να είναι ολιγομελι, 
δθλαδι των: 5 ατόμων  

 και εφόςον πρόκειται για 3 τμιματα ανά τάξθ 

 άρα, για 15 παιδιά ανά τάξθ 

 και εφόςον είναι 3 οι τάξεισ του Λυκείου 

 Η δυναμικι εξυπθρζτθςθσ αντιςτοιχεί ςε 
μζχρι 45 παιδιά ςυνολικά  

υνεπϊσ, το ποςό που αναλογεί ςε κάκε μακθτι προκειμζνου να υπάρχει break-even 
(νεκρό ςθμείο) αντιςτοιχεί ςε: 

797 € ανά μακθτι 

 


