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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παρόν τεύχος αποτελεί το δεύτερο παραδοτέο της «Μελέτης για την 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής» που εντάσσεται στο Μέτρο 6.2. «Μελέτες 

ωρίµανσης και προετοιµασίας της ∆’ προγραµµατικής περιόδου» του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» 2000-2006 και 

συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.  

Το περιεχόµενο της µελέτης προδιαγράφεται αναλυτικά στην από 27.4.2007 

Σύµβαση Ανάθεσης Έργου µεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» 

2000-2006 και της εταιρείας PLANET Α.Ε.  

Σύµφωνα µε την ως άνω σύµβαση, στο πλαίσιο του δεύτερου παραδοτέου 

προσδιορίζονται οι βασικότερες παράµετροι που συνθέτουν το φαινόµενο της 
σχολικής διαρροής και αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, ενώ 

παράλληλα παρουσιάζονται τα κυριότερα συστήµατα και οι εγκυρότερες απόψεις και 

προτάσεις για την καταπολέµηση του φαινοµένου, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Την οµάδα µελέτης θα απασχολήσουν ιδιαίτερα ζητήµατα που σχετίζονται 

µε: 

⇒ Τη χωρική διάσταση του φαινοµένου (ανάλυση του φαινοµένου της 

σχολικής διαρροής σε επίπεδο περιφέρειας) µε έµφαση στα οικονοµικά, 

δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των περιοχών που εµφανίζουν 

αυξηµένο ποσοστό σχολικής εγκατάλειψης. Επιχειρείται η απεικόνιση της 

γεωγραφικής κατανοµής της σχολικής διαρροής µε τη χρήση ειδικά 

σχεδιασµένων χαρτών (GIS). 

⇒ Την κοινωνική διάσταση του φαινοµένου (σκιαγράφηση του κοινωνικού, 

οικονοµικού, οικογενειακού και ατοµικού προφίλ των µαθητών που κατά κύριο 

λόγο εγκαταλείπουν το ελληνικό σχολείο). 

Η ως άνω ανάλυση του φαινοµένου της σχολικής διαρροής όπως διαµορφώνεται 

στον ελλαδικό χώρο, πραγµατοποιείται στη βάση: 

 Ατοµικών συνεντεύξεων µε στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & 

Θρησκευµάτων και άλλους φορείς τοπικής και εθνικής εµβέλειας που 

εµπλέκονται στον εκπαιδευτικό µηχανισµό. Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν στη 
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βάση δοµηµένου οδηγού συζήτησης που είχε προηγουµένως εγκριθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Βιβλιογραφικής έρευνας µέσα από την οποία αντλούνται στατιστικά 

στοιχεία και επιστηµονικά συµπεράσµατα σχετικά µε την εξέλιξη και τις 

βασικές συνιστώσες του φαινοµένου στην Ελλάδα. 

Παράλληλα, παρουσιάζονται σχετικές εµπειρίες από άλλες χώρες, 

ευρωπαϊκές και µη, που σχετίζονται γενικότερα µε το φαινόµενο της σχολικής 

διαρροής και τις επιµέρους παραµέτρους του αλλά και µε συγκεκριµένες δράσεις 

που έχουν αναληφθεί για την αντιµετώπιση της, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι 

καλύτερες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο. Η συγκεκριµένη αναζήτηση 

πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο µε την αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου και 

συµπληρώνεται, στις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται, µε στοιχεία που από 

βιβλιογραφική έρευνα.  
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Ι. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Ι.1. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΙ Η 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΡΡΕΟΥΝ 

Το πρόβληµα της σχολικής διαρροής, όπως και αν αντιµετωπιστεί, είτε ως κοινωνικό 

φαινόµενο είτε ως έκφανση προβληµάτων του εκπαιδευτικού συστήµατος, 

χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και συνθετότητα. Επηρεάζεται από µία 

σωρεία κοινωνικών και εκπαιδευτικών παραγόντων. Τόσο τα αίτια που συµβάλλουν 

στην εµφάνιση αυτού του φαινοµένου, όσο και οι επιπτώσεις τους θα πρέπει να 

αναζητηθούν σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. 

Σε διαφορετικά όµως επίπεδα προσέγγισης θα πρέπει να αναζητηθούν και τα 

χαρακτηριστικά που αποδίδονται τόσο στους διαρρέοντες µαθητές στις οικογένειες 

τους καθώς και στις εκπαιδευτικές κοινότητες αλλά και το ευρύτερο εκπαιδευτικό 

σύστηµα. 

Η αναζήτηση και αναγνώριση των χαρακτηριστικών και των παραγόντων που 

επιδρούν στη σχολική διαρροή παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους 

θεωρητικούς µελετητές που ασχολούνται µε το θέµατα εκπαίδευσης και νεότητας 

αλλά κυρίως για τους αρµόδιους για τη χάραξη και την άσκηση πολιτικών για την 

εκπαίδευση. Ειδικότερα, στο επίπεδο του σχεδιασµού µέτρων αντιµετώπισης του 

φαινόµενου της σχολικής διαρροής, ο εντοπισµός των οµάδων πληθυσµού που 

διατρέχουν το µεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου επιτρέπει 

στους αρµόδιους για την εθνική παιδεία φορείς να εστιάσουν την προσοχή τους στις 

ιδιαίτερες ανάγκες των πληθυσµών αυτών και να σχεδιάσουν στοχευµένες και 

αποτελεσµατικές δράσεις για τη συγκράτηση και προώθηση τους µέσα στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και την επιστροφή όσων έχουν ήδη διαρρεύσει. 

Είναι γνωστό ότι το φαινόµενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου συνδέεται µε 

άλλα κοινωνικά φαινόµενα και προβλήµατα όπως αυτά των κοινωνικών ανισοτήτων, 

της φτώχιας, της περιθωριοποίησης της παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς. Θα ήταν 
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σκόπιµο, συνεπώς, να εξετάσουµε πώς τα φαινόµενα αυτά επηρεάζουν τη σχολική 

διαρροή και σε ποιο βαθµό.  

 

Ι.2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΠΡΟΩΡΑ 
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΠΩΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Ι.2.1. Παράγοντες που επιδρούν στη σχολική διαρροή 

Ι.2.1.1. Κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες ως παράγοντες σχολικής διαρροής 

Η σχολική διαρροή είναι ένα παγκόσµιο εκπαιδευτικό φαινόµενο µε διαχρονική 

διαδροµή που πηγάζει κυρίως από: τις κοινωνικές ανισότητες, την αλληλεπίδραση 

µεταξύ σχολικής και οικογενειακής κουλτούρας, αλλά και από το ίδιο το σχολείο και 

τους συντελεστές του. Τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία το 

ζήτηµα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων έχει µελετηθεί και αναλυθεί διεξοδικά, 

εντασσόµενο συνήθως σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, εκείνο των κοινωνικών ανισοτήτων.  

Η ύπαρξη στενής σχέσης αλληλεπίδρασης µεταξύ της επίδοσης των µαθητών 
και το  κοινωνικο-οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας 

αναφέρεται και εξακριβώνεται και στις έρευνες της Τζάνη, του Παπακωνσταντίνου, 

του ∆ανασσή-Αφεντάκη, του Πυργιωτάκη, του Μυλωνά κ.λπ. Το ενδιαφέρον των 

ερευνητών στρέφεται στην κοινωνική τάξη, το µορφωτικό επίπεδο και το επάγγελµα 

των γονιών. Γίνεται σαφές, ότι ορισµένα παιδιά «κληρονοµούν» τα µορφωτικά 
αγαθά της οικογένειας τους και κάποια άλλα γίνονται κοινωνοί και συνεχιστές του 

οικογενειακού εκπαιδευτικού ελλείµµατος, που συνήθως συνοδεύει την οικονοµική 

στέρηση1.  

Σύµφωνα µε µε τον Bourdieu P. (1966), τα αποτελέσµατα εµπειρικών ερευνών 

επιβεβαιώνουν ότι ο σχολικός µηχανισµός νοµιµοποιεί τις εκπαιδευτικές ανισότητες, 

οι οποίες µε τη σειρά τους αναπαράγουν τις κοινωνικές ανισότητες. Συγκεκριµένα, το 

παιδί ενός ανώτερου στελέχους της γαλλικής κοινωνίας έχει 80 φορές περισσότερες 

πιθανότητες να µπει στο πανεπιστήµιο από αυτές που έχει το παιδί ενός αγρότη, 40 

φορές περισσότερες πιθανότητες από αυτές που έχει το παιδί ενός εργάτη και 2 

φορές περισσότερες πιθανότητες από αυτές που έχει το παιδί ενός µεσαίου 

στελέχους. Μια πρώτη ανάγνωση των αποτελεσµάτων αυτών οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι η σχολική επιτυχία φαίνεται να έχει περισσότερη σχέση µε το 

                                                 
1 Χ. Κατσικας  
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µορφωτικό επίπεδο του πατέρα ή της µητέρας, παρά µε την οικονοµική τους 

κατάσταση. Σύµφωνα πάντα µε τον Bourdieu, στο εσωτερικό των ταξικών κοινωνιών 

διαµορφώνονται διαφορετικοί τύποι κουλτούρας, τον καθένα από τους οποίους τα 

επιµέρους άτοµα τον αποκτούν αβίαστα στο πλαίσιο της οικογένειας και του 

περιβάλλοντός τους, µέσα από τις διαδικασίες της κοινωνικοποίησης. Μέσα από 

αυτές τις διαδικασίες αποκτούν τους κανόνες, τις αξίες, τις γνώσεις, τις αντιλήψεις 

καθώς και τα «κυρίαρχα πρότυπα» των τρόπων σκέψης που επικρατούν στο 

οικογενειακό κυρίως περιβάλλον τους2 (Bourdieu P., 1971, στο Μιχαλακόπουλος Γ., 

2000, Λάµνιας Κ., 2002,).  

Η µελέτη της ξένης βιβλιογραφίας και των ελληνικών ερευνών αναδεικνύει πως οι 
ανισότητες στην εκπαίδευση αναπαράγονται µέσω ενός εξαιρετικά σύνθετου 
πλέγµατος ορατών και αόρατων διαδικασιών και µεταβλητών που 

συναποτελούν το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι υπερβαίνοντας τα όρια της σχολικής τάξης. 

Το πλέγµα δεν είναι απλά σύνθετο αλλά ουσιαστικά συντίθεται από τις 

αλληλεπιδράσεις των µεµονωµένων µεταβλητών. Η ίδια η δοµή και οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος µε την άνιση κατανοµή των θέσεων εργασίας και εξουσίας 

συµβάλλει στην αναπαραγωγή της ανισότητας µεταξύ των φύλων (πλεονασµός 

γυναικών, κυριαρχία ανδρών στις θέσεις εξουσίας).3  

 

Ι.2.1.2. Κοινωνικός αποκλεισµός, φτώχεια και σχολική διαρροή 

Η σχολική διαρροή αποτελεί φαινόµενο παγκόσµιο, µε µικρότερες ή µεγαλύτερες 

διαφοροποιήσεις, ανάλογα µε τη χώρα. Άµεσα συνδεδεµένο µε συγκεκριµένα 

κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα, το φαινόµενο αποτελεί αντικείµενο έρευνας σε 

όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκπονούνται προγράµµατα πρόληψης και 

παρέµβασης για την αντιµετώπισή του. Η επίλυση του προβλήµατος της σχολικής 

διαρροής είναι άµεσα συνυφασµένη µε την επίλυση των κοινωνικών και οικονοµικών 

αιτίων που το προκαλούν. Έχει υποστηριχθεί ακόµα ότι αυτή καθαυτή η λειτουργία 

του σχολείου ευθύνεται για τη µαθητική διαρροή. Η διεθνής εµπειρία έχει καταδείξει 

ότι το τοπικό περιβάλλον και η τοπική κοινωνία είναι παράγοντες στενά 

συνυφασµένοι µε το πρόβληµα τόσο ως προς τη γένεσή του όσο και ως προς την 

αντιµετώπισή του4. 

                                                 
2 Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (1999) Οι κληρονόµοι, Εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήνα. , Λάµνιας, Κ. (2002) 
Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση, ∆ιακριτές Προσεγγίσεις. Εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα,  
Μιχαλακόπουλος, Γ.(2000) Κοινωνιολογία και Εκπαίδευση. Εκδ. Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 
Θεσσαλονίκη 
3 Εύη Κλαδούχου 
4 Χριστίνα Πετροπούλου ,Ατοµική έκθεση προγράµµατος «Αρίων»   
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Η διάκριση ανάµεσα στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό αφορά κατά κύριο 

λόγο τη διάκριση ανάµεσα στο κριτήριο της ανεπάρκειας ή αναδιανοµής των υλικών 

πόρων και στο κριτήριο της ανεπαρκούς ή άνισης συµµετοχής στην κοινωνική ζωή 

και στη χρήση των κοινωνικών δικαιωµάτων. (Duffy K. 1998) 

Η σχέση της εκπαίδευσης µε τη φτώχεια µπορεί σύµφωνα µε τους Μπαλούρδο, 

Σούλη, Χρυσάκη να διαπιστωθεί εξετάζοντας τον κίνδυνο φτώχιας για κάθε βαθµίδα 

εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της διανοµής 

εισοδήµατος από την απασχόληση και ως εκ τούτου τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο η 

απόκτηση εκπαιδευτικών διαπιστευτηρίων ασκεί την ίδια επίπτωση στη διαµόρφωση 

των επιπέδων εισοδήµατος των φτωχών και των µη φτωχών. 

Η έννοια της φτώχειας συνεπάγεται αποκλεισµό από αγαθά και υπηρεσίες ενώ η 

έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού εστιάζει στον ταυτόχρονο αποκλεισµό από τις 

υπηρεσίες που συνεπάγεται η άσκηση θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων. Η 

ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση περιλαµβάνεται στα θεµελιώδη αυτά 

δικαιώµατα, και κατ’ επέκταση ο αποκλεισµός από την χρήση του κοινωνικού αυτού 

αγαθού αποτελεί και παραβίαση των κοινωνικών δικαιωµάτων των ατόµων. 

Ταυτόχρονα ο όρος κοινωνικός αποκλεισµός συνδέεται µε σχετικά νέες µορφές 

φτώχιας και αποστέρησης που διαπιστώνονται στις αναπτυγµένες χώρες της ∆ύσης 

και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φτωχά άτοµα και οµάδες βιώνουν τη 

σωρευτική δράση πολλών αποστειρωτικών παραγόντων (Καβουνίδη 1999). Στη 

χώρα µας τα άτοµα που βιώνουν καταστάσεις φτώχειας, και βρίσκονται κάτω από τα 

όρια αυτής, βιώνουν σηµαντικές αποστερήσεις µεταξύ των οποίων είναι και η 

εκπαίδευση (Καράγιωργας και συν 1999 τόµος Β). 

Οι κοινωνικά προσδιορισµένες ανισότητες στην εκπαίδευση συνιστούν µία µορφή 

εκδήλωσης του κοινωνικού αποκλεισµού, στο βαθµό που αποτελούν περιορισµό της 

άσκησης ενός από τα βασικότερα κοινωνικά δικαιώµατα. το δικαίωµα όλων 

ανεξαρτήτων των πολιτών στην εκπαίδευση. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικές 
ανισότητες οδηγούν σε εκπαιδευτικό αποκλεισµό. ∆ρουν ως κλασικοί 

προσδιοριστικοί παράγοντες της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Με τον 

τρόπο αυτό εντείνεται η συσσώρευση επιπλέον µειονεκτηµάτων στους ήδη 

µειονεκτούντες, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται περαιτέρω η κοινωνικοοικονοµική 

τους κατάσταση.  

Όπως προκύπτει από ερευνητικές προσπάθειες το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 

εµφανίζεται να έχει υψηλή συσχέτιση µε τον κίνδυνο φτώχιας και ως εκ τούτου 

αναδεικνύεται ως ένας από τους κλασικούς φτωχογόνους παράγοντες (Καραγιώργας 
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και συνεργάτες 1999). Το εκπαιδευτικό επίπεδο των φτωχών υπολείπεται σηµαντικά 

του εκπαιδευτικού επιπέδου των µη φτωχών, ενώ σε µεγάλο βαθµό η εκπαιδευτική 

αποστέρηση αναπαράγεται από γενιά σε γενιά. Ταυτόχρονα, τα υψηλότερα ποσοστά 

φτώχιας εµφανίζονται σε νοικοκυριά όπου ο αρχηγός δεν έχει ολοκληρώσει το 

δηµοτικό ή είναι απόφοιτος δηµοτικού ενώ σε νοικοκυριά µε αρχηγό πτυχιούχο 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τα ποσοστά φτώχιας κυµαίνονται σε χαµηλότερα 

επίπεδα. Πιο αναλυτικά σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας5  διαπιστώνονται ότι τα 

άτοµα µε απολυτήριο δηµοτικού έχουν µεγαλύτερη ποσοστιαία βαρύτητα συµµετοχής 

στο πληθυσµό των φτωχών (38,79%) και ακολουθούν τα άτοµα µε απολυτήριο 

λυκείου 19,15%, οι απόφοιτοι γυµνασίου αντιπροσωπεύουν το  13,23% και τα άτοµα 

που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο εµφανίζουν συµµετοχής στη φτώχια 6,92%. Με 

άλλα λόγια, αν οι µεθοδολογικές εκτιµήσεις της φτώχιας είναι διαφοροποιηµένες και 

κατά συνέπεια εµφανίζουν διαφορετικά ποσοστά φτωχών, στην ουσία η εκπαιδευτική 

διάθρωση των φτωχών παραµένει αµετάβλητη δείχνοντας τη σηµαντική φτωχογόνο 

δράση του εκπαιδευτικού παράγοντα6.  

Η έκδηλη σύνδεση µεταξύ των φαινοµένων κοινωνικών και εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού µε το φαινόµενο της 

εγκατάλειψης τους σχολείου αλλά και των συνεπειών της, µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι η χάραξη πολιτικών για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής θα 

πρέπει όχι µόνο να λαµβάνει υπόψη της τους παραπάνω παράγοντες αλλά να 

εστιάζει στην αντιµετώπιση των ευρύτερων αυτών προβληµατικών κοινωνικών 

καταστάσεων σε ένα πλαίσιο ολιστικής αντιµετώπισης του φαινοµένου. 

 

Ι.2.1.3. Το πρόβληµα του αναλφαβητισµού και η συµµετοχή του στη σχολική διαρροή 

Ανάµεσα στους παράγοντες που έχουν συνδεθεί έντονα µε την σχολική εγκατάλειψη 

είναι εκείνος του αναλφαβητισµού και αφορά τόσο τους ίδιους τους µαθητές όσο και 

τους γονείς τους7 Στο επίπεδο του µαθητή, ο αναλφαβητισµός επηρεάζει 

αναπόφευκτα την ικανότητα και δυνατότητα του να ακολουθήσει το σχολικό 

πρόγραµµα και να ενταχθεί οµαλά στις δραστηριότητες της τάξης σηµειώνοντας 

ικανοποιητικές σχολικές επιδόσεις. Στο επίπεδο των γονέων, ο αναλφαβητισµός 

καθορίζει όχι µόνο το κοινωνικό και επαγγελµατικό status αλλά τη συνολικότερη 

αντίληψη που σχηµατίζουν για την αξία και την αναγκαιότητα της µόρφωσης. 

Ταυτόχρονα, ο αναλφαβητισµός στερεί από τους γονείς τη δυνατότητα να 

                                                 
5 Χρυσάκης 
6 Χρυσάκης, κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισµός 
7 Φακιολάς  
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προσφέρουν την απαιτούµενη στήριξη και υποστήριξη στα παιδιά τους στην πορεία 

τους µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα.  

Στη χώρα µας το πρόβληµα του αναλφαβητισµού υπήρξε ιδιαίτερα έντονο σε 
προηγούµενες δεκαετίες, ως προϊόν συγκεκριµένων ιστορικών και κοινωνικών 

παραγόντων. Σήµερα αν και έχουν περιοριστεί σηµαντικά τα ποσοστά 

αναλφαβητισµού, οι συνέπειες που επισείει γίνονται ακόµα εµφανείς, κυρίως σε 

ειδικές οµάδες πληθυσµών. Έτσι, σύµφωνα µε τη Γενική Γραµµατεία Λαϊκής 

Επιµόρφωσης το 1984 στην Ελλάδα το 35% των αγροτών δεν ήταν σε θέση να 

διαβάσει ούτε τους τίτλους των εφηµερίδων ενώ το 82,8% των απασχολουµένων στις 

οικοδοµές δεν είχε τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Τόσο το φαινόµενο της 

σχολικής διαρροής όσο και αυτό του αναλφαβητισµού πλήττουν τον ανθρωπιστικό 

χαρακτήρα της εκπαίδευσης και την ηθική βάση της παιδαγωγικής. Ιδιαίτερα σήµερα, 

που ο βαθµός συµµετοχής του πολίτη σε όλους τους τοµείς του κοινωνικού γίγνεσθαι 

εξαρτάται αποφασιστικά από τη µορφωτική του υποδοµή, η ύπαρξη τέτοιων 

προβληµάτων συνιστά ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήµατα αφού 

ακυρώνει κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης. Το µέγεθος της σχολικής διαρροής, 

παραµένει επικίνδυνα υψηλό, µε αποτέλεσµα τη διατήρηση του λειτουργικού 
αναλφαβητισµού σε υψηλά επίπεδα. Από µια πρόσφατη έρευνα 50% του 

εργατικού δυναµικού της χώρας κατατάσσεται στους λειτουργικά αναλφάβητους που 

δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση8. 

Η λύση του προβλήµατος όµως, όπως τονίζουν Έλληνες και ξένοι ερευνητές, δε 

βρίσκεται στη θεραπεία του αναλφαβητισµού, αλλά στην έγκαιρη διάγνωση και 
πρόληψη του φαινοµένου στα αρχικά στάδια της φοίτησης. ∆υστυχώς, το 

σχολείο, ως κατ΄ εξοχήν κοινωνικός θεσµός εκπολιτισµού κατά τα δυτικά πρότυπα, 

λειτουργεί ως µηχανισµός πτώχευσης εκπαιδευτικής, νοητικής, συναισθηµατικής και 

νευροψυχολογικής για τα παιδιά που προέρχονται από τα µη προνοµιούχα 

στρώµατα, ενώ αντιθέτως, για παιδιά που είναι ήδη κοινωνικά ευνοηµένα, λειτουργεί 

ως µηχανισµός εµπλουτισµού σε όλους τους παραπάνω τοµείς γεγονός αυτό 

ενισχύει ακόµα περισσότερο την αντίληψη περί κοινωνικών και εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων Αυτή η πτώχευση των ήδη πτωχών, είναι δυνατό να ανατραπεί, αν 

εφαρµοστούν οι κατάλληλες παιδαγωγικές διαδικασίες και συνθήκες µάθησης, ακόµη 

και µέσα στο υφιστάµενο εκπαιδευτικό σύστηµα.9  

                                                 
8 Νατάσα Ρουγγέρη, Το Βήµα, 10/04/1999 , Σελ.: A30 
9 Μιχάλης Παπαδόπουλος, Λειτουργικός αναλφαβητισµός και σχολικός πόνος. Νέα Σύνορα Α.. 
Λιβάνη, Αθήνα, 1997. 



Παραδοτέο 2: Ανάλυση των µετρήσεων της σχολικής διαρροής και καταγραφή υπαρχόντων 
  συστηµάτων, απόψεων και προτάσεων καταπολέµησης της σχολικής διαρροής 

 
Έκδοση 2.0 

 

PLANET A.E.  10 

Ερευνητές που εφάρµοσαν πειράµατα σε µαθητές µε πολύ χαµηλές επιδόσεις στην 

Α΄ και Β΄ Γυµνασίου διαπίστωσαν πως είναι δυνατόν να εφαρµοστεί ειδικό 

πρόγραµµα αλφαβητισµού ενταγµένου στο κανονικό σχολείο. Λειτουργικά 

αναλφάβητα παιδιά Γυµνασίου µπορούν να παρουσιάσουν στατιστικά σηµαντική 

βελτίωση στις βασικές δεξιότητες αλφαβητισµού σε δοκιµασίες νοηµοσύνης 

αυτοεικόνας και διχωτικής ακοής10. 

Παρατηρούµε δηλαδή ότι η αντίφαση µεταξύ της εξέλιξης των ηλεκτρονικών 

επιτευγµάτων και της χρήσης νέων διδακτικών µέσων και τεχνικών, βασισµένα στην 

πληροφορική, και του ποσοστού των µαθητών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

λειτουργικού ή οργανικού αναλφαβητισµού, τον αιώνα της πληροφορικής και των 

ηλεκτρονικών επιτευγµάτων, εµφανίζεται περισσότερο έντονη και περισσότερο 

αδικαιολόγητη. Ο αναλφαβητισµός εξελίσσεται στη σύγχρονη µάστιγα της 
χώρας και ένα στα πέντε παιδιά δεν ολοκληρώνει το γυµνάσιο στον νοµό Ξάνθης, 

στις αγροτικές περιοχές του νοµού Ευρυτανίας και στις ηµιαστικές περιοχές του 

νοµού Ροδόπης. Ένα στα έξι ως επτά παιδιά εγκαταλείπουν το γυµνάσιο στις 

αγροτικές περιοχές των νοµών Ρεθύµνου, Λασιθίου, Ηρακλείου, Αιτωλοακαρνανίας 

και στις ηµιαστικές περιοχές των νοµών Χανίων, ∆ωδεκανήσου, Λακωνίας. 

Ταυτόχρονα για ένα στα εννέα παιδιά των αγροτικών περιοχών των νοµών 

Κέρκυρας, Ηλείας, Λευκάδας και Μεσσηνίας καθώς και των ηµιαστικών περιοχών 

των νοµών Εύβοιας και Σάµου, το σχολείο λειτουργεί ως «βιοµηχανία 

παραγκωνισµένων» µαθητών11. 

 

Ι.2.1.4. Μετανάστευση και σχολική διαρροή 

Ανάµεσα στα κοινωνικά φαινόµενα που συνδέονται µε τη σχολική διαρροή 

καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει και εκείνο της µετανάστευσης, τόσο όσον αφορά 

τους ίδιους τους µαθητές που προέρχονται από διαφορετική χώρα όσο και στην εν 

γένει λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας στην οποία εντάσσονται η επηρεάζεσαι 

θετικά ή αρνητικά ανάλογα µε το βαθµό ετοιµότητας και προετοιµασίας για την 

υποδοχή τους,12  

Η χώρα µας υπήρξε στο παρελθόν και για πολλές δεκαετίες χώρα εκροής 

µεταναστών. Κατά την τελευταία εικοσαετία όµως έχει µετατραπεί σε χώρα 
υποδοχής οικονοµικών µεταναστών µε αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση 

                                                 
10 Μέρου Α, Σχολική αποτυχία: Η µεγάλη ασθένεια της δωρεάν δηµόσιας εκπαίδευσης των ίσων 
ευκαιριών 
11 Έρευνα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
12 Bartolas  
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σηµαντικών αλλαγών σε πολλά επίπεδα της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής αλλά 

και µεταβολές στο µαθητικό πληθυσµό και την σύσταση του. Η είσοδος µεταναστών 

πρώτης και δεύτερης γενιάς στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας είχε ως 

αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση αλλαγών όχι µόνο στο επίπεδο αναγκών του 

µαθητικού πληθυσµού αλλά και ριζικές µεταβολές στον τρόπο λειτουργίας αλλά και 

τα προβλήµατα στο εσωτερικό των εκπαιδευτικών κοινοτήτων.13 Η παρουσία και 

διαβίωση µεγάλου αριθµού µεταναστών στην Ελλάδα έχει αλλάξει το τοπίο σε 

πολλές περιοχές της χώρας και έχει επηρεάσει τη σύνθεση του µαθητικού 

πληθυσµού. Ένα οποιοδήποτε δηµόσιο ελληνικό σχολείο στο κέντρο ή στην 

περιφέρεια φιλοξενεί τυχαίο αριθµό µεταναστών µαθητών και τις γλώσσες τους.14 

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των µαθητών από άλλες χώρες συντελούνται µεταβολές 

και στο επίπεδο της συνολικής σχολικής επίδοσης των µαθητών µε βάση τα 

συνολικά ποσοστά επιτυχίας ή αποτυχίας στις ακαδηµαϊκές τους υποχρεώσεις αλλά 

και στα ποσοστά των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο. 

Εξετάζοντας λίγο πιο αναλυτικά τα προβλήµατα που συνδέονται µε τη είσοδο 

µεταναστών µαθητών στη χώρα µας θα αναφερθούµε στα προβλήµατα που 

επηρεάζουν αρνητικά το θέµα της εκπαίδευσης των παιδιών που οι γονείς τους είναι 

οικονοµικοί µετανάστες15. Το πρώτο και ίσως το πιο βασικό είναι το ζήτηµα της 
άδειας παραµονής της οικογένειας στη χώρα υποδοχής. Ακόµα και σήµερα, 

µετά από τρεις µεταναστευτικούς νόµους (1975/1991, 2910/2001 και 3386/2005), 

τρία προγράµµατα νοµιµοποίησης (1998, 2001 και 2005) και µε υπολογιζόµενους 

τους αλλοδαπούς να υπερβαίνουν το 10% του διαµένοντα στη χώρα πληθυσµού, οι 

οικονοµικοί µετανάστες τελούν υπό καθεστώς νοµικής αβεβαιότητας και 

προσωρινότητας. Το καθεστώς της νοµιµότητας πολλών µεταναστών παραµένει 

αβέβαιο ή ασαφές λόγω καθυστερήσεων στην διεκπεραίωση των αιτήσεων για άδειες 

παραµονής, ασαφειών στην µεταβολή του καθεστώτος κάποιων αλλοδαπών από την 

λεγόµενη Πράσινη Κάρτα στο καθεστώς του νόµου 2910/2001 και πιο πρόσφατα 

από εκείνο στο σηµερινό καθεστώς του νόµου 3386/2005.  

Επιπλέον προβλήµατα εµφανίζονται και µε την ύπαρξη πρακτικών προβληµάτων 
στην εφαρµογή των σχετικών νόµων που αφορούν στις υπερβολικές 

καθυστερήσεις στη χορήγηση των αδειών διαµονής, στην αδυναµία εκπλήρωσης των 

προϋποθέσεων ανανέωσης (ένσηµα, σύµβαση εργασίας) από τους αιτούντες (λόγω 

                                                 
13 Παπαστυλιανου , Φαρσεδάκης,  
14 Ελένη Σκούρτου Κωνσταντίνος Βρατσάλης Χρήστος Γκόβαρης, Μετανάστευση στην Ελλάδα και 
Εκπαίδευση: Αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης – Προκλήσεις και Προοπτικές βελτίωσης, 
Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.),2004 
15  
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τόσο της άτυπης φύσης της εργασίας τους σε οικοδοµές, νοικοκυριά, άλλες 

υπηρεσίες και τον αγροτικό τοµέα, αλλά και της απροθυµίας των εργοδοτών να 

εκπληρώσουν τις νόµιµες υποχρεώσεις), και στην έλλειψη ενεργητικής 

µεταναστευτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους για την διαχείριση των εισροών 

µεταναστών εργαζοµένων από γειτονικές και άλλες χώρες.16 

Η αβεβαιότητα του καθεστώτος διαµονής των γονέων αναπόφευκτα επηρεάζει 
αρνητικά την ένταξη των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον είτε γιατί 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο να εγγραφούν στα σχολεία είτε γιατί δεν γνωρίζουν 

αν πρέπει να επενδύσουν συναισθηµατικά και γνωστικά στο νέο τους περιβάλλον 

αφού η διαµονή τους στη χώρα κρέµεται συνέχεια από µια γραφειοκρατική κλωστή17. 

Επιπλέον τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς (εκτός 

Ε.Ε.) δεν έχουν καν τη δυνατότητα εγγραφής στο δηµοτολόγιο του δήµου όπου 

διαµένουν για να µπορούν να πάρουν πιστοποιητικό γέννησης. Επίσης δεν υπάρχει 

προς το παρόν καµία πρόβλεψη στον ελληνικό κώδικα ιθαγένειας για την 

πολιτογράφηση µέσα από ειδικές κατά προτίµηση διατάξεις των παιδιών που είναι 

γεννηµένα στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς ή των παιδιών που ήρθαν στην 

Ελλάδα σε πολύ νεαρή (προσχολική) ηλικία. 

Το δεύτερο βασικό πρόβληµα που επηρεάζει το θέµα της εκπαιδευτικής πολιτικής 

προς τους αλλοδαπούς και οµογενείς µαθητές είναι η έλλειψη στατιστικών 
στοιχείων τόσο για το σύνολο του µεταναστευτικού πληθυσµού όσο και για τον 

µαθητικό πληθυσµό ειδικότερα. Αν και µε την ίδρυση του Ινστιτούτου Παιδείας 

Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟ∆Ε) το 1996, η κατάσταση 

βελτιώθηκε σηµαντικά µε την καταγραφή των αλλοδαπών και οµογενών µαθητών, 

λείπουν ακόµα τα λεπτοµερειακά δηµογραφικά στοιχεία για το σύνολο του 

µεταναστευτικού πληθυσµού καθώς και του µαθητικού ούτως ώστε να υπάρχει µια 

συνολική εικόνα της οικογενειακής κατάστασης των µαθητών και των κοινωνικών και 

οικονοµικών χαρακτηριστικών των οικογενειών της καθώς και της κατανοµής τους 

στον ελλαδικό χώρο. Η ύπαρξη στοιχείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

άσκηση κρατικής πολιτικής στο θέµα της µετανάστευσης γενικά αλλά και στους 

συναφείς τοµείς, όπως η εκπαίδευση ειδικότερα18.   

                                                 
16 Άννα Τριανταφυλλίδου, Μετανάστες και ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 
17 Νικολάου, Γ. (2000) Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών µαθητών στο δηµοτικό σχολείο. Από 
την «οµοιογένεια» στην πολυπολιτισµικότητα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα 
18 Σκούρτου Ε., Βρατσάλης Κ., Γκόβαρης Χ. (2004) Μετανάστευση στην Ελλάδα και Εκπαίδευση. 
Αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης. Προκλήσεις και Προοπτικές Βελτίωσης, ΙΜΕΠΟ, Αθήνα, 
Σεπτέµβριος 2004.΄ 
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∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά) για τις επιδόσεις των 

αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών στα ελληνικά σχολεία και για τους 

παράγοντες που τις επηρεάζουν. Εικάζεται ότι υπάρχει διαρροή µη γηγενών 
µαθητών στην µετάβαση από το γυµνάσιο στο λύκειο αλλά το θέµα αυτό δεν έχει 

διερευνηθεί. Σχετικές µελέτες επισηµαίνουν τις µη ικανοποιητικές σχολικές 
επιδόσεις των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών, καθώς και τις σχετικές 

απόψεις και προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών. Τα προβλήµατα είναι εντονότερα 

στους µαθητές που εντάχθηκαν στο ελληνικό σχολείο στις τελευταίες τάξεις του 
δηµοτικού ή στο γυµνάσιο ενώ οι µαθητές που παρακολούθησαν το ελληνικό 

σχολείο από τις πρώτες δύο τάξεις του δηµοτικού έχουν καλύτερες επιδόσεις, όχι 

µόνο στην εκµάθηση της γλώσσας αλλά και γενικότερα19. Επίσης οι αλλοδαποί 

µαθητές συχνά εντάσσονται σε τάξεις κατώτερες από εκείνες στις οποίες αντιστοιχεί 

η ηλικία τους λόγω της ελλιπούς γνώσης τους της ελληνικής γλώσσας. Επισηµαίνεται 

ότι η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι µια τέτοια πρακτική αποτελεί ανασχετικό 

παράγοντα για την κοινωνικοποίηση των παιδιών και την ενσωµάτωση τους  στο 

σχολικό περιβάλλον. Η ένταξη τους σε χαµηλότερες τάξεις βιώνεται αρνητικά, η 

διαφορά ηλικίας εµποδίζει την σύναψη φιλικών σχέσεων µε 

συµµαθητές/συµµαθήτριες και εντείνει την περιθωριοποίηση τους20. Η απουσία 
ισχυρών συνδετικών δεσµών µεταξύ του αλλοδαπού µαθητή και των 
υπόλοιπων µελών της σχολικής κοινότητας καθώς και των κοινωνικών και 

σχολικών δρώµενων στο εσωτερικό της αυξάνει τις πιθανότητες για τον µαθητή να 

βρεθεί εκτός εκπαιδευτικού συστήµατος21. 

 

Ι.2.2. Προσδιορισµός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των µαθητών που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 

Ι.2.2.1. Ο παράγοντας φύλο 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό δεν εµφανίζονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στο επίπεδο της 
συµµετοχής αγοριών και κοριτσιών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί καταδεικνύουν µία γενική 

υπεροχή των κοριτσιών όσον αφορά τη συµµετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα, 

                                                 
19 Dimakos, I. And Tasiopoulou, K. (2003) ‘Attitudes towards Migrants: what do Greek students think 
about their immigrant classmates? Intercultural Eudcation, 14, 3, 307-16. 
20  
21 Hirschi, social control theory   
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γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, συνδέεται µε την πρώιµη ωρίµανση τους και 

διαρκεί ως την κατώτερη µέση εκπαίδευση22. 

Στη χώρα µας κατά της τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό αγοριών και κοριτσιών στη 

βασική εκπαίδευση δεν παρουσιάζει διαφορές σε σχέση µε το φύλο. Μολονότι στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση δεν υπήρχε ουσιαστικά ποτέ σηµαντική διαφορά, µε τα 

αγόρια και τα κορίτσια να συµµετέχουν σχεδόν εξίσου, στη δευτεροβάθµια 

υποχρεωτική εκπαίδευση η αισθητή διαφορά που παρατηρήθηκε κατά τις δεκαετίες 

‘70-80 ανάµεσα στα δυο φύλα, περιορίστηκε στη συνέχεια µε αποτέλεσµα σήµερα 

ουσιαστικά να µην υφίσταται23. 

Πιο πρόσφατες µελέτες σχετικά µε τη µαθητική διαρροή αναφέρουν συχνά ότι το 
ποσοστό των αγοριών που εγκαταλείπουν το σχολείο είναι σχετικά 
υψηλότερο. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται ίσως λόγω των πιέσεων που ασκούνται 

στα αγόρια για πρόωρη ένταξη στην αγορά εργασίας. Άλλες πηγές24 αναφέρουν 

ότι τα αγόρια αναπτύσσουν σε µεγαλύτερο ποσοστό συµπεριφορές που συνδέονται 

µε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ καθώς και ατυχήµατα, στοιχεία που 

είναι δυνατόν να τους οδηγήσουν σε εγκατάλειψη του σχολείου πριν την ολοκλήρωση 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, τα κορίτσια επηρεάζονται περισσότερο 

από χρόνια ψυχοσωµατικά προβλήµατα υγείας. 

∆ιαφοροποιηµένη εµφανίζεται η εικόνα όσον αφορά τις εκπαιδευτικές 
συµπεριφορές των κοριτσιών τσιγγάνικης καταγωγής. Εξακολουθεί να 

παρατηρείται συχνά, ακόµα και στις µέρες µας, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων ή γάµου. Πιο συγκεκριµένα, πολλά από τα 

κορίτσια Ροµά, αναλαµβάνουν από πολύ νωρίς και συνήθως πριν αποφοιτήσουν 

από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, πολλές από τις ευθύνες του νοικοκυριού και τη 

φροντίδα των µικρότερων παιδιών της οικογένειας. Παράλληλα, η σύναψη γάµων σε 

πολύ µικρή ηλικία, στοιχείο συνυφασµένο µε την κουλτούρα και των τρόπο ζωής των 

Τσιγγάνων, αναγκάζει πολλά κορίτσια να εγκαταλείψουν το σχολείο πριν το γυµνάσιο 

ή στις πρώτες τάξεις του γυµνασίου, προκειµένου είτε να προετοιµαστούν για το 

γάµο είτε για να προχωρήσουν σε αυτόν25. 

                                                 
22 Πετροπουλος  
23 Μελέτη ΚΕΘΙ 
24 Ν. Φακιολάς 
25 Η περίπτωση των Ροµά στο Ηράκλειο Κρήτης. 
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Ι.2.2.2. Ο ρόλος της αυτοεκτίµησης  

Σχετικές µελέτες έχουν καταδείξει ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ αυτοεκτίµησης 
και σχολικής προόδου26. ∆εν έχει γίνει όµως ξεκάθαρο αν υπάρχει σχέση αιτίας-

αιτιατού µεταξύ αυτοεκτίµησης και σχολικής αποτυχίας, δηλαδή αν η σχολική 

αποτυχία ή εγκατάλειψη είναι αποτέλεσµα της χαµηλής αυτοεκτίµησης ή αν οι 

υψηλές επιδόσεις ενεργούν θετικά στην αυτοεκτίµηση. Στη πραγµατικότητα εκτιµάται 

ότι οι δύο αυτές πιθανότητες µπορούν να ισχύουν εξίσου27. Θα πρέπει να τονισθεί ότι 

η εικόνα που θα σχηµατίσει το νεαρό άτοµο για τον εαυτό του αλλά και τρόπος που 

θα τοποθετήσει τον εαυτό του στον κοινωνικό χώρο όπου καλείται να ενταχθεί 

επηρεάζεται σηµαντικά από τις προσδοκίες που έχουν για αυτόν οι «σηµαντικοί 

άλλοι»: γονείς, εκπαιδευτικοί, φίλοι. 

Τα παιδιά που µειονεκτούν από πλευράς προαναγνωστικών, ή πρωτοαναγνωστικών 

δραστηριοτήτων, συγκρίνουν τον εαυτό τους µε τα άλλα συνοµήλικα παιδιά που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, µε αποτέλεσµα να δηµιουργήσουν από τους 

πρώτους κιόλας µήνες της σχολικής τους ζωής, ένα κλονισµένο «εγώ», να χάσουν 

την καλή εικόνα, αν είχαν, του εαυτού τους, να δηµιουργήσουν χαµηλή αυτοεικόνα 

και εποµένως να αποκτήσουν χαµηλή αυτοεκτίµηση. Αυτή η εικόνα τα ακολουθεί για 

όλη τους τη ζωή, όπως αντίθετα, για όλη τους τη ζωή, ακολουθεί η θετική εικόνα που 

αποκτούν σ’ αυτά τα πρώτα στάδια της σχολικής τους ζωής οι µαθητές που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πρώτης τάξης του δηµοτικού σχολείου28. ∆εν 

είναι τυχαίο το γεγονός ότι τελικά τα  παιδιά που θα εγκαταλείψουν το σχολείο δεν 

είναι απλά εκείνα που έχουν τις µεγαλύτερες πιθανότητες λόγω των γνωστικών ή 

ατοµικών τους δυνατοτήτων αλλά κυρίως αυτά για τα οποία η σχολική κοινότητα 
αλλά και η οικογένεια έχουν επενδύσει λιγότερο και θεωρούν τη διαρροή τους 

από το σχολείο, λίγο ως πολύ, αναµενόµενη.  

                                                 
26 Παπαστυλιανού 2000, Συγκολλίτου 1997 
27 Πετρόπουλος  
28 Αγγελική Μέρου, Σχολική αποτυχία: η µεγάλη ασθένεια της δωρεάν δηµόσιας εκπαίδευσης των ... 
ίσων ευκαιριών,  Πανοπούλου-Μαράτου Ο., Σόλµαν Μ., Γεώργας ∆., Μίχου Μ., Σώκου-Μάδα Κ., 
«Σχολική Επίδοση: κοινωνικοί ψυχικοί, και σωµατικοί παράγοντες, σχέσεις νοητικής εξέλιξης 
αναγνωστικής και αριθµητικής επίδοσης µε τη σχολική αποτυχία». Ψυχολογικά Θέµατα τόµος 1ος 
τεύχος 1ο,  σ. 37. Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων 1988. 
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Ι.2.2.3. Ο παράγοντας οικογένεια 

Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου απαντάται συχνά 

ως αντικείµενο µελέτης τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία. Η 

ανάλυση του ρόλου που διαδραµατίζει το οικογενειακό περιβάλλον σε σχέση µε το 

µαθητή µπορεί να αναλυθεί σε  δύο βασικούς άξονες.  

Ο πρώτος άξονας αφορά το κοινωνικο-οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των 
γονέων και το βαθµό στον οποίο αυτό συνδέεται µε την σχολική απόδοση του 

µαθητή. Έχει ήδη αναφερθεί πως οι κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες που 

µπορεί να διέπουν την θέση της οικογένειας στο εκάστοτε κοινωνικό σύνολο 

λειτουργούν ως παράγοντες σχολικής επιτυχίας ή αντίθετα µειώνουν τις πιθανότητες 

για ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευση. Έτσι τα παιδιά γονέων που 

εργάζονται στον πρωτογενή τοµέα και τη µεταποίηση ή ανήκουν σε κάποια 

µειονοτική οµάδα έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν το σχολείο ή να 

αποτύχουν σε αυτό. (Brouker 1997). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία µελέτης που πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα σε δείγµα 

νέων που είχαν εγκαταλείψει την εκπαίδευση, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

συµµετεχόντων (66.6%) δήλωσε ότι ο πατέρας απασχολείται ως αγρότης ή εργάτης, 

ένα ποσοστό 13% ότι είναι τεχνίτης, ένα ποσοστό 5.8% ότι είναι ανεπάγγελτος ή 

συνταξιούχος. Ακολουθούν όσοι δήλωσαν ότι ο πατέρας τους εργάζεται ως δηµόσιος 

υπάλληλος (4.3%), ως ελεύθερος επαγγελµατίας (5.8%), ως ιδιωτικός υπάλληλος 

(2.2%) ή ειδικευµένος υπάλληλος (2.2%).  Παρόµοια εικόνα παρουσιάζουν οι 

δηλώσεις των συµµετεχόντων σχετικά µε το επάγγελµα της µητέρας όπου όµως ένα 

ποσοστό 48,2% δήλωσε ως απασχόληση της µητέρας τα οικιακά.29. 

Έχει υποστηριχθεί ακόµα ότι η σχολική επιτυχία και οι προσδοκίες των γονέων 

εξαρτώνται από ένα µοναδικό παράγοντα που δεν είναι οικονοµικός ή χρηµατικός, 

αλλά ψυχολογικός και µορφωτικός. Το γεγονός αυτό δεν συνδέεται µε τη βιολογική 

κληρονοµικότητα αλλά µε το γεγονός ότι οι γονείς συνειδητά ή µη, µεταδίδουν στα 
παιδιά τους µια µορφωτική κληρονοµικότητα, η επιρροή της οποίας γίνεται 

εντονότερη όσο προχωράµε προς τα ανώτερα στρώµατα. Την ίδια στιγµή γονείς που 

δεν τοποθετούν ψηλά στην κλίµακα αξιών τους την ανάγκη για µόρφωση δεν είναι σε 

θέση να λειτουργήσουν υποστηρικτικά ως προς την παραµονή του παιδιού τους στο 

χώρο του σχολείου. Παρατηρούµε δηλαδή ότι η στάση που οι γονείς διαµορφώνουν 

                                                 
29 Επι τροχών  
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απέναντι στο σχολικό µέλλον των παιδιών τους µπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο 

ισχυρός παράγοντας από ότι το οικονοµικό και κοινωνικό τους επίπεδο30.  

Στην ίδια µελέτη στην ερώτηση σχετικά µε την αντίδραση της οικογένειας έναντι της 

απόφασης των παιδιών να εγκαταλείψουν το σχολείο, οι συµµετέχοντες, σε ποσοστό 

56.8%, δηλώνουν ότι η αντίδραση του οικογενειακού τους περιβάλλοντος ήταν 

αρνητική, σε ποσοστό 31.2% δηλώνουν ότι το οικογενειακό τους περιβάλλον 

αδιαφόρησε και µόνο ένα ποσοστό 12.0% δηλώνει ότι το οικογενειακό τους 

περιβάλλον είδε θετικά την απόφασή τους να σταµατήσουν το σχολείο. ∆εν υπήρξε 

διαφοροποίηση µεταξύ των συµµετεχόντων, ως προς τις σχετικές απαντήσεις, µε 

βάση το φύλο ή την περιοχή διαµονής τους.   

Ο δεύτερος άξονας προσέγγισης αφορά τις σχέσεις µεταξύ των µελών της 
οικογένειας και των τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Ερευνητικά 

αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι η παρουσία και των δύο γονέων, σε αντιδιαστολή µε 

τις µονογονεακές οικογένειες, επιδρά θετικά στη σχολική απόδοση και επιτυχία των 

µαθητών. (Shreeve et all 1995, Nord 1998). Θετική επίδραση έχει επίσης σύµφωνα 

µε τον Steinberg (1998) ο δηµοκρατικός τρόπος λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό 

της οικογένειας και η συµµετοχή των παιδιών σε αυτές. Ενδιαφέρον επίσης 

παρουσιάζει η σπουδαιότητα που αποδίδεται στο ρόλο της µητέρας και η δηµιουργία 

θετικού αυτοσυναισθήµατος ως ενισχυτικού παράγοντα της θετικής επίδοσης, σε 

αντίθεση µε την έλλειψη αξιών που χαρακτηρίζει την κοινωνία και η οποία 

αντικατοπτρίζεται στην οικογένεια, αποπροσανατολίζοντας το παιδί και οδηγώντας το 

σε «προσωπική και σχολική αποτυχία31. Σχετικά όµως µε το ρόλο της µητέρας στο 

επίπεδο της σχολικής επίδοσης έχει υποστηριχθεί ότι οι µητέρες πιέζουν 

περισσότερο τα αγόρια, από ότι τα κορίτσια, να κατακτήσουν υψηλά βαθµολογικά 

επίπεδα, να µορφωθούν και να σταδιοδροµήσουν. Η ερµηνεία του στοιχείου αυτού 

ανιχνεύεται στο σύστηµα των κοινωνικών αξιών, της δοµής της ελληνικής κοινωνίας 

και στη διαφορετική κοινωνικοποίηση των φύλων µέσα στην οικογένεια, αλλά και στο 

σχολείο32. Αντίθετα σε οικογένειές όπου επικρατεί αυταρχικός τρόπος 

διαπαιδαγώγησης και τα παιδιά υφίστανται έντονη πίεση και στρεσογόνες 

καταστάσεις προκειµένου να σηµειώσουν υψηλές σχολικές επιδόσεις, τα 

αποτελέσµατα είναι διαµετρικά αντίθετα από τα αναµενόµενα. 

                                                 
30 Α. Φραγκουδάκη, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, εκδόσεις Παπαζήση, 
31 Κωνσταντίνα Κοντόση,Η σχολική αποτυχία στο σύγχρονο σχολείο. Ερευνητική προσέγγιση των 
αναπαραστάσεων εκπαιδευτικών ΤΕΕ σχετικά µε τους παράγοντες που την ενισχύουν. 
32 Ηλίας Ε. Μιχάλης, Οικογενειακό περιβάλλον και σχολική επίδοση των µαθητών,1o Εκπαιδευτικό 
Συνέδριο µε θέµα: “Το Ελληνικό Σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας” Ιωάννινα 12-14 
Μαΐου 2006 Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Α΄/θµιας & Β΄/θµιας Εκπαίδευσης Ηπείρου 
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Κοινό τόπο µεταξύ κοινωνιολόγων και ψυχολόγων αποτελεί η άποψη ότι τις 

περισσότερες φορές η αντικοινωνική και προβληµατική συµπεριφορά του παιδιού 

δεν είναι τίποτα περισσότερο από αντανάκλαση των δυσλειτουργικών 
καταστάσεων που βιώνει στο εσωτερικό της οικογένειας33. Φαινόµενα όπως 

αυτά της ενοδοικογενειακής βίας, της παραµέλησης και της παιδικής κακοποίησης 

συνδέονται άµεσα µε την αποτυχία του παιδιού-θύµατος στο σχολείο, τα 

προβλήµατα οµαλής ένταξης και ενσωµάτωσης στο σχολικό περιβάλλον καθώς και 

την ανάπτυξη παραβατικής συµπεριφοράς, αποτελούν παράγοντες που ενισχύουν 

τις πιθανότητες για διαρροή του µαθητή από την εκπαίδευση34. 

 

Ι.2.2.4. Ο βαθµός αστικότητας του πληθυσµού 

Ο βαθµός αστικότητας µίας περιοχής µπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας 

πρόβλεψης των σχολικών επιδόσεων αλλά και της διαρροής από την εκπαίδευση. 

Όπως προκύπτει και στη συνέχεια, η σχολική διαρροή αυξάνεται γραµµικά 
καθώς προχωράµε από τις αστικές στις ηµιαστικές και τις αγροτικές περιοχές. 

Αντίθετα, δεν διαπιστώνεται γραµµική εξέλιξη των σχολικών επιδόσεων σε σχέση µε 

το επίπεδο αστικότητας του εξεταζόµενου πληθυσµού. Έτσι, µολονότι οι αστικές 

περιοχές διακρίνονται από υψηλότερες σχολικές επιδόσεις, στις αστικές περιοχές, η 

επίδοση των µαθητών στις ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές δεν είναι πάντα 

προβλέψιµες. Έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις όπου µαθητές αγροτικών 

περιοχών έχουν σηµειώσει υψηλότερες βαθµολογίες35. 

Εξετάζοντας τα ποσοστά µαθητικής διαρροής στο Γυµνάσιο κατά γεωγραφική 

περιφέρεια έτσι όπως αναφέρονται στη σχετική µελέτη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών που δεν φοίτησαν καθόλου 

εµφανίζεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (5,24%) ενώ το µικρότερο αφορά 

τη Θεσσαλία (1,76%). 

Στην εξεταζόµενη γενιά µαθητών 2000-2001 παρουσιάζεται διακύµανση στο 

ποσοστών µαθητικής διαρροής µεταξύ των δεκατριών γεωγραφικών περιφερειών της 

χώρας. Η υψηλότερη µαθητική διαρροή στο Γυµνάσιο παρουσιάζεται στην Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη (9,64%) και σε νησιωτικές περιοχές όπως την Κρήτη 8,34% τα 

Ιόνια Νησιά 7.15% Νησιά Βορείου Αιγαίου 6,91%. Αντίθετα, η χαµηλότερη µαθητική 

                                                 
33 Α. Μαγγανάς, 2001, Φαρσεδάκης, 1992, 
34 Μανουδάκη 2005, Η Προβληµατική της Νεανικής Παραβατικότητας στην  Ελλάδα. Μια  Συνοπτική 
Προσέγγιση»,  Κοινωνική Εργασία, τεύχος 78, σελ. 101-114 
35 Πετρόπουλος 
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διαρροή παρουσιάζεται στην ∆υτική Μακεδονία 2,73 στη Θεσσαλία 3,46% και στην 

Ήπειρο 3,79% 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ποσοστά µαθητικής διαρροής στην περιοχή της 

πρωτεύουσας. Αν και µε ποσοστό µαθητικής διαρροής λίγο µεγαλύτερο του µέσου 

όρου 6,57% εµφανίζει τον µεγαλύτερο αριθµό µαθητών που έχουν διαρρεύσει. Πιο 

συγκεκριµένα το 1/3 περίπου του µαθητικού πληθυσµού που διέρρευσε διαβιεί στην 

περιοχή της πρωτεύουσας36. 

Σύµφωνα µε τα πορίσµατα παλαιότερων αλλά και πιο πρόσφατων µελετών, τα 

υψηλότερα ποσοστά σχολικής διαρροής εµφανίζονται σε αγροτικές περιοχές των 

νοµών Ζακύνθου, Ξάνθης, Ρεθύµνου, Ευρυτανίας, Ηλείας, Κυκλάδων, Κερκύρας, 

Ροδόπης, Λασιθίου, Λακωνίας.  

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά αγροτικών νοµών όπως των νοµών Ηλίας, Λακωνίας, 

Ευρυτανίας, Ροδόπης, Ξάνθης, παρατηρούµε ότι πρόκειται για περιοχές οικονοµικά 

στερηµένες. Παράλληλα, εάν εξετάσουµε το εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων των 

παραπάνω περιοχών, θα διαπιστώσουµε ότι είναι αδικηµένοι εκπαιδευτικά, αφού 

έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά κατοίκων χωρίς απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου 

(68%-78%).  

Στα οικονοµικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά αυτά χαρακτηριστικά πρέπει να 

προστεθεί, στην περίπτωση των Νοµών Ροδόπης και Ξάνθης, η εγκατάλειψη του 

σχολείου µετά το ∆ηµοτικό της συντριπτικής πλειοψηφίας (85-100%) των µαθητών 

από µειονοτικές οµάδες. Επισηµαίνεται ότι οι µαθητές αυτοί αποτελούν το µισό 

περίπου του συνολικού µαθητικού πληθυσµού των παραπάνω περιοχών37. 

Οι διαπεριφερειακές αυτές διακυµάνσεις αποτυπώνονται και σε έκθεση αξιολόγησης 

του Μ. Χρυσάκη όπου, όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραµµα, τα ποσοστά µη 

αποφοίτησης από το Γυµνάσιο για τα άτοµα ηλικίας 15-24 ετών είναι σηµαντικά 

υψηλότερα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (21,65%) και 

ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά (17,89%), η Κρήτη (16,48%), η ∆υτική Ελλάδα (16,07%) 

και η Πελοπόννησος (16,05%)38.   

                                                 
36 Παναγίωτη Ρουσέα, Βασιλεία Βρετάκου, Η µαθητική διαρροή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006 
37 Κάτσικας  
38 Επι τροχών , στοιχεία από την εξωτερική αξιολόγηση. 
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∆ιάγραµµα Ι.2.1: Ποσοστά αποφοίτησης ατόµων ηλικίας 15-24 ετών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παράγοντας αστικότητας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο και στη διαµόρφωση του 

∆είκτη Ανάδειξης ΠΕΠ- Περιοχές Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Μία γενική 

εκτίµηση των αποτελεσµάτων διασύνδεση του παράγοντα αστικότατα µε τον ∆είκτη. 

 

Ι.2.2.5. Η πρόωρη ένταξη στην αγορά εργασίας ως παράγοντας σχολικής διαρροής 

Μία από τις κύριες αιτίες διαρροής µαθητών από το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι αυτή 

της πρόωρης ένταξης τους στην αγορά εργασία. Σύµφωνα µε προγενέστερες αλλά 

και πιο πρόσφατες µελέτες, η πρόωρη απασχόληση παρατηρείται κυρίως στους 
τοµείς του τουρισµού και της παροχής υπηρεσιών, της γεωργίας και 
κτηνοτροφίας, του εµπορίου καθώς και διαφόρων άλλων χειρονακτικών κυρίως 

επαγγελµάτων. 

Πιο συγκεκριµένα, βάσει στοιχείων µελέτης του ΙΝΕ, η συντριπτική πλειοψηφία των 

νέων ηλικίας 14 χρόνων που εργάζονται, απασχολείται στην αγροτική παραγωγή 

(ποσοστό 63,4%) ενώ ακολουθούν το εµπόριο, η βιοµηχανία και οι οικοδοµικές 

δραστηριότητες. Στην αµέσως επόµενη (ηλικιακή) κατηγορία των 15-19 χρονών, οι 

νέοι εργάζονται κατά κύριο λόγο στην γεωργία και την κτηνοτροφία και ακολουθούν η 

βιοµηχανία, το εµπόριο, η οικοδοµή (8.857) και, τελευταίος, ο τουρισµός. 
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Όπως επισηµαίνει η ΕΣΥΕ, οι νέοι, ως φτηνή και ανειδίκευτη εργατική δύναµη, 

πραγµατοποιούν τις πιο σκληρές εργασίες µε αρνητικές επιπτώσεις τόσο στη 

σωµατική τους διάπλαση και στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς τους, όσο και 

στην ψυχική τους υγεία. Παιδία ηλικίας 14 ετών ή λίγο µεγαλύτερα έχουν εισέλθει 

στην παραγωγή εγκαταλείποντας το σχολείο ενώ παράλληλα, ένας στους δύο 

«ώριµους» νέους, ηλικίας 25 έως 29 χρονών – σε ηλικία που υποθετικά έχει ή πρέπει 

να έχει ολοκληρώσει τη θεωρητική κατάρτιση - δεν εργάζεται. Είναι προφανές 

ωστόσο, ότι τα επίσηµα νούµερα δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, αφού η 

επίσηµη στατιστική δεν υπολογίζει τα παιδιά που αυτοαπασχολούνται, τους 

ανήλικους που εργάζονται χωρίς βιβλιάριο εργασίας, τους εργαζόµενους σε 

οικογενειακές επιχειρήσεις και τα παιδιά των οικονοµικών προσφύγων, 

µουσουλµάνων και τσιγγάνων που µένουν εκτός υπολογισµού39. 

Εξετάζοντας τη γεωγραφική κατανοµή της διαρροής παρατηρούµε ότι νοµοί που 

εµφανίζουν υψηλά ποσοστά διαρροής χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα και από έντονη 

τουριστική ανάπτυξη. Εστιάζοντας την προσοχή µας σε νοµούς όπως οι επιµέρους 

νοµοί των Κυκλάδων, η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος, καθώς και οι Νοµοί Λασιθίου και 

Ρεθύµνου στην Κρήτη που αντιστοιχούν στις πιο ανεπτυγµένες τουριστικά περιοχές 

µε ταυτόχρονη οικονοµική ευηµερία των κατοίκων, παρατηρούµε ότι ένα µεγάλο 

ποσοστό µαθητών εγκαταλείπουν το σχολείο για να εργαστούν στον τοµέα αυτό. 

Εµφανίζεται δηλαδή το παράδοξο, η οικονοµική ανάπτυξη που συνήθως ευνοεί τη 

διεκδίκηση καλύτερης εκπαίδευσης, στις περίπτωση των τουριστικά ανεπτυγµένων 

περιοχών, η οικονοµική ευµάρεια να λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς την 

εκπαίδευση των µαθητών. Έτσι, στις τουριστικά ανεπτυγµένες περιοχές της χώρας 2-

3 στα 10 παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά των 

µελλοντικά αναλφάβητων.  

Θα πρέπει όµως στο σηµείο αυτό να τονίσουµε ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του 

υποχρεωτικού σχολείου δεν αφορά το γενικό µαθητικό πληθυσµό των τουριστικών 

περιοχών. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα παιδιά που 

αποκλείονται από το σχολείο στη συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται από τα 

φτωχά αγροτικά και µικροµεσαία στρώµατα του πληθυσµού που βρίσκουν στον 

τουρισµό µία προσφορά απασχόλησης χωρίς ιδιαίτερες γνωστικές απαιτήσεις και µε 

σχετικά ικανοποιητικές απολαβές. Τις περισσότερες φορές η στάση της οικογένειας 

απέναντι στην πρόωρη ένταξη στην αγορά εργασίας και τη συνεπαγόµενη 

εγκατάλειψη του σχολείου είναι θετική ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις στις 

οποίες οι γονείς παροτρύνουν και στηρίζουν τα παιδία στην επιλογή τους για 
                                                 
39 Αθηνά Μπήτρα Αναστασία Σπήλιωτοπούλου παιδική εργασία, ενηµέρωση, τεύχος 35, 1998 
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πρόωρη αποχώρηση από το «αβέβαιο µέλλον» της εκπαίδευσης σε 

«αποδοτικότερους» προσανατολισµούς µε γρήγορο κέρδος40.  

Ο τοµέας του τουρισµού όµως δεν είναι ο µοναδικός που απορροφά υψηλό ποσοστό 

µαθητών. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις αγροτικές δραστηριότητες, όπου παρατηρείται 

αθρόα απασχόληση ανηλίκων, κυρίως όταν η αγροτική-κτηνοτροφική παραγωγή 

είναι το µοναδικό οικονοµικό µέσο επιβίωσης της οικογένειας41. 

Έχουµε ήδη αναφέρει ότι µεγάλο µέρος των παιδιών Ροµά που εγκαταλείπουν το 

σχολείο για να ακολουθήσουν τις οικογένειες τους και να συµµετάσχουν σε 

οικονοµικές δραστηριότητες που στην πλειοψηφία τους εντάσσονται στον τοµέα του 

εµπορίου και έχουµε ήδη επισηµάνει τις δυσκολίες ποσοτικού προσδιορισµού του 

φαινοµένου. Εξίσου δύσκολο είναι να υπολογισθεί το ποσοστό των παιδιών που 

εργάζονται στο δρόµο, τα παιδιά δηλαδή που έχουµε συνηθίσει να αποκαλούµε 

παιδιά των φαναριών. Τα παιδιά αυτά είτε πρόκειται για παιδιά Ροµά, είτε για παιδιά 

προσφύγων ή µεταναστών, ή ακόµα και γηγενή, γίνονται αντικείµενο οικονοµικής 

εκµετάλλευσης στερώντας τα, µεταξύ άλλων από το βασικό κοινωνικό τους δικαίωµα 

που αφορά την ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση. 

 

Ι.2.2.6. Ο γλωσσικός παράγοντας και οι δίγλωσσοι µαθητές στο ελληνικό σχολείο 

Σχετικές µε τη σχολική αποτυχία και διαρροή έρευνες έχουν υποστηρίξει ότι οι 
δίγλωσσοι µαθητές αντιµετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες και προβλήµατα 
στο σχολείο, όχι µόνο σε σχέση µε την σχολική τους επίδοση, αλλά και στο επίπεδο 

της οµαλής κοινωνικοποίησης τους και τη δηµιουργία σχέσεων συνεργασίας και 

κατανόησης στο εσωτερικό αυτού42. 

Ειδικότερα όσον αφορά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, για τους δίγλωσσους 

µαθητές η διδασκαλία της Ελληνικής είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη διδασκαλία και 

κατανόηση όλων των άλλων γνωστικών αντικειµένων στο σχολείο. Για καλύτερα 

αποτελέσµατα πρέπει να οικοδοµηθεί µια τέτοια µαθησιακή συνθήκη που να 
επιτρέπει, να ενθαρρύνει και να µεγιστοποιεί την αξιοποίηση της 
προηγούµενης γλωσσικής και πολιτισµικής γνώσης στη διαδικασία κατανόησης 

και δηµιουργίας νοήµατος στη γλώσσα-στόχο43. Υποβάθµιση της µητρικής γλώσσας 

και του πολιτισµού των µαθητών, οδηγεί, µεταξύ άλλων, σε σχολική διαρροή και 

                                                 
40 Κατσικα  
41 Έρευνα ΠΙ 
42 ∆ιαπολιτισµικό σχολείο  
43 Σκούρτου, Ε. (2002) ∆ίγλωσσοι Μαθητές στο ελληνικό Σχολείο, στο: Επιστήµες Αγωγής, Θεµατικό 
Τεύχος 2002, (11-20) 
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παραβατικότητα, συµπεριφορές µιας ενσυνείδητης από πλευράς των µαθητών 

προσπάθειας, προκειµένου να διατηρήσουν την προσωπική και εθνική τους 

ταυτότητα44. 

 

Ι.2.2.7. Τα εκπαιδευτικά προβλήµατα των µαθητών Ροµά 

∆εν υπάρχουν επίσηµες στατιστικές σχετικά µε την εκπαιδευτική συµπεριφορά των 

Τσιγγάνων στην Ελλάδα. Τα στοιχεία από διάφορες έρευνες σε συγκεκριµένες 

περιοχές δείχνουν ότι τα παιδιά των Τσιγγάνων εξακολουθούν να µην πηγαίνουν στο 

σχολείο ή, όσα πηγαίνουν, δεν το παρακολουθούν συστηµατικά45. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό των Ροµά που πήγαν σχολείο φαίνεται να ολοκληρώνει την Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση, ενώ πολύ µικρότερο είναι το ποσοστό εκείνων που καταφέρνουν να 

ολοκληρώσουν τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Αντίθετα, η περίπτωση ένα 

τσιγγανόπαιδο να ολοκληρώσει σπουδές στην Τριτοβάθµιας Εκπαίδευση εκτιµάται 

ως µηδαµινή (Ντούσας 1997). 

Οι πρακτικές αποκλεισµού που ακολουθούνται και σχετίζονται µε τη σχολική φοίτηση 

των πληθυσµών Ροµά κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 

(α) Ενεργητικός αποκλεισµός των τσιγγανοπαίδων από τα σχολεία είτε µε 

δυναµικές κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας, µε βιαιότητες ή συνηθέστερα µε 

απειλές, είτε µε ήπιους διοικητικούς τρόπους. 

(β) Παθητικός αποκλεισµός των τσιγγανοπαίδων, στη σχολική τάξη µε την 

περιθωριοποίησή τους και την απλή ανοχή της παρουσίας τους µέσα στην τάξη46 

(Βεργίδης, 1995). 

Ας εξετάσουµε όµως πιο αναλυτικά τις µορφές αλλά και τις συνέπειες των πρακτικών 

αυτών στο επίπεδο της εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης. Η σχολική φοίτηση 

των Τσιγγάνων - εκτός του ότι είναι εκτός παραδοσιακού αξιακού κώδικα της οµάδας 

- είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η µετακίνηση, τα 

οικονοµικά προβλήµατα που οδηγούν στην παιδική εργασία, η απόσταση από το 

σχολείο, τα φαινόµενα ρατσισµού µέσα στην τάξη, η έλλειψη κατάλληλης και µόνιµης 

στέγης κλπ. Είναι δηλαδή γεγονός ότι ο τρόπος µε τον οποίο αναγκάζονται να 

                                                 
44 Κ.∆ηµητράκης, Η εθνική ταυτότητα των παιδιών των ελλήνων µεταναστών της Σουηδίας. Μία 
εµπειρική προσέγγιση, 4ο ∆ιεθνές συνέδριο. Παν/µιο Πατρών  Π.Τ.∆.Ε. Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής 
Εκπ/σης. Πάτρα, 28/6-1/7/01. 
45Χαράλαµπος Αλεξόπουλος,Θεόδωρος Μπαρής,Το εκπαιδευτικό πρόβληµα των Τσιγγανοπαίδων. 
Πραγµατικότητα και διαφαινόµενες προοπτικές  
46 Βεργιδης ∆. (1995). Νεορατσισµός και σχολείο – Η περίπτωση των Τσιγγανοπαίδων. Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, τ.81.   
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επιβιώνουν οι Τσιγγάνοι είναι άκρως ανταγωνιστικός προς το σχολείο γι’ αυτό και το 

60% περίπου του συνολικού πληθυσµού Ροµά είναι εντελώς αναλφάβητο. Το 

γεγονός αυτό από µόνο του είναι αρκετό για να διαιωνίσει τον κοινωνικό-οικονοµικό 

αποκλεισµό των Τσιγγάνων. Από τις σχετικές έρευνες καταγράφεται µια ιδιορρυθµία: 

Συχνά οι Τσιγγάνοι αποδίδουν την σχέση τους µε το σχολείο ως προϊόν επιλογής. 

Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι ο λόγος που οι Τσιγγάνοι δεν φοιτούν στο σχολείο είναι η 

επιθυµία τους να διαφυλάξουν την ιδιαίτερη πολιτισµική τους ταυτότητα. Στην 

πραγµατικότητα οι Τσιγγάνοι στερούνται του δικαιώµατος τους στην εκπαίδευση και 

κατ’ επέκταση τη δυνατότητα µελλοντικής κοινωνικής και οικονοµικής ενσωµάτωσης. 

Πρακτικές βασισµένες στην προκαταλήψεις και το ρατσισµό, έτσι όπως εκφράζονται 

από τµήµα του κοινωνικού συνόλου εις βάρος των Ροµά, έχουν ως αποτέλεσµα την 

ενίσχυση της σχολικής διαρροής των Τσιγγάνων µαθητών και τη διαιώνιση του 

προβλήµατος. 

Έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις απροκάλυπτων προσπαθειών αποκλεισµού 

των τσιγγανοπαίδων µε κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, γονιών, µαθητών, 

δασκάλων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του οικισµού της Αγίας Σοφίας όπου 

τα Τσιγγανόπαιδα εκδιώχτηκαν άγρια από το δηµοτικό σχολείο Χαλάστρας 

Θεσσαλονίκης στο οποίο και έπρεπε να παρακολουθούν κανονικά τα µαθήµατα τους. 

Οι γονείς και οι µαθητές µαζί µε κάποιους καθηγητές τους έκλεισαν τις πόρτες 

υποστηρίζοντας ότι δεν επαρκούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις. Τελικά δέχτηκαν µόνο 

τα µισά από τα τσιγγανόπουλα ενώ οι αρµόδιες αρχές στην ουσία δεν επενέβησαν 

παρά τις καταγγελίες του δικτύου DROM και του Συνηγόρου του Πολίτη. Το ίδιο έγινε 

και στη Νέα Αλικαρνασσό Κρήτης τον Νοέµβριο του 2000: Στην περίπτωση αυτή 

προτάθηκε στα παιδιά Ροµά να εγκαταλείψουν το σχολείο για να µη το διαλύσουν47 

Σύµφωνα µε καταγγελία του Συντονιστικού Οργάνου Κοινοτήτων για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα των Ροµά στην Ελλάδα (ΣΟΚΑ∆ΡΕ), τα παιδιά Ροµά διατρέχουν κίνδυνο 

µη φοίτησης στο σχολείο λόγω µη ύπαρξης µέσων για τη µεταφορά τους σε σχολεία 

που απέχουν µεγάλες χιλιοµετρικές αποστάσεις από το τον τόπο διαµονής τους. 

Αποτελεί πάγια τακτική των σχολικών µονάδων να µην δέχονται µεγάλο αριθµό Ροµά 

στο ίδιο σχολείο προκειµένου να αποφευχθεί η «υποβάθµιση» του λόγω της 

υπερβολικής συγκέντρωσης Τσιγγανοπαίδων. Έτσι οι µαθητές αυτή διασκορπίζονται 

σε  πολλά σχολεία χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι συνέπειες που έχει η πρακτική 

αυτή στη συµµετοχή ή µη των Ροµά στην εκπαίδευση. 

                                                 
47 Λένα ∆ιβάνη, Η κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα, έκθεση ΕΕ∆Α, 2001 
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Ταυτόχρονα ακόµα και όταν τελικά τα παιδιά Ροµά φοιτούν στο σχολείο 

παρατηρούνται έντονα προβλήµατα ένταξης και αποδοχής τους. Οι Τσιγγάνοι 

µαθητές βιώνουν τον παθητικό αποκλεισµό και την περιοθωριοποιήση µέσα στη 

σχολική τάξη. Στερεοτυπικές αντιλήψεις υποστηρίζουν ότι µαθητές Ρόµα δεν 

επιθυµούν και δεν συνεργάζονται σε επίπεδο συµµετοχής στην εκπαιδευτική 

διδασκαλία. Στην πραγµατικότητα ανταποκρίνονται ιδιαίτερα θετικά όταν η 

εκπαιδευτική διαδικασία λαµβάνει υπ’ όψιν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των 

µαθητών αυτών. Οι συχνές δηλαδή µετακινήσεις της οικογένειας τους, η 

διαφορετική από την ελληνική µητρική τους γλώσσα, ο διαφορετικός τρόπος ζωής 

τους κτλ επιβάλλεται να αντιµετωπίζονται µε κατανόηση και ελαστικότητα. Στην 

πραγµατικότητα ωστόσο, τόσο οι συµµαθητές τους όσο και µερίδα εκπαιδευτικών 

αντιµετωπίζουν τους Τσιγγάνους µαθητές ως ενοχλητικές παρουσίες που 

καθυστερούν και δυσχεραίνουν την υλοποίηση του σχολικού προγράµµατος και 

υποβαθµίζουν το σχολείο. Υπό το βάρος αυτής της αντιµετώπισης και σχολικής 

πραγµατικότητας που βιώνουν τα παιδιά Ροµά είναι φυσικό να νιώθουν ανεπιθύµητα, 

να µην εντάσσονται στο σχολικό περιβάλλον, και να νοιώθουν απογοήτευση και 

αρνητικότητα προς το σχολείο, γεγονός που τους οδηγεί σταδιακά στη διακοπή της 

φοίτησης. 

Μεγάλο µέρος ευθύνης για τη διαρροή από την εκπαίδευση των µαθητών αυτών 

εκχωρεί η ελληνική κοινωνία και ειδικότερα, το ελληνικό σχολείο στις οικογένειες 

τους. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι οι Τσιγγάνοι µαθητές βρίσκονται σε 

δυσµενέστερη θέση από τον υπόλοιπο µαθητικό πληθυσµό δεδοµένου ότι οι γονείς 

τους δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να παρακολουθήσουν ούτε να ενισχύσουν την 

εκπαίδευση τους στο σπίτι. Επιπλέον οι οικογένειες των Τσιγγάνων µαθητών δεν 

είναι σε θέση, λόγω της κοινωνικής τους θέσης και των εδραιωµένων στερεοτυπικών 

αντιλήψεων µε τις οποίες έχουν στιγµατιστεί να εκπροσωπήσουν τα παιδιά τους και 

να διαπραγµατευτούν ή να διεκδικήσουν έναντι των εκπροσώπων του εκπαιδευτικού 

συστήµατος υπέρ των παιδιών τους. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ένας σηµαντικός παράγοντα σχολικής αποτυχίας 

και στη συνέχεια εγκατάλειψης του σχολείου είναι οι γλωσσικές δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν τα παιδιά των Τσιγγάνων. Όσα απ’ αυτά φοιτούν στο ελληνικό 

σχολείο έχουν ελλιπή γνώση της «επίσηµης» γλώσσας και τη χρησιµοποιούν 

παθητικά (δηλαδή είναι «δίγλωσσα» και ενίοτε «τρίγλωσσα»), χωρίς να 

εσωτερικεύουν και να κατανοούν την λειτουργία της. Άµεση συνέπεια είναι το ότι 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατανόησης, γραφής και ανάγνωσης στα διδασκόµενα 

µαθήµατα. Γεγονός που τους ωθεί – όταν συντρέχουν κι άλλοι λόγοι (π.χ. κοινωνικο-
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οικονοµικοί) – στην εγκατάλειψη του σχολείου. Η «ροµανί» γλώσσα γι’ αυτούς έχει 

ιδιαίτερα κοινωνιο-γλωσσικά χαρακτηριστικά, που καθιστούν αναγκαία τη χρήση της 

µόνο στην περίπτωση της κάλυψης ενδοεθνοτικών αναγκών επικοινωνίας. 

Η ίδρυση δίγλωσσου σχολείου διχάζει σχετικά µε τη σηµασία και την σκοπιµότητα 

του. ∆ιατυπώνεται η άποψη ότι η ίδρυση του µπορεί να ερµηνευτεί ως παγίωση µίας 

µορφής εκπαιδευτικού αποκλεισµού και υπερτονισµού της ιδιαιτερότητας τους. 

Αντίθετα όσοι συναινούν στη διδασκαλία της «ροµανί» γλώσσας σε ένα δίγλωσσο 

σχολείο, θεωρούν ότι αυτό συντελεί στην βιωσιµότητά της, ενισχύει την αυτοεικόνα 

τους και ευνοεί τη µείωση των κοινωνικών προκαταλήψεων του γηγενή πληθυσµού 

απέναντί τους48. 

Επιπλέον πιθανά αίτια της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου εντοπίζονται στο 

ρόλο που διαδραµατίζει η οικογένεια των µαθητών Ροµά. Οι οικογένειες τους δίνουν 

άµεση προτεραιότητα στην οικονοµική δραστηριότητα, για λόγους βιοποριστικούς, 

και δίνουν µικρότερη ή και καθόλου σηµασία στην εκπαίδευση των παιδιών τους, µη 

αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Λόγω της οικονοµικής τους δραστηριότητας που απαιτεί συχνές µετακινήσεις, τα 

παιδία Ροµά δεν έχουν σταθερό τόπο διαβίωσης γεγονός που έχει επίπτωση στην 

σχολική τους συµπεριφορά και απόδοση49. Γενικότερα, η µη εγγραφή των 

τσιγγανοπαίδων στο ελληνικό σχολείο, η ασταθής φοίτησή τους και η σχολική 

αποτυχία συνθέτουν την εικόνα της εκπαιδευτικής τους κατάστασης.  

 

Ι.2.2.8. Ποµάκοι και σχολική διαρροή 

Προσεγγίζοντας το θέµα της εκπαίδευσης των Ποµάκων αλλά και γενικότερα των 

µουσουλµανοπαίδων στη Θράκη η πρώτη διαπίστωση είναι ότι τα µειονοτικά 
σχολεία λειτούργησαν όχι ως χώρος γνώσης και πνευµατικής καλλιέργειας αλλά ως 

χώρος σύγκρουσης µεταξύ ελληνικής και τούρκικης κουλτούρας όπου και οι δύο 

προσπάθησαν να κυριαρχήσουν. Ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας που 

αντανακλούσε το πρόγραµµα σπουδών δεν άφηνε περιθώρια συνεργασίας και 

συνύπαρξης. Ένα δίγλωσσο εκπαιδευτικό σύστηµα µε αυτά τα χαρακτηριστικά 

καταστρέφει τη διαδικασία µάθησης και οδηγεί τον Ποµάκο µαθητή σε µια διπλή 

αποξένωση και αποκλεισµό από την παιδαγωγική πράξη. Αποτέλεσµα αυτής της 

κατάστασης ήταν η δηµιουργία ηµιµαθών δίγλωσσων Ποµάκων µαθητών που τους 

εµπόδιζε να ολοκληρώσουν την δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η προδιαγεγραµµένη 

                                                 
48 Ευαγγελία Γ. Λεζέ, Γλωσσικές µµειονότητες και εκπαίδευση περίπτωση των τσιγγανοπαίδων 
49 Η περίπτωση των Ροµά Ηρακλείου 
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αποτυχία στο δεύτερο κύκλο σπουδών και κατ’ επέκταση ο αποκλεισµός από την 

τριτοβάθµια, οδήγησε σε φαινόµενα σχολικής µετανάστευσης στην Τουρκία 
όπου είχε µεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτήσει πανεπιστηµιακή µόρφωση50. 

Τα προβλήµατα αυτά προσπάθησε να αντιµετωπίσει επιστηµονική οµάδα υπό την 

∆ιεύθυνση της Α. Φραγουδάκη που εργάστηκαν για την βελτίωση του ελληνικού 

προγράµµατος σπουδών στα µειονοτικά σχολεία. Προϊόν αυτής της προσπάθειας 

αποτελεί η έκδοση διδακτικών εγχειριδίων κατάλληλων για τους 

µουσουλµανοπαίδες, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών γύρω από θέµατα 

πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης και η ενίσχυση για την εκµάθηση της ελληνικής 
γλώσσας στους µαθητές των µειονοτικών σχολείων. 

 

Ι.2.2.9. Ο ρόλος της δοµής και οργάνωσης του ελληνικού σχολείου 

Καθοριστικό ρόλο σύµφωνα µε τα πορίσµατα ερευνών, στην Αµερική κυρίως, 

διαδραµατίζει ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής κοινότητας σε 

επίπεδο δοµής και διάθρωσης.51 Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι σχολεία που είχαν 

χαρακτηριστεί ως υψηλών προδιαγραφών, απαιτήσεων και προσδοκιών, µε ανάλογη 

στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στους µαθητές, συνέβαλαν θετικά στις σχολικές 

επιδόσεις των τελευταίων και την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους. 

Αντίθετα, σχολικές µονάδες που, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

µαθητικού πληθυσµού (υψηλή συµµετοχή µεταναστών, έγχρωµων µαθητών, κτλ) 

σηµείωσαν υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας και διαρροής ως αποτέλεσµα των 

χαµηλών προσδοκιών για επίτευξη των σχολικών στόχων52.  

Στη χώρα µας, µελέτες σχετικά µε τον τύπο του δηµοτικού σχολείου, µονοθέσιου 

δηλαδή ή πολυθέσιου, δεν έδειξαν µεγάλη διαφοροποίηση στις πιθανότητες 

εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης53. Εκείνο που φαίνεται πάντως να 

διαφοροποιείται είναι η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης λόγω της 

µείωσης των διδασκόµενων ωρών ανά µάθηµα σε βάρος φυσικά των µονοθέσιων 

σχολείων54. 

Σχολικοί παράγοντες που αφορούν την οµοιογένεια των τµηµάτων, τη συστέγαση 

των σχολείων, την ηλικία έναρξης, το µέγεθος των τάξεων, τις παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις τους τρόπους οργάνωσης του µαθήµατος κτλ. επηρεάζουν τις 

                                                 
50 Πρακτικά συνεδρίου antigoni 
51 Posenthal and Jacobson 1968,  
52 Φραγκουδακη 19985 
53 Λιαρρού ∆ρεττάκη  
54 Τσιώκος 1990 
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επιδόσεις και τα επίπεδα της σχολικής εγκατάλειψης. Οι παράγοντες όµως αυτοί δεν 
έχουν µελετηθεί επαρκώς στη χώρα µας µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η 

τεκµηρίωση µιας τέτοιας άποψης στη βάση ικανοποιητικών ποσοτικών στοιχείων55. 

Έχει πάντως επαρκώς τεκµηριωθεί, σύµφωνα µε µελέτη της Λαρίου-∆ρεττάκη 

(1993), τα υπεράριθµα τµήµατα δυσχεραίνουν το έργο της εκπαίδευσης και 

συµβάλλουν στην εµφάνιση φαινοµένων σχολικής αποτυχίας και διαρροής. 

Θετική επίσης επιρροή φαίνεται να ασκούν στο µαθητικό πληθυσµό και στην τάση 

του να ολοκληρώνει µε επιτυχία την υποχρεωτική εκπαίδευση η οργάνωση 
παράλληλων σχολικών δραστηριοτήτων και η συµµετοχή των µαθητών σε αυτές. 

Έχει υποστηριχθεί λοιπόν ότι οι σχολικές επιδόσεις επηρεάζονται θετικά από τη 

συµµετοχή σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, αν και έχουν εκφραστεί απόψεις ότι η 

συµµετοχή από µόνη της δεν αρκεί για να επηρεάσει σηµαντικά την παραµονή του 

µαθητή εντός της σχολικής κοινότητας αλλά συναρτάται από το είδος και τη µορφή 

των δραστηριοτήτων αυτών56.  

 

Ι.3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΠΡΟΩΡΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

1.3.1. Εισαγωγή 

Προκειµένου να επιτευχθεί ο σχεδιασµός των πλέον κατάλληλων και αποδοτικών 

εκπαιδευτικών παρεµβάσεων εν όψει της ∆’ προγραµµατικής περιόδου, κρίθηκε 

σκόπιµο να ληφθούν υπόψη οι απόψεις και προτάσεις των πιο άµεσα εµπλεκόµενων 

στο σχεδιασµό και την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής και δράσης φορέων και 

προσώπων στο πλαίσιο µιας από τη βάση προς την κορυφή προσέγγισης. Για το 

σκοπό αυτό, διενεργήθηκαν ατοµικές και οµαδικές συνεντεύξεις µε στελέχη του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και άλλους, δηµόσιους και 

ιδιωτικούς, συλλογικούς φορείς τοπικής και εθνικής εµβέλειας που εµπλέκονται στον 

εκπαιδευτικό µηχανισµό ή/και την υποστήριξη οµάδων υψηλού κινδύνου.  

Το µεθοδολογικό πλαίσιο και οι επιµέρους στόχοι της προαναφερόµενης έρευνας 

πεδίου περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας έκθεσης όπου 

καταγράφονται αναλυτικά οι απόψεις και προτάσεις των φορέων σχετικά µε τα 

προβλήµατα του ελληνικού εκπαιδευτικού προβλήµατος και την επίδραση τους στην 

                                                 
55 Πετρόπουλος 
56 Rombokas et all  1995, McNeal 1995 
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πρόωρη σχολική εγκατάλειψη. Αξίζει ωστόσο να επισηµανθεί ότι στο πλαίσιο της 

έρευνας έγινε προσπάθεια ισόρροπης καταγραφής των απόψεων φορέων που 

εκπροσωπούν την επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική της χώρας (π.χ. Κεντρικές 

∆ιευθύνσεις και επιµέρους όργανα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & 

Θρησκευµάτων), φορέων που εµπλέκονται άµεσα στην υλοποίηση των δράσεων του 

ΕΠΕΑΕΚ που στοχεύουν στη µείωση της σχολικής διαρροής (Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών) και ανεξάρτητων φορέων που, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 

είναι σε θέση να έχουν διαµορφωµένη άποψη σχετικά µε το ζήτηµα της σχολικής 

διαρροής στον ελλαδικό χώρο (ΜΚΟ, κοινωνικές ή τοπικές οργανώσεις κλπ). 

 

1.3.2. Καταγραφή απόψεων σχετικά µε το προφίλ των µαθητών που 
διαρρέουν από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 

Οι απαντήσεις του δόθηκαν από τους εκπροσώπους των ΜΚΟ στις ερωτήσεις του 

άξονα σχετικά µε το προφίλ των µαθητών βασίστηκαν κυρίως σε προσωπικές 

εκτιµήσεις, έτσι όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί βάσει των εµπειριών που έχουν 

αποκτήσει από την ενασχόληση µε θέµατα που αφορούν τις οµάδες στόχο αλλά και 

την υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων σχετικά µε την αντιµετώπιση και 

πρόληψη της σχολικής διαρροής. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια η εµπειρία αυτή 

συνδυάζεται και µε γνώσεις που προέρχονται και από την εκπόνηση σχετικών 

µελετών και ερευνών. 

Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της µελέτης, είτε 

πρόκειται για δηµόσιες υπηρεσίες είτε για φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας, φάνηκε να 

έχουν κατανοήσει σε βάθος τα αίτια και τους παράγοντες που συνδέονται µε το 

προφίλ των µαθητών και συντελούν στην ανάπτυξη του φαινοµένου της σχολικής 

διαρροής. Ταυτόχρονα ήταν απόλυτα σε θέση να σκιαγραφήσουν το προφίλ του 

διαρρέοντα πληθυσµού και να περιγράψουν µε ακρίβεια τα χαρακτηριστικά εκείνα 

που επηρεάζουν αρνητικά τη σχέση του παιδιού µε το θεσµό του σχολείου και την 

εξέλιξη του µέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. ∆ιαπιστώνεται µάλιστα σχετική 

οµοφωνία των φορέων αναφορικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µαθητών που 

απειλούνται κατά κύριο λόγο µε πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.  

Ως εκ τούτου, η πλειοψηφία των φορέων σκιαγραφεί ένα λίγο ως πολύ κοινό προφίλ 

για τις οµάδες υψηλού κινδύνου, µε τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 
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Ι.3.2.1. Κοινωνικά χαρακτηριστικά  

Στο σύνολο τους οι απαντήσεις που δόθηκαν αναφέρονται στην χαµηλή κοινωνικο-
οικονοµική θέση του µαθητή και της οικογένεια του. Κοινωνικά προβλήµατα όπως 

φτώχια και ανεργία προβάλουν ως παράγοντες που συνδέονται άµεσα µε την 

εγκατάλειψη του σχολείου, είτε γιατί ο µαθητής αναγκάζεται να ενταχθεί πρόωρα 

στην αγορά εργασίας προκειµένου να συµβάλει στην οικονοµική επιβίωση της 

οικογενείας του, είτε γιατί τα προβλήµατα αυτά εµποδίζουν την οικογένεια να 

λειτουργήσει υποστηρικτικά ως προς την σχολική επίδοση του παιδιού παρέχοντας 

του την απαραίτητη φροντίδα και βοήθεια που χρειάζεται.  

Υπό το πρίσµα αυτό το πρόβληµα της σχολικής διαρροής αντιµετωπίστηκε ως µια 

έκφανση κοινωνικής ανισότητας µε άµεση ταξική προέλευση που απειλεί 

συγκεκριµένες κοινωνικές και οικονοµικές τάξεις. Εκείνες δηλαδή που προέρχονται 

από το κατώτερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, αν και έγιναν αναφορές και σε 

παιδιά που προέρχονται από τη µέση κοινωνική τάξη. Στις περιπτώσεις όµως αυτές, 

σύµφωνα πάντα µε τα αποτελέσµατα µελέτης του φορέα που υιοθέτησε την 

παραπάνω άποψη, η απόφαση της εγκατάλειψης του σχολείου συνδέεται 

περισσότερο µε ατοµικά προβλήµατα και δυσχέρειες που αντιµετωπίζει ο διαρρέων 

µαθητής και λιγότερο µε προβλήµατα που σχετίζονται µε την ταξική του προέλευση. 

Σχετικά πάντα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπροσώπους των Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων τα µέλη κοινωνικών και µειονοτικών οµάδων όπως 

µετανάστες, πρόσφυγες, παλιννοστούντες, Ροµά, Ποµάκοι κτλ που βιώνουν ή 

απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό οδηγούνται στην περιθωριοποίηση και τη µη 

πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης.  

 

Ι.3.2.2. Οικονοµικά χαρακτηριστικά: 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση όλων των ερωτηθέντων ότι η σχολική διαρροή πλήττει 
κατά κύριο λόγο τις οικονοµικά ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις. Σύµφωνα µε 

την πλειοψηφία των φορέων, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν έχει ακόµα 

καταφέρει να παρέχει ισότιµα το κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης. 

Τα προβλήµατα της ανέχειας, της φτώχιας και του χαµηλού εισοδήµατος συνδέονται 

συχνά µε φαινόµενα ανεργίας, περιστασιακής εργασίας και αστάθειας εισοδήµατος.  

Στα φαινόµενα αυτά συντελεί σε µεγάλο βαθµό η έλλειψη επαγγελµατικής κατάρτισης 

και η µονόπλευρη αναζήτηση εργασίας που µε τη σειρά τους παραπέµπουν σε 

ελλιπή µόρφωση και φαινόµενα τυπικού ή λειτουργικού αναλφαβητισµού εκ µέρους 
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των γονέων και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα παιδιά που 

µεγαλώνουν σε οικογένειες µε παρόµοια χαρακτηριστικά υποχρεώνονται – πρακτικά 

ή ηθικά – να διακόψουν πρόωρα το σχολείο προκειµένου να εργασθούν σε 

περιστασιακές δουλειές προκειµένου να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδηµα.  

Ένας βασικός παράγοντας που επιδρά στην ανάπτυξη του φαινοµένου της σχολικής 

διαρροής στα οικονοµικά ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα είναι η ελλιπής 
συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της εκπαίδευσης και η µοιρολατρική 

αντίληψη ότι η µόρφωση δεν επαρκεί για τη βελτίωση του οικονοµικού επιπέδου. 

Έτσι, παρατηρούµε ότι οι γονείς των οικονοµικά ασθενέστερων τάξεων, όχι µόνο δεν 

υποστηρίζουν τη φοίτηση των παιδιών τους, αλλά συχνά τα ωθούν στην πρόωρη 

εγκατάλειψη του σχολείου. 

 

Ι.3.2.3. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά: 

Ι.3.2.3.1. Εθνικότητα 

Ο παράγοντας εθνικότητα φαίνεται να επιδρά στη σχολική συµπεριφορά των νέων 

αφού οι οµάδες µεταναστών, παλιννοστούντων και Ροµά παρουσιάζουν έντονα 

προβλήµατα εγκατάλειψης του σχολείου. Το φαινόµενο παρατηρείται κυρίως σε 

περιοχές όπου οι συγκεκριµένες εθνοτικές οµάδες υπερεκπροσωπούνται. Αντίθετα, 

σε περιοχές όπου η σύνθεση του πληθυσµού είναι πιο ισορροπηµένη δεν 

εµφανίζονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις µε βάση την εθνικότητα των µαθητών.  

Ειδικότερα όσον αφορά τις εκτιµήσεις των ΜΚΟ, οι απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά 

µε την εθνικότητα επηρεάστηκαν σε µεγάλο βαθµό από τα εθνικά χαρακτηριστικά της 

οµάδας στόχου στην οποία επικεντρώνεται ο εκάστοτε φορέα. Έτσι έγιναν αναφορές 

τόσο σε έλληνες µαθητές όσο και σε µετανάστες, πρόσφυγες, κτλ.  

Εντούτοις, εκείνο που φαίνεται να επηρεάζει πιο ουσιαστικά την πιθανότητα 

εγκατάλειψης του σχολείου είναι, όχι τόσο η εθνική ταυτότητα του µαθητή, αλλά 

κυρίως τα ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, κάποια από τα οποία ενδέχεται 

να σχετίζονται µε αυτή στις περιπτώσεις όπου συνδυάζεται µε άλλες δυσµενείς 

καταστάσεις όπως π.χ. οι προβληµατικές συνθήκες διαβίωσης και ανάπτυξης του 

µαθητή. 

 

Ι.3.2.3.2. Περιοχή 

Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή µπορούν να διαχωριστούν σε δύο βασικές 

κατηγορίες 
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α) σε εκείνες που βασίζονται στην δράση και εµπλοκή του φορέα µε συγκεκριµένες 

οµάδες στόχο και αναφέρονται σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες 

και υλοποιούνται οι δράσεις των φορέων και  

β) σε εκείνες που προέρχονται και από ερευνητικές δραστηριότητες του φορέα και 

υποδηλώνουν ευρύτερη προσέγγιση του φαινοµένου της σχολικής διαρροής και 

αναφέρονται, σε πανελλαδική κλίµακα, στις περιοχές που εµφανίζεται το πρόβληµα. 

Έτσι σχετικά µε την πρώτη κατηγορία οι περιοχές που αναφέρθηκαν είναι στην 

περιοχή της Αττικής και αφορούν το ∆ήµο Περάµατος, το ∆ήµο Αθηνών και 

συγκεκριµένα το κέντρο της Αθήνας, το ∆ήµο Βύρωνα, την Περιοχή του 

Ασπρόπυργου, τον  ∆ήµο Κορυδαλλού Κορυδαλλό.  

Στην περιοχή Θεσσαλονίκης οι δήµοι που αναφέρθηκαν είναι εκείνοι της Αγ. Σοφίας, 

του ∆εντροποτάµου, του Εύοσµου καθώς και η περιοχή της Χαλάστρας. 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των εκπροσώπων των φορέων σε πανελλαδική κλίµακα 

υψηλά ποσοστά µαθητών που απειλούνται µε σχολική διαρροή σηµειώνουν τα Νησιά 

του Ιονίου και ιδιαίτερα η Ζάκυνθος, καθώς  η Κρήτη και πιο συγκεκριµένα ο Νοµός 

Ρεθύµνου και η περιοχή του Μυλοποτάµου. Έντονο επίσης πρόβληµα εγκατάλειψης 

του σχολείου σηµειώνεται και σε περιοχές της Θράκης (Κοµοτηνή, Ξάνθη, 

Αλεξανδρούπολη) καθώς και σε περιοχές του βορείου Αιγαίου (Σαµοθράκη).  

Επισηµάνθηκε ωστόσο ότι η γεωγραφική θέση δεν αποτελεί από µόνη της 
παράγοντα εµφάνισης του φαινοµένου της σχολικής διαρροής αλλά συντελεί σε 

αυτό λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών των πληθυσµών που 

κατοικούν σε αυτές.  

 

Ι.3.2.3.3. Φύλο  

Σύµφωνα µε µία εκτίµηση, τα κορίτσια παρουσίαζαν παλαιότερα (1995-97) 

υψηλότερα ποσοστά διαρροής δεδοµένου ότι αναλάµβαναν από πολύ µικρή ηλικία 

ευθύνες νοικοκυριού. Σήµερα ωστόσο είναι κοινά αποδεκτό ότι τα αγόρια 
εµφανίζουν µεγαλύτερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο σε 

σχέση µε τα κορίτσια. 

Εντούτοις, το φαινόµενο της σχολικής διαρροής δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε 

την οπτική του φύλου αφού ουσιαστικά πλήττει και τα δύο φύλα αλλά για 

διαφορετικούς λόγους. Έτσι, τα αγόρια φαίνεται µεν να έχουν µεγαλύτερη 

υποστήριξη από την οικογένεια για ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης ωστόσο, 

διακόπτουν πιο συχνά τη φοίτηση πριν την ολοκλήρωση της µε δική τους 
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απόφαση. Αντίθετα, τα κορίτσια αν και εµφανίζονται περισσότερο πρόθυµα να 

συνεχίσουν τη φοίτηση, φαίνεται να εµποδίζονται συχνά από την οικογένεια είτε γιατί 

πρέπει να αναλάβουν µέρος των υποχρεώσεων του νοικοκυριού είτε γιατί 

υποχρεώνονται να παντρευτούν (αφορά κυρίως τις πολιτισµικές µειονότητες των 

Ροµά και των µουσουλµανοπαίδων).  

 

Ι.3.2.3.4. Ηλικία  

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συµφωνεί ότι η πρώτη και η δευτέρα τάξη 
γυµνασίου είναι οι τάξεις όπου σηµειώνονται τα υψηλότερα ποσοστά σχολικής 

διαρροής, συνεπώς η ηλικιακή οµάδα των 12-14 χρόνων απειλείται πιο έντονα από 

τον κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.  

Είναι γεγονός ότι στο ελληνικό σχολείο δεν πραγµατοποιείται κάποια ιδιαίτερη 

προετοιµασία µετάβασης των παιδιών από το δηµοτικό στο γυµνάσιο, µε 

αποτέλεσµα στην πρώτη γυµνασίου πολλά παιδιά να αντιµετωπίζουν σοβαρά 

προβλήµατα ένταξης στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον και µεγάλες δυσκολίες στην 

εκπλήρωση των αυξηµένων σχολικών υποχρεώσεων.  

 

Ι.3.2.4. Γνώση και ικανότητα χειρισµού της ελληνικής γλώσσας: 

Η ικανότητα κατανόησης και χρήσης της ελληνικής γλώσσας φαίνεται να αποτελεί 

βασικό παράγοντα εγκατάλειψης του σχολείου. Παλαιότερα µάλιστα που το 

πρόβληµα της αδυναµίας στη χρήση της ελληνικής γλώσσας (αυξηµένα ποσοστά 

αναλφαβητισµού) ήταν πιο έντονο, το ποσοστό των µαθητών που οδηγούνταν στην 

απόφαση να διακόψουν πρόωρα τη φοίτηση στο σχολείο ήταν σηµαντικά υψηλότερο. 

Σήµερα, µολονότι το ποσοστό αναλφαβητισµού έχει µειωθεί κατά πολύ σε επίπεδο 

συνολικού πληθυσµού, ειδικές οµάδες όπως οι µετανάστες, οι παλιννοστούντες, οι 

Ροµά κλπ. εξακολουθούν να διακρίνονται από λειτουργικό αναλφαβητισµό και 

συνεπώς, εµφανίζουν διαχρονικά αυξηµένα ποσοστά σχολικής διαρροής. 

Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι δυνατόν να εµφανίζεται όχι µόνο σε 

επίπεδο ικανότητας γραφής αλλά και στο επίπεδο έκφρασης και κατανόησης του 

προφορικού λόγου. Το γεγονός αυτό όπως είναι φυσικό να επηρεάζει και το ποσοστό 

σχολικής αποτυχίας που είναι άµεσα συνδεδεµένο µε αυτό της σχολικής διαρροής.   

Τέλος, καταγράφεται και µία µεµονωµένη άποψη σύµφωνα µε την οποία οι 

τουρκόφωνοι τσιγγάνοι εµφανίζουν τα εντονότερα προβλήµατα στο επίπεδο αυτό, µε 

αποτέλεσµα να οδηγούνται συχνά στη σχολική διαρροή ακόµα και όταν αρχικά 
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αντιµετωπίζουν θετικά τη φοίτηση στο σχολείο. Αντίθετα, οι ελληνόφωνοι τσιγγάνοι, 

ενώ δεν αντιµετωπίζουν τόσο έντονο πρόβληµα στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, 

εµφανίζουν µειωµένο ενδιαφέρον για το σχολείο. 

 

Ι.3.2.5. Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά γονέων: 

Γενικά οι απόψεις των φορέων σχετικά µε το ρόλο που διαδραµατίζει η οικογένεια και 

το µορφωτικό επίπεδο των γονέων στη διαρροή του µαθητή από το σχολείο µπορούν 

να τοποθετηθούν σε δύο κατηγορίες. 

› Η πρώτη κατηγορία αφορά απόψεις που αποδίδουν στα εκπαιδευτικά 

χαρακτηριστικά των γονέων µεγάλο µέρος της ευθύνης για τη µη φοίτηση του 

µαθητή στο σχολείο και την ολοκλήρωση των σπουδών του, και τη συσχετίζει 

µε την έλλειψη ενδιαφέροντος για την σχολική απόδοση του παιδιού τους 

και τη γενικότερη αρνητική στάση που διατηρούν απέναντι στους 

εκπαιδευτικούς θεσµούς. 

› Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει απόψεις που σχετίζονται µε την 

αντικειµενική αδυναµία του γονέα µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά να 

στηρίζει και να βοηθήσει το µαθητή να παραµείνει στο σχολείο και µεταφέρει 

την ευθύνη από τον στενό οικογενειακό περιβάλλον σε ευρύτερα κοινωνικά 

προβλήµατα που επηρεάζουν τόσο το γονέα όσο και τον ίδιο το µαθητή. 

Η πλειοψηφία πάντως των ερωτηθέντων συµφωνεί ότι µεγάλο ποσοστό γονέων των 

µαθητών που διαρρέουν από το σχολείο, αντιµετωπίζει προβλήµατα τυπικού ή 
λειτουργικού αναλφαβητισµού, µε αποτέλεσµα να µην είναι σε θέση να 

υποστηρίξουν τα παιδιά τους στα µαθήµατα. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι το 

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον δεν έχει καµία επαφή µε το χώρο του 

σχολείου και της εκπαίδευσης έχει ως αποτέλεσµα το σχολείο να αντιµετωπίζεται µε 

αµηχανία και ως κάτι «ξένο», στάση την οποία υιοθετούν στη συνέχεια και τα παιδιά.  

Πέρα από το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, καθοριστική σηµασία στη σχολική 

συµπεριφορά του παιδιού φαίνεται ωστόσο να διαδραµατίζει και η αξία που 
αποδίδεται στην ανάγκη για µόρφωση και το πώς αντιλαµβάνονται οι γονείς το 

δικαίωµα των παιδιών τους στην εκπαίδευση. Έτσι, παρατηρούµε συχνά ότι γονείς 

µε ιδιαίτερα χαµηλό µορφωτικό επίπεδο έχουν την τάση να εστιάζουν την προσοχή 

τους στο εφήµερο και ως εκ τούτου, δυσκολεύονται να θέσουν µακροχρόνιους 

στόχους για αυτούς και για τα παιδιά τους. Για το λόγο αυτό και συχνά καθυστερούν 
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να εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο αναβάλλοντας ουσιαστικά έπ’ αόριστο την 

ένταξη τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα.  

Τέλος σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ερωτηθέντων, κυρίως εκείνων που 

εκπροσωπούν ΜΚΟ, η αρχική αµηχανία ή αδιαφορία µε την οποία αντιµετωπίζουν 

ορισµένοι γονείς το σχολείο συχνά ανατρέπεται διαµέσου των υλοποιούµενων 

δράσεων συµβουλευτικής και ενηµέρωσης, µε αποτέλεσµα οι γονείς να 

εµφανίζονται περισσότερο θετικοί ως προς την αναγνώριση της αναγκαιότητας της 

φοίτησης των παιδιών τους στο σχολείο και συνεργάσιµοι. 

 

Ι.3.2.6. Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά µαθητών: 

Σε γενικές γραµµές, τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά που αποδόθηκαν στο µαθητή 

που απειλείται µε διαρροή από το εκπαιδευτικό σύστηµα, σύµφωνα µε τους 

συµµετέχοντες στην έρευνα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις γενικές οµάδες. 

 Η πρώτη οµάδα αφορά την σχολική επίδοση η οποία αναφέρεται ως ιδιαίτερα 

χαµηλή µε υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας και έντονα προβλήµατα 

αναλφαβητισµού, κυρίως για τους δίγλωσσους µαθητές που δεν υποστηρίζονται 

αποτελεσµατικά από το ελληνικό σχολείο, µε αποτέλεσµα οι µαθητές αυτοί να 

οδηγούνται εκτός εκπαιδευτικού συστήµατος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 

και οι διάφορες µαθησιακές δυσκολίες που δεν αναγνωρίζονται και δεν 

αντιµετωπίζονται έγκαιρος  

 Η δεύτερη οµάδα χαρακτηριστικών, συνδέονται µε ατοµικά χαρακτηριστικά του 

µαθητή που λειτουργούν ενισχυτικά ως προς την πρόθεση του να εγκαταλείψει το 

σχολείο και συνδέονται µε αισθήµατα κατωτερότητας, χαµηλής 
αυτοεκτίµησης, έλλειψη κινήτρων και ενδιαφέροντος για το περιεχόµενο της 

παρεχόµενης εκπαίδευσης κλπ. 

 Η τρίτη οµάδα αναφέρεται στη θέση και λειτουργία του µαθητή στο εσωτερικό 
της σχολικής κοινότητας. Στην οµάδα αυτή αναφέρονται προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει ο µαθητής σχετικά µε την οµαλή ένταξη και τη συνύπαρξη του µε τα 

υπόλοιπα µέλη της σχολικής κοινότητας, την δυσκολία του να λειτουργήσει µέσα 

σε καθορισµένα πλαίσια και κανόνες συµπεριφοράς και δραστηριότητας που 

θέτει το σχολείο καθώς και την γενικότερη στάση του απέναντι σε αυτό. Ένας 

µεγάλο ποσοστό των µαθητών αυτών αντιµετωπίζει εχθρικά το θεσµό του 

σχολείου, ως σώµα ξένο προς το κοινωνικό και πολιτισµικό του περιβάλλον, 
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κυρίως για τις περιπτώσεις των Ροµά µαθητών, στο οποίο και δεν γίνεται ο ίδιος 

αποδεκτός. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ερωτηθέντων, τα παραπάνω προβλήµατα µπορούν 

να αντιµετωπιστούν µε τη δηµιουργία οµάδων ενισχυτικής διδασκαλίας σε 
ολιγοµελή τµήµατα όπου θα παρέχεται εξατοµικευµένη υποστήριξη. Επίσης, η 

λειτουργία τµηµάτων ένταξης των ειδικών οµάδων µαθητικού πληθυσµού µε 

διαφορετική πολιτιστική ταυτότητα µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη συγκράτηση 

αυτών των οµάδων εντός του εκπαιδευτικού συστήµατος. Καθοριστική µπορεί να 

είναι και η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής για να επιτευχθεί η προσωπική και 

κοινωνική ενδυνάµωση των µαθητών αυτών. Προϋπόθεση για την αποτελεσµατική 

υλοποίηση των παραπάνω είναι η κατάλληλη και επαρκής επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών, η σωστή οργάνωση και η επαρκής στελέχωση των αντίστοιχων 

δοµών. 

 

Ι.3.2.7. Ιδιαίτερα προβλήµατα: 

Το σύνολο των συµµετεχόντων στην έρευνα εξέφρασε την άποψη ότι οι µαθητές που 

απειλούνται και τελικά διαρρέουν από την υποχρεωτική εκπαίδευση εκτός της 

προβληµατικής των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών τους, αντιµετωπίζουν 

σωρεία άλλων προβληµάτων που επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τη σχέση τους µε 

το σχολείο και την παραµονή τους σε αυτό. Ως τέτοια, αναφέρθηκαν ενδεικτικά: 

 Στα προβλήµατα αυτά τονίστηκαν από την πλειοψηφία των απαντήσεων οι 

δυσλειτουργικές σχέσεις στο εσωτερικό της οικογένειας και την διαβίωση 

του παιδιού σε συνθήκες ακατάλληλες για την ηθική πνευµατική αλλά και φυσική 

του εξέλιξη. Στα πλαίσια αυτά αναφέρθηκαν προβλήµατα που συνδέονται µε 

θυµατοποίηση και παραµέληση του παιδιού.  

 Με βάση τις απαντήσεις µέρους του δείγµατος ο µαθητής που αντιµετωπίζει τον 

κίνδυνο της σχολικής διαρροής εµφανίζει σηµαντικό έλλειµµα στον τρόπο 

κοινωνικοποίησης του και έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων. Η εµφάνιση 

αντικοινωνικών και παραβατικών συµπεριφορών ή συµπεριφορών δυσανάλογων 

της ηλικίας τους, συνδέθηκαν µε προβληµατική σχολική ένταξη του µαθητή και 

αύξηση των πιθανοτήτων εγκατάλειψης του σχολείου.  

 Η πρόωρη είσοδος στην αγορά εργασίας κυρίως για τα αγόρια, ως ανάγκη για 

την οικονοµική επιβίωση της οικογένειας, η σύναψη γάµων σε νεαρή ηλικία 

καθώς και αποχώρηση από το σχολείο για ανάληψη ευθυνών του νοικοκυριού 
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της οικογένειας, κυρίως για τα κορίτσια Ροµά, αποτελούν επιπρόσθετα 

προβλήµατα που συντελούν στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. 

 Έµφαση δόθηκε επίσης και στο γεγονός ότι οι πλειοψηφία των µαθητών που 

τελικά εγκαταλείπουν το σχολείο βιώνει συναισθήµατα απόρριψης και 
αποκλεισµού καθώς και  εντός και εκτός του σχολικού χώρου που τους οδηγεί 

σταδιακά εκτός σχολικής κοινότητας. 

 

Ι.3.2.8. Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών κοινοτήτων όπου παρατηρείται έντονο 

πρόβληµα σχολικής διαρροής: 

Τα χαρακτηριστικά που αποδόθηκαν από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων στις 

εκπαιδευτικές κοινότητες µε έντονο πρόβληµα διαρροής εστιάζουν στην ευθύνη του 

σχολείου απέναντι στους µαθητές που αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο διαρροής 

και δεν υποστηρίζονται µέσα από τον τρόπο οργάνωσης λειτουργίας του. Στο 

επίπεδο αυτό αναφέρθηκε το αυστηρό κάθετο δοµικό σύστηµα οργάνωσης του 
ελληνικού σχολείου και ο µη ευέλικτος χαρακτήρας του για την υποστήριξη των 

µαθητών µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ανάγκες και δυσκολίες. Τονίστηκε επίσης η 

έλλειψη εξατοµικευµένης προσέγγισης και η περιορισµένη χρήση σύγχρονων 
εργαλείων και εκπαιδευτικών µέσων. 

Η µη ικανοποιητική τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση που παρέχει το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και η απουσία σύγχρονων επαγγελµατικών 

ειδικοτήτων,  είναι ένα άλλο ένα στοιχείο που σχολιάστηκε από τους ερωτώµενους 

στα πλαίσια της λειτουργίας του σχολείου ως µέσου προετοιµασίας για την αγορά 

εργασίας και της αδυναµίας του να αντεπεξέλθει σε αυτό το ρόλο. 

Μαρτυρίες εκπροσώπων φορέων αναφέρουν ότι ο τρόπος λειτουργίας και 

οργάνωσης της σχολικής κοινότητας ουσιαστικά παρεµποδίζει την επιστροφή 
µαθητών στο σχολείο, τοποθετώντας τους σε τµήµατα δυσανάλογα της ηλικίας τους 

ή ακόµα και λειτουργώντας αυθαίρετα ως προς την χορήγηση απολυτηρίου σε 

περιπτώσεις µη φοίτησης. 

Τέλος αναφορά έγινε στην απουσία διαλόγου µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών 

και την έλλειψη προγραµµάτων πρόληψης, στο εσωτερικό του σχολείου, για την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου, καθώς και τάξεις υποδοχής για τους µαθητές µε 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες. 
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Ι.3.2.9. Ευρύτερα κοινωνικά προβλήµατα της περιφέρειας/ περιοχής/ νοµού/ σχολικής 

µονάδας που επηρεάζουν τη σχολική διαρροή  

Ως κυριότερα κοινωνικά προβλήµατα που επηρεάζουν την εξέλιξη του παιδιού στο 

σχολείο αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: 

 φτώχια 

 ανεργία  

 υψηλά ποσοστά φαινοµένων νεανικής παραβατικότητας, βίας και κακοποίησης 

στο εσωτερικό της κοινότητας,  

 παρουσία φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας και µη οµαλής συνύπαρξης των 

οµάδων διαφορετικής πολιτισµικής ταυτότητας 

 φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού και περιθωριοποίησης 

 προβληµατικές συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής  

Άλλες απαντήσεις αναφέρθηκαν κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο είναι οργανωµένη 

η τοπική οικονοµία και τις συµµετοχής των µαθητών σε αυτή. Έτσι τονίστηκαν τα 

υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής σε αγροτικές και τουριστικές περιοχές  

Τέλος, η ύπαρξη ή µη σχολικών µονάδων στο εσωτερικό της κοινότητας ή σε κοντινή 

απόσταση από αυτή, είναι αποτέλεσε ένα επιπλέον παράγοντα που συµβάλει στην 

παραµονή ή όχι του µαθητή στο σχολείο. 

 

Ι.3.2.10. ∆ιαπιστωµένες ανάγκες µαθητών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν 

το σχολείο 

Οι µαθητές που αντιµετωπίζουν κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου, σύµφωνα µε τις 

απόψεις των ερωτηθέντων εµφανίζουν ιδιαίτερες ανάγκες για την κάλυψη των 

όποιων απαιτούνται παρέµβασης σε πολλαπλά επίπεδα. 

Η παροχή συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε µαθητές αλλά 

και γονείς εµφανίζεται ως κοινή πρόταση. Οι συµβουλευτικές αυτές υπηρεσίες θα 

πρέπει, σύµφωνα µε τις απόψεις των εκπροσώπων των φορέων, να περιλαµβάνουν 

δράσεις υποστήριξης, ενδυνάµωσης και προσανατολισµού του µαθητή.   

Απαραίτητη κρίνεται επίσης η ψυχολογική και συναισθηµατική υποστήριξη των 

µαθητών αυτών, προκειµένου να αποβάλουν τόσο το στίγµα του «αποτυχηµένου» 

όσο και να βελτιώσουν την αυτοεικόνα και αυτοεκτίµηση τους 
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Η εκµάθηση βασικών κοινωνικών αλλά και επαγγελµατικών δεξιοτήτων  καθώς 

και οι δράσεις ενδυνάµωσης θεωρούνται επίσης από µέρος του δείγµατος ως µέσο 

για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής και κάλυψης µέρους των µεληµάτων του 

µαθητή. 

Τέλος τονίστηκε η ανάγκη για υλοποίηση δράσεων ενισχυτικής διδασκαλίας και 
ενδυνάµωσης του µαθητή αλλά και δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 

σε επίπεδο σχολείου  και κοινότητας.  
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II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

ΙΙ.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Σε προηγούµενες ενότητες αναλύθηκε το προφίλ των µαθητών που αντιµετωπίζουν 

ή απειλούνται µε σχολική διαρροή. Η παρούσα ενότητα επιδιώκει να συµπληρώσει 

την αποτύπωση της φύσης της σχολικής διαρροής στην Ελλάδα µε την αξιοποίηση 

των διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων. 

Τα στατιστικά δεδοµένα που αξιοποιούνται στην ανάλυση της ενότητας που 

ακολουθεί αντλήθηκαν από την Ετήσια Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ). ¨Όπως αναλύθηκε στο 1ο Παραδοτέο µε 

τίτλο «Καταγραφή ορισµών και µεθόδων αποτύπωσης της σχολικής διαρροής» της 

παρούσας Μελέτης, ο ορισµός που ακολουθείται για την παρακολούθηση του 

φαινοµένου της σχολικής διαρροής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτός που 

προσδιορίστηκε στη Σύνοδο των Βρυξελλών και σύµφωνα µε τον οποίο: 

Η σχολική διαρροή ορίζεται ως το ποσοστό των νέων ηλικίας 18-24 ετών που 
έχουν ολοκληρώσει, κατ’ ανώτατο, τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και δεν παρακολουθούν άλλο πρόγραµµα εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης. 

Η υιοθέτηση κοινού ορισµού από όλα τα κράτη -µέλη διευκολύνει τη συγκρισιµότητα 

των στοιχείων τόσο µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και διαχρονικά 

σε κάθε χωριστή χώρα και σαφώς αποτελεί βελτίωση σε σχέση µε την προ της 

Συνόδου των Βρυξελλών περίοδο, όπου τα κράτη-µέλη υιοθετούσαν διαφορετικούς 

ορισµούς και µεθοδολογίες. Εντούτοις, τόσο ο ορισµός όσο και η ακολουθούµενη 

µεθοδολογία για την ποσοτικοποίησή του φαινοµένου παρουσιάζουν σηµαντικές 

αδυναµίες, οι κυριότερες των οποίων είναι: 

• ∆εν παρέχεται πληροφορία για τις αιτίες (εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 
οικονοµικές) που προκαλούν τη σχολική διαρροή. Κατά συνέπεια, ο 

υπολογισµός του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά τα απαιτούµενα µέτρα εκπαιδευτικής 

πολιτικής που πρέπει να εφαρµοστούν για την αντιµετώπιση της σχολικής 

διαρροής. 
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• Ο συγκεκριµένος δείκτης καταµετρά τα άτοµα της ηλικιακής οµάδας 18-24 ετών 

που διέρρευσαν από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτός ο ορισµός του δείκτη έχει 

ως συνέπεια η οποιαδήποτε µεταβολή της σχολικής διαρροής να 
αποτυπώνεται µε χρονική υστέρηση. Ως παράδειγµα αναφέρουµε ότι οι 

µαθητές µιας συγκεκριµένης γενιάς που διέρρευσαν από το εκπαιδευτικό 

σύστηµα κατά τη µετάβαση από το δηµοτικό στο γυµνάσιο (σε µέση ηλικία 

περίπου 12-13 ετών) θα καταµετρηθούν στον συγκεκριµένο δείκτη στην ηλικία 

των 18-24 ετών, δηλαδή µετά την παρέλευση 6-12 ετών από τη στιγµή της 

διαρροής. Ως εκ τούτου, µία από τις σηµαντικότερες αδυναµίες του δείκτη 

συνίσταται στο γεγονός ότι οι επιπτώσεις της όποιας εκπαιδευτικής πολιτικής 

στοχεύει στην καταπολέµηση της σχολικής διαρροής θα αποτυπωθούν στο 

δείκτη µε σηµαντική χρονική απόκλιση.  

• Στο δείκτη δεν συνυπολογίζονται τα άτοµα εκείνα που, µολονότι διέρρευσαν από 

το σχολείο, παρακολουθούσαν κάποιο πρόγραµµα κατάρτισης ένα µήνα πριν τη 

διεξαγωγή της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να 
«αλλοιώνεται» η εκπαιδευτική συνιστώσα του δείκτη αφού αυτός 
συναρτάται και από τα προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 
κατάρτισης του Υπουργείου Απασχόλησης 

• Ο δείκτης υπολογίζεται στη βάση στατιστικού δείγµατος του εργατικού δυναµικού, 

σε αντίθεση µε άλλες µεθόδους (π.χ. µέθοδος κοόρτης) που εξετάζουν το σύνολο 

µιας µαθητικής γενιάς. Κατά συνέπεια, τα εξαγόµενα ποσοστά σχολικής διαρροής 

υπόκεινται στον περιορισµό του στατιστικού λάθους, που εξαρτάται από τη 

µέθοδο δειγµατοληψίας και την αξιοπιστία διενέργειας της έρευνας. Σηµειώνεται 

στο σηµείο αυτό ότι η ΕΣΥΕ δεν διέθεσε στον ανάδοχο της παρούσας µελέτης 

αναλυτική παρουσίαση της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε ώστε να µπορούν 

να εξαχθούν τα σχετικά συµπεράσµατα. 

Παρά τις αδυναµίες αυτές, η ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας Εργατικού 

∆υναµικού µπορεί να διαφωτίσει σηµαντικές πτυχές του φαινοµένου της σχολικής 

διαρροής, αφού: 

 Υπάρχουν διαθέσιµα και συγκρίσιµα διαχρονικά στοιχεία που αποτυπώνουν 

της εξέλιξη του µεγέθους της σχολικής διαρροής. 

 Τα στοιχεία αναλύονται σε επίπεδο της διοικητικής περιφέρειας µε 

αποτέλεσµα να είναι εφικτή η µελέτη των διαπεριφερειακών διαφοροποιήσεων 

ως προς το µέγεθος της σχολικής διαρροής. Σηµειώνεται ότι, σε σχετικό ερώτηµα 
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του αναδόχου, η ΕΣΥΕ δήλωσε αδυναµία να διαθέσει τα στοιχεία της Έρευνας 

Εργατικού ∆υναµικού σε χαµηλότερο διοικητικό επίπεδο (π.χ. ανά νοµό). 

 Η σχολική διαρροή καταµετράται τόσο για το σύνολο των µαθητών µέχρι το 

επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθµιας (ISCED 3) όσο και αναλυτικά ανά 
εκπαιδευτική βαθµίδα.   

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τον ορισµό της UNICEF, τα εκπαιδευτικά επίπεδα 

(που αναλύονται στην παρούσα ενότητα) και οι αντιστοιχίες τους µε το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα έχουν ως εξής: 

 Βαθµίδα εκπαίδευσης ISCED 0 = Προσχολική αγωγή (νηπιαγωγείο) 

 Βαθµίδα εκπαίδευσης ISCED 1 = Πρωτοβάθµια εκπαίδευση (δηµοτικό) 

 Βαθµίδα εκπαίδευσης ISCED 2 = ∆ευτεροβάθµια υποχρεωτική εκπαίδευση 

(τριτάξιο γυµνάσιο) 

 Βαθµίδα εκπαίδευσης ISCED 3 = ∆ευτεροβάθµια µη υποχρεωτική εκπαίδευση 

(ενιαίο λύκειο, ΤΕΕ) 

 Βαθµίδα εκπαίδευσης ISCED 4 = Μετα-δευτεροβάθµια επαγγελµατική κατάρτιση 

 Βαθµίδα εκπαίδευσης ISCED 5 = Τριτοβάθµια ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση 

(ΤΕΙ, ΑΕΙ) 

 Βαθµίδα εκπαίδευσης ISCED 6 = Μετα-τριτοβάθµιες ερευνητικές/ ακαδηµαϊκές 

σπουδές (Μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικό) 

Στην ανάλυση που ακολουθεί: 

• Αρχικά παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη καθώς και η ανάλυση ανά 

βαθµίδα εκπαίδευσης του δείκτη της σχολικής διαρροής για το σύνολο της 

χώρας (Ενότητα ΙΙ.3) 

• Στη συνέχεια, επιχειρείται η αποτύπωση της περιφερειακής διάστασης της 

σχολικής διαρροής µε ταξινόµηση των περιφερειών σύµφωνα µε την επίδοσή 

τους ως προς την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής (Ενότητα ΙΙ.4). 

• Τέλος, παρουσιάζεται η εικόνα της κάθε περιφέρειας ξεχωριστά στο πλαίσιο 

της κάθε κατηγορίας προτεραιότητας (Ενότητες ΙΙ.5 – ΙΙ.7). 
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II.2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ 

 

ΙΙ.2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας επιχειρείται µία συγκριτική ανάλυση µεταξύ των 

µετρήσεων της σχολικής διαρροής στον ελλαδικό χώρο όπως πραγµατοποιήθηκαν 

από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (µέσω της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού) και 

το «Παρατηρητήριο Μετάβασης Αποφοίτων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 

Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Αγορά Εργασίας» του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου57. Η ανάλυση επικεντρώνεται στα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα για το έτος 2006 και αφορά την αποτύπωση του φαινοµένου της 

σχολικής διαρροής από τον εκάστοτε φορέα για το σύνολο της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (ISED 2 και ISCED 3) αλλά και για κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα 

ξεχωριστά τόσο σε επίπεδο συνόλου χώρας όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Είναι σκόπιµο να επισηµανθεί εκ προοιµίου ότι η απόπειρα συγκριτικής ανάλυσης 

των δύο µετρήσεων δεν έχει επιστηµονική βάση αφού η στόχευση, η θεωρητική και 

µεθοδολογική προσέγγιση και τα εργαλεία που χρησιµοποιεί ο κάθε φορέας για την 

αποτύπωση του φαινοµένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου έχουν 

ουσιαστικές διαφορές µεταξύ τους και κατά συνέπεια, δεν οδηγούν σε πραγµατικά 

συγκρίσιµα στοιχεία. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια εξαγωγής συµπερασµάτων στη 

βάση της συγκριτικής ανάλυσης των αποτελεσµάτων των δύο µετρήσεων δεν µπορεί 

και δεν πρέπει να έχει άλλο σκοπό πέρα από τη διαπίστωση ορισµένων γενικών 

τάσεων και συµπεριφορών όσον αφορά το φαινόµενο της πρόωρης εγκατάλειψης 

του σχολείου στη χώρα µας, και σε καµία περίπτωση, δεν αποτελεί επιχείρηµα για 

την εξαγωγή των όποιων συµπερασµάτων πρόκειται να διατυπωθούν στο πλαίσιο 

των επόµενων παραδοτέων του έργου.  

Είναι επίσης σκόπιµο να επισηµανθούν οι βασικές διαφορές µεταξύ των µετρήσεων 

των δύο φορέων, µολονότι είναι ουσιαστικά ταυτόσηµες µε εκείνες που 

διαπιστώθηκαν στην περίπτωση της σύγκρισης των δεικτών EUROSTAT - 

                                                 
57 Πηγές: ΕΣΥΕ, Ετήσια Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού – ΠΙ, Ρουσέας Π, Βρετάκου Β., Η µαθητική 
διαρροή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Γυµνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ), Αθήνα, ΥΠΕΠΘ – 
Παρατηρητήριο Μετάβασης, ΠΙ, 2006 
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Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για τις οποίες έχει γίνει αναφορά σε προηγούµενη 

ενότητα. Έτσι, η απόκλιση µεταξύ της ΕΣΥΕ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όσον 

αφορά το φαινόµενο της σχολικής διαρροής συνδέεται µε τους ακόλουθους 

παράγοντες: 

 Υιοθέτηση διαφορετικού ορισµού του φαινοµένου της σχολικής διαρροής. 

Συγκεκριµένα, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία υιοθετεί τον ορισµό της σχολικής 

διαρροής της EUROSTAT και συνεπώς ορίζει τη σχολική διαρροή ως το 

φαινόµενο της εγκατάλειψης του σχολείου ατόµων µίας συγκεκριµένης ηλικιακής 

οµάδας πριν την απόκτηση του πιστοποιητικού ολοκλήρωσης µίας 

συγκεκριµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας (π.χ. γυµνάσιο). Αντίθετα, η µελέτη του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αναφέρεται στη διακοπή φοίτησης των µαθητών µιας 

δεδοµένης γενιάς (γενιά µαθητών 2000-01), σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή (π.χ. 

α’ γυµνασίου) πριν την ολοκλήρωση µίας ορισµένης βαθµίδας εκπαίδευσης (π.χ. 

γυµνάσιο).  

 Εφαρµογή διαφορετικού µοντέλου µέτρησης της σχολικής διαρροής. 

Ειδικότερα, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία υιοθετεί ως µοντέλο µέτρησης το 

δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (Early School Leaving Rate) που 

αποτελεί µία παραλλαγή του δείκτη σχολικής εγκατάλειψης (School Dropout 

Rate) σύµφωνα µε την οποία υπολογίζεται το ποσοστό των νέων ηλικίας 18-24 

ετών που εγκατέλειψαν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση µίας συγκεκριµένης 

βαθµίδας εκπαίδευσης (π.χ. ISCED 2 - γυµνάσιο) και δεν συµµετέχουν σε άλλο 

πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αντίθετα, 

εφαρµόζει τη µέθοδο της κοόρτης η οποία συνίσταται στην αποτύπωση της 

διαδροµής - από ένα σχολικό έτος στο επόµενο – της γενιάς µαθητών 2000-2001 

µέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.  

 Επιλογή διαφορετικής µεθοδολογικής προσέγγισης και διαφορετικής 
πηγής άντλησης σχετικών δεδοµένων. Η Ετήσια Έρευνα Εργατικού 

∆υναµικού από την οποία προκύπτουν οι τιµές του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης 

της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας βασίζεται σε δευτερογενή δεδοµένα που 

προέρχονται από δειγµατοληπτική έρευνα πεδίου που διεξάγεται σε τριµηνιαία 

βάση µε τη χρήση ειδικά δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Κατ’ αντιδιαστολή, η 

µέτρηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πραγµατοποιείται στη βάση πρωτογενών 

δεδοµένων που συλλέγονται από το Μητρώο Μαθητών του συνόλου σχεδόν των 

σχολικών µονάδων της επικράτειας µέσω της συµπλήρωσης ειδικά 

σχεδιασµένων Πινάκων Καταγραφής της Μαθητικής ∆ιαρροής. 
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ΙΙ.2.2. Σύγκριση αποτελεσµάτων σε σύνολο χώρας  

Σύµφωνα µε τις µετρήσεις της ΕΣΥΕ, ο δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

(δηλ. ποσοστό νέων ηλικίας 18-24 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τον ανώτερο 

κύκλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και δεν παρακολουθούν άλλο πρόγραµµα 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης) για το έτος 2006 διαµορφώνεται στο 12,8%, ενώ η 

εκτίµηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το έτος 2006 όσον αφορά τη σχολική 

διαρροή της γενιάς µαθητών 2000-2001 από το σύνολο της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (γυµνάσιο, ενιαίο λύκειο, α΄ κύκλος ΤΕΕ) υπολογίζεται στο 14,14%. 

Κατά συνέπεια, υπάρχει σηµαντική απόκλιση µεταξύ των δύο µετρήσεων, η οποία 

συνδέεται κατά κύριο λόγο µε το γεγονός ότι η τιµή που προτείνει το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο δεν προκύπτει από τη µέτρηση πραγµατικών δεδοµένων αλλά από 

µαθηµατική αναγωγή στη βάση συγκεκριµένων παραδοχών58 σε αντίθεση µε το 

ποσοστό της ΕΣΥΕ που προκύπτει από τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εργατικού 

∆υναµικού η οποία, πρέπει να διευκρινισθεί εκ νέου, πραγµατοποιείται σε δείγµα και 

όχι στο σύνολο του µαθητικού πληθυσµού. Επισηµαίνεται επίσης ότι η αναγωγή που 

επιχειρεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο γίνεται στη βάση των στοιχείων που προκύπτουν 

για τη γενιά µαθητών 2000-01, η οποία το 2006 έχει µόλις συµπληρώσει το 18ο έτος 

της ηλικίας και συνεπώς, δεν περιλαµβάνει εκείνα τα άτοµα που ολοκλήρωσαν τη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε µεγαλύτερη ηλικία, σε αντίθεση µε τη µέτρηση της 

ΕΣΥΕ που συνυπολογίζει και εκείνους που ολοκλήρωσαν το σχολείο ως την ηλικία 

των 24 ετών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ανάλυση των δύο µετρήσεων µπορεί να 

οδηγήσει µε σχετική ασφάλεια στο κοινό συµπέρασµα ότι η χώρα οφείλει να 

καταβάλλει πιο συστηµατική προσπάθεια για µείωση του εθνικού δείκτη σχολικής 

διαρροής και για ουσιαστική συµβολή στην επίτευξη του στόχου της Λισσαβόνας. 

 

ΙΙ.2.3. Σύγκριση αποτελεσµάτων ανά βαθµίδα εκπαίδευσης  

Ως αρχική επισήµανση όσον αφορά τη συγκριτική ανάλυση των εθνικών ποσοστών 

σχολικής διαρροής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν πραγµατοποιεί µετρήσεις για τη σχολική διαρροή στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Εντούτοις, γίνεται αναφορά σε προηγούµενες σχετικές 

µελέτες άλλων ερευνητών, βάσει των οποίων η συγγραφική οµάδα της µελέτης 

                                                 
58 Βλ. Α΄Παραδοτέο, κεφ. IV.1 



Παραδοτέο 2: Ανάλυση των µετρήσεων της σχολικής διαρροής και καταγραφή υπαρχόντων 
  συστηµάτων, απόψεων και προτάσεων καταπολέµησης της σχολικής διαρροής 

 
Έκδοση 2.0 

 

PLANET A.E.  46 

υιοθετεί την άποψη ότι η διαρροή στο δηµοτικό είναι «αµελητέα». Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται σε µεγάλο βαθµό από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ, 

σύµφωνα µε την οποία το εθνικό ποσοστό σχολικής διαρροής για το 2006 

διαµορφώνεται στο 0,6%. 

Όσον αφορά τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, παρατηρείται µικρή απόκλιση µεταξύ 

των δύο µετρήσεων στο επίπεδο της υποχρεωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(γυµνάσιο) κατά µία ποσοστιαία µονάδα (5,1% για την ΕΣΥΕ και 6,09% για το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) που δεν συνιστά ουσιαστική διαφοροποίηση µεταξύ των 

δύο φορέων οδηγώντας µε σχετική ασφάλεια στο γενικό συµπέρασµα ότι η σχολική 

διαρροή στο γυµνάσιο κινείται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα και µάλιστα βαίνει σταθερά 

µειούµενη (παρότι µε πιο αργό ρυθµό απ’ ότι στο παρελθόν). Κατά µία άλλη έννοια 

ωστόσο, τα ποσοστά αυτά µπορούν να κριθούν σχετικά υψηλά αν ληφθεί υπόψη ότι 

η φοίτηση στο γυµνάσιο είναι υποχρεωτική στη χώρα µας. 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, πέρα από τον υπολογισµό του συνολικού ποσοστού 

σχολικής διαρροής στο γυµνάσιο εισάγει µία επιπλέον διάσταση – που δεν 

αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ – επισηµαίνοντας ότι το 

50% περίπου της σχολικής διαρροής στο γυµνάσιο οφείλεται σε εκείνους τους 

µαθητές που δεν εµφανίζονται καθόλου στην α’ τάξη του γυµνασίου. Αντίθετα, η 

σχολική διαρροή στην τελευταία τάξη του γυµνασίου, σύµφωνα πάντα µε τη µελέτη 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, είναι µηδαµινή (0,32%). 

Σε αντίθεση µε το γυµνάσιο όπου υπάρχει σχετική σύγκλιση αποτελεσµάτων, στο 

επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διαπιστώνεται µεγάλη απόκλιση 

µεταξύ των αντίστοιχων µετρήσεων των δύο φορέων. Συγκεκριµένα, το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο υπολογίζει τη σχολική διαρροή στη συγκεκριµένη βαθµίδα και ανεξάρτητα 

από τον τύπο σχολείου (ενιαίο λύκειο, α’ κύκλος ΤΕΕ) στο 9,74%, ενώ σύµφωνα µε 

τη µέτρηση της ΕΣΥΕ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2006 διαµορφώνεται στο 7% και 

συνεπώς, σχεδόν τρεις ποσοστιαίες µονάδες χαµηλότερα. Η απόκλιση µεταξύ των 

δύο µετρήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η µέτρηση της ΕΣΥΕ 

πραγµατοποιείται σε µεγαλύτερη ηλικιακή οµάδα πληθυσµού (18-24) 

συνυπολογίζοντας κατά συνέπεια και όσους ολοκλήρωσαν τη βαθµίδα µε σχετική 

χρονική υστέρηση, σε αντίθεση µε την έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που 

διαπιστώνει τη σχολική διαρροή τη στιγµή που πραγµατοποιείται και ανεξάρτητα από 

την ενδεχόµενη επιστροφή του διαρρεύσαντα στα θρανία έστω και σε µεγαλύτερη 

ηλικία. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για το ΤΕΕ, δεδοµένου ότι ο 

συγκεκριµένος τύπος σχολείου απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε νέους που 

κατευθύνονται προς τα τεχνικά επαγγέλµατα όπου υπάρχει σχετικά αυξηµένη 
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προσφορά θέσεων απασχόλησης χωρίς υψηλές µορφωτικές απαιτήσεις, µε 

αποτέλεσµα πολλοί νέοι να εντάσσονται στην αγορά εργασίας πριν την ολοκλήρωση 

της φοίτησης. Επιπλέον, είναι σκόπιµο να επισηµανθεί ότι στο ΤΕΕ φοιτούν κατά 

κύριο λόγο αγόρια, ενώ τα κορίτσια, που κατά κανόνα παρουσιάζουν υψηλότερες και 

πιο σταθερές σχολικές επιδόσεις, αποτελούν µόλις το 40% των εγγεγραµµένων 

µαθητών59. Το ίδιο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επισηµαίνει άλλωστε ότι το ποσοστό 

σχολικής διαρροής στο ΤΕΕ είναι συντριπτικά υψηλότερο (20,28%) του αντίστοιχου 

ποσοστού για το ενιαίο λύκειο (3,32%). Η ίδια µελέτη διαπιστώνει µάλιστα ότι η 

αυξηµένη διαρροή στο ΤΕΕ οφείλεται κατά 81% περίπου σε εκείνους που 

εγκαταλείπουν το σχολείο στη διάρκεια της α’ τάξης του α’ κύκλου του ΤΕΕ. 

Εντούτοις, η επίδραση του ποσοστού σχολικής διαρροής στο ΤΕΕ επί του 

αντίστοιχου ποσοστού για το σύνολο του β’ κύκλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

είναι σχετικά περιορισµένη, δεδοµένου ότι οι µαθητές που φοιτούν στο ΤΕΕ 

αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο του µαθητικού πληθυσµού σε αντίθεση µε 

τους µαθητές του ενιαίου λυκείου που αντιστοιχούν στα δύο τρίτα του συνολικού 

µαθητικού πληθυσµού αυτής της εκπαιδευτικής βαθµίδας60. 

 

ΙΙ.2.4. Σύγκριση αποτελεσµάτων ανά Περιφέρεια  

Όσον αφορά την περιφερειακή κατανοµή της σχολικής διαρροής, οι µεθοδολογικές 

διαφορές µεταξύ των µετρήσεων της ΕΣΥΕ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

οδηγούν σε διαφορετικά συµπεράσµατα αναφορικά µε τις επιδόσεις της κάθε 

περιφέρειας στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι η 

µελέτη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αποτυπώνει την περιφερειακή διάσταση της 

σχολικής διαρροής ξεχωριστά για κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα (γυµνάσιο, ενιαίο 

λύκειο, ΤΕΕ) και όχι στο σύνολο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, οι 

περιφέρειες της χώρας κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το ποσοστό 

σχολικής διαρροής (υψηλή, µέση, χαµηλή) που παρουσιάζουν σε κάθε εκπαιδευτική 

βαθµίδα. Έτσι, τα αποτελέσµατα της έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου οδηγούν 

στην ακόλουθη κατάταξη των περιφερειών όσον αφορά τη σχολική διαρροή: 

 

 

 
                                                 
59 Κουλαϊδής Β., Αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε επίπεδο σχολικών µονάδων, Αθήνα, 
ΚΕΕ, 2006, σελ. 106 
60 Idem, σελ. 107 
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1. Σχολική ∆ιαρροή στο Γυµνάσιο 

(α) Περιφέρειες µε υψηλό δείκτη σχολικής διαρροής: 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι περιφέρειες που παρουσιάζουν ποσοστά 

σχολικής διαρροής στο γυµνάσιο που κυµαίνονται µεταξύ 7,34%-9,64%. Σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα της έρευνας στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Περιφέρειες: 

- Κρήτης 

- Αν. Μακεδονίας & Θράκης 

 

(β) Περιφέρειες µε µέσο δείκτη σχολικής διαρροής: 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι περιφέρειες που παρουσιάζουν ποσοστά 

σχολικής διαρροής στο γυµνάσιο που κυµαίνονται µεταξύ 5,03%-7,34%. Σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα της έρευνας στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Περιφέρειες: 

- Πελοποννήσου 

- Ιονίων Νήσων 

- Νοτίου Αιγαίου 

- Αττικής 

- ∆υτικής Ελλάδας 

- Β. Αιγαίου 

- Κεντρικής Μακεδονίας 

 

(γ) Περιφέρειες µε χαµηλό δείκτη σχολικής διαρροής: 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι περιφέρειες που παρουσιάζουν ποσοστά 

σχολικής διαρροής στο γυµνάσιο που κυµαίνονται µεταξύ 2,73%-5,03%. Σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα της έρευνας στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Περιφέρειες: 

- ∆υτικής Μακεδονίας 

- Ηπείρου 

- Θεσσαλίας 

- Στερεάς Ελλάδας 
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2. Σχολική ∆ιαρροή στο Ενιαίο Λύκειο 

(α) Περιφέρειες µε υψηλό δείκτη σχολικής διαρροής: 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι περιφέρειες που παρουσιάζουν ποσοστά 

σχολικής διαρροής στο ενιαίο λύκειο που κυµαίνονται µεταξύ 4,4%-5,76%. Σύµφωνα 

µε τα αποτελέσµατα της έρευνας στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Περιφέρειες: 

- Κρήτης 

- Νοτίου Αιγαίου 

 

(β) Περιφέρειες µε µέσο δείκτη σχολικής διαρροής: 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι περιφέρειες που παρουσιάζουν ποσοστά 

σχολικής διαρροής στο ενιαίο λύκειο που κυµαίνονται µεταξύ 3,04%-4,4%. Σύµφωνα 

µε τα αποτελέσµατα της έρευνας στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Περιφέρειες: 

- Αττικής 

- ∆υτικής Ελλάδας 

 

(γ) Περιφέρειες µε χαµηλό δείκτη σχολικής διαρροής: 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι περιφέρειες που παρουσιάζουν ποσοστά 

σχολικής διαρροής στο ενιαίο λύκειο που κυµαίνονται µεταξύ 1,68%-3,04%. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι 

Περιφέρειες: 

- Πελοποννήσου 

- Στερεάς Ελλάδας 

- Αν. Μακεδονίας & Θράκης 

- Κεντρικής Μακεδονίας 

- ∆υτικής Μακεδονίας 

- Ηπείρου 

- Θεσσαλίας 

- Βορείου Αιγαίου 
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3. Σχολική ∆ιαρροή στο ΤΕΕ (α’ κύκλος) 

(α) Περιφέρειες µε υψηλό δείκτη σχολικής διαρροής: 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι περιφέρειες που παρουσιάζουν ποσοστά 

σχολικής διαρροής στο ΤΕΕ που κυµαίνονται µεταξύ 20,35%-23,21%. Σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα της έρευνας στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Περιφέρειες: 

- Κρήτης 

- Ηπείρου 

- Κεντρικής Μακεδονίας 

 

(β) Περιφέρειες µε µέσο δείκτη σχολικής διαρροής: 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι περιφέρειες που παρουσιάζουν ποσοστά 

σχολικής διαρροής στο ΤΕΕ που κυµαίνονται µεταξύ 17,5%-20,35%. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Περιφέρειες: 

- Πελοποννήσου 

- ∆υτικής Ελλάδας 

- Νοτίου Αιγαίου 

- Στερεάς Ελλάδας 

- Θεσσαλίας 

- Αττικής 

- ∆υτικής Μακεδονίας 

- Βορείου Αιγαίου 

- Αν. Μακεδονίας & Θράκης. 

 

(γ) Περιφέρειες µε χαµηλό δείκτη σχολικής διαρροής: 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι περιφέρειες που παρουσιάζουν ποσοστά 

σχολικής διαρροής στο ΤΕΕ που κυµαίνονται µεταξύ 16,64%-17,5%. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της έρευνας στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Περιφέρειες: 

- Ιονίων Νήσων. 
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Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση, η συγγραφική οµάδα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου εξάγει τα ακόλουθα γενικά συµπεράσµατα σχετικά µε το επίπεδο της 

σχολικής διαρροής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (υποχρεωτική και µη): 

 Η Κρήτη παρουσιάζει τη δυσµενέστερη εικόνα σε πανελλαδικό 

επίπεδο, καταγράφοντας ποσοστά σχολικής διαρροής υψηλότερα του 

αντίστοιχου εθνικού µέσου όρου σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες και 

τύπους σχολείου. 

 ∆υσµενής χαρακτηρίζεται και η κατάσταση που επικρατεί στις 
Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και ∆υτικής Ελλάδας 

τουλάχιστον όσον αφορά τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης (γυµνάσιο, 

ενιαίο λύκειο). 

 Θετική εικόνα παρουσιάζουν οι Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, 
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου όπου και στις τρεις 

εκπαιδευτικές βαθµίδες (γυµνάσιο, ενιαίο λύκειο, ΤΕΕ) το ποσοστό 

σχολικής διαρροής διαµορφώνεται σε επίπεδα χαµηλότερα του 

αντίστοιχου εθνικού µέσου όρου. 

 Ιδιόµορφη χαρακτηρίζεται η κατάσταση στην Αν. Μακεδονία & 
Θράκη, όπου καταγράφεται η υψηλότερη µαθητική διαρροή στο γυµνάσιο 

(9,64%) αλλά και η χαµηλότερη στο ενιαίο λύκειο (2,36%) σε επίπεδο 

χώρας. 

 Στην Αττική, όπου κατοικεί το 1/3 του µαθητικού πληθυσµού της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η σχολική διαρροή διαµορφώνεται σε 
επίπεδα κοντά στον εθνικό µέσο όρο. 

Συµπερασµατικά, διαπιστώνεται σχετική οµοφωνία µεταξύ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

και ΕΣΥΕ όσον αφορά τη σχετικά καλή επίδοση των Περιφερειών ∆υτικής 
Μακεδονίας, Πελοποννήσου και, ως ένα βαθµό, της Ηπείρου και τη δυσµενή 
κατάσταση των Ιονίων Νήσων, ενώ σηµαντικές αποκλίσεις παρατηρούνται στις 

περισσότερες από τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας και τις επιµέρους 

εκπαιδευτικές βαθµίδες.  
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ΙΙ.3. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Στο διάγραµµα ΙΙ.3.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 

σχολικής διαρροής στο σύνολο της χώρας, ενώ στον Πίνακα ΙΙ.3.1 παρουσιάζεται η 

διαχρονική εξέλιξη του δείκτη αυτού ανά διοικητική περιφέρεια. 

Παρουσιάζεται σταθερή διαχρονική µείωση του πανελλαδικού δείκτη της σχολικής 

διαρροής από το 1998 µέχρι και σήµερα. Ως αποτέλεσµα ο δείκτης σχολικής 

διαρροής στην Ελλάδα φθάνει το 2006 το 12,8% έναντι ποσοστού 20,7% το 1996. Η 

βελτίωση του δείκτη είναι σηµαντική αλλά υπολείπεται σαφώς του στόχου που ετέθη 

στη Σύνοδο της Λισσαβόνας το 1999. Υπενθυµίζεται ότι ο στόχος είναι η µείωση 

µέχρι το 2010 της σχολικής διαρροής στο µισό του ποσοστού του έτους 2000. Έτσι, ο 

στόχος για το 2010 είναι 9,1% µε συνέπεια η χώρα να υπολείπεται κατά 3,7 

ποσοστιαίες µονάδες από τον τεθέντα στόχο.  

 

∆ιάγραµµα ΙΙ.3.1:  ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχολικής διαρροής για το σύνολο 
της χώρας (1996-2006)  
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Πίνακας ΙΙ.3.1: ∆ιαχρονική εξέλιξη του δείκτη σχολικής διαρροής ανά διοικητική περιφέρεια και στο σύνολο της χώρας (1996-2006) 

Έτος 
Σύνολο 

Χώρας 

Αν. 

Μακεδονία 

- Θράκη 

Κ. 

Μακεδονία 

∆υτ. 

Μακεδονία 
Ήπειρος Θεσσαλία 

Ιόνιοι 

Νήσοι 

∆υτική 

Ελλάδα

Στερεά 

Ελλάδα 
Αττική 

Πελοπόν-

νησος 

Βόρειο 

Αιγαίο 

Νότιο 

Αιγαίο 
Κρήτη 

1996 20,7% 36,0% 16,8% 20,3% 22,1% 30,6% 35,8% 31,7% 29,5% 13,0% 31,2% 33,0% 35,4% 32,2% 

1997 20,1% 37,0% 17,0% 21,9% 19,0% 27,5% 39,4% 28,5% 24,7% 13,0% 32,6% 33,5% 38,0% 30,0% 

1998 20,7% 37,0% 18,1% 24,2% 17,6% 24,1% 34,4% 24,6% 31,4% 12,6% 29,4% 37,5% 38,6% 30,0% 

1999 18,6% 37,3% 15,4% 17,2% 14,0% 20,3% 34,8% 24,8% 27,3% 12,1% 24,6% 32,5% 25,6% 29,9% 

2000 18,2% 37,9% 15,6% 16,6% 11,4% 22,6% 30,2% 22,3% 22,6% 10,6% 26,1% 31,1% 38,4% 31,7% 

2001 17,3% 37,2% 13,5% 9,4% 11,6% 21,2% 25,5% 18,0% 22,7% 12,4% 23,7% 19,8% 34,7% 26,3% 

2002 16,7% 31,5% 12,8% 12,5% 13,1% 17,8% 37,4% 21,5% 20,2% 11,7% 24,6% 26,4% 30,2% 22,0% 

2003 16,0% 26,3% 14,3% 16,3% 17,0% 13,7% 19,2% 17,2% 25,9% 10,5% 25,9% 26,4% 28,2% 25,0% 

2004 15,1% 23,3% 12,7% 10,5% 15,4% 14,5% 33,1% 15,3% 19,8% 11,9% 23,8% 19,6% 22,2% 17,5% 

2005 13,5% 22,6% 11,8% 10,0% 12,0% 12,4% 24,5% 12,0% 22,8% 10,9% 19,9% 24,5% 11,1% 14,5% 

2006 12,8% 23,2% 12,9% 5,6% 10,9% 15,1% 21,1% 11,8% 22,6% 9,1% 12,7% 21,8% 16,0% 16,7% 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος / Ετήσιες Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση του δείκτη σχολικής διαρροής ανά 

περιφέρεια. ∆ιαπιστώνονται σηµαντικές αποκλίσεις σε περιφερειακό επίπεδο παρά 

τη συνολική βελτίωση της επίδοσης της χώρας στην αντιµετώπιση της σχολικής 

διαρροής.  

Αναλυτικότερη παρουσίαση της περιφερειακής διάστασης του δείκτη δίνεται στις 

επόµενες ενότητες.  Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι η βιβλιογραφική επισκόπηση 

για την περιφερειακή κατανοµή της σχολικής διαρροής στην Ελλάδα (που 

παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο Ι.2.2.4 του παρόντος παραδοτέου) καταλήγει σε 

συµπεράσµατα που συµφωνούν µε τα πορίσµατα της ανάλυσης που ακολουθεί. 

Η γενική τάση µείωσης της σχολικής διαρροής κατά την περίοδο 1996-2006 

αντανακλάται στα στοιχεία αποχώρησης από το εκπαιδευτικό σύστηµα ανά βαθµίδα 

εκπαίδευσης (Πίνακας ΙΙ.3.2 και Σχήµα ΙΙ.3.2). Οι αποκλίσεις στα αθροίσµατα των 

επιµέρους ποσοστών που εµφανίζονται οφείλονται στις στρογγυλοποιήσεις των 

στοιχείων του Πίνακα. 
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Πίνακας ΙΙ.3.2: ∆ιαχρονική εξέλιξη του δείκτη σχολικής διαρροής ανά 
βαθµίδα εκπαίδευσης για το σύνολο της χώρας (1996-2006) 

 

Σ∆ ISCED 
0* 

Σ∆ ISCED 
1* 

Σ∆ ISCED 
2* 

Σ∆ ISCED 
<3* 

1996 0,6% 9,4% 10,7% 20,7% 

1997 0,6% 8,7% 10,8% 20,1% 

1998 0,5% 9,3% 10,8% 20,7% 

1999 0,5% 8,3% 9,8% 18,6% 

2000 0,4% 8,0% 9,8% 18,2% 

2001 0,4% 7,7% 9,2% 17,3% 

2002 0,4% 7,0% 9,3% 16,7% 

2003 0,4% 6,9% 8,8% 16,0% 

2004 0,5% 6,6% 8,0% 15,1% 

2005 0,2% 5,1% 8,1% 13,5% 

2006 0,6% 5,1% 7,0% 12,8% 

Μείωση -0,1% -4,3% -3,6% -8,0% 

Συντελεστής 
µείωσης 0,10 0,45 0,34 0,38  

 
* Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις επιµέρους στήλες αφορούν τα κάτωθι: 

• Όπου ISCED 0 = ποσοστό νέων ηλικίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει κατ’ 
ανώτατο τη βαθµίδα της προσχολικής αγωγή (δηλ. διαρροή από τη βαθµίδα ISCED 1 
– δηµοτικό) 

• Όπου ISCED 1 = ποσοστό νέων ηλικίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει κατ’ 
ανώτατο τη βαθµίδα της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (δηλ. διαρροή από τη βαθµίδα 
ISCED 2 – γυµνάσιο) 

• Όπου ISCED 2 = ποσοστό νέων ηλικίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει κατ’ 
ανώτατο τη βαθµίδα της κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (δηλ. διαρροή από 
τη βαθµίδα ISCED 3 – ενιαίο λύκειο, ΤΕΕ) 

• Όπου ISCED <3 = ποσοστό νέων ηλικίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει κατ’ 
ανώτατο τη βαθµίδα της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (δηλ. διαρροή από 
τη βαθµίδα ISCED 4 – µεταδευτεροβάθµια επ. Κατάρτιση + ISCED 5 – ενιαίο λύκειο, 
ΤΕΕ) 
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Σχήµα ΙΙ.3.2: Σχολική διαρροή ανά βαθµίδα εκπαίδευσης 
για το σύνολο της χώρας (2006) 

Σ∆ ISCED 1

5,1%

 Σ∆ ISCED 0

 0,6%

Σ∆ ISCED 2

 7,0%

ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2

 

 

Από την εξέταση των δεδοµένων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα εξάγονται τα ακόλουθα 

συµπεράσµατα: 

• Η σχολική διαρροή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση διαχρονικά είναι χαµηλή 

(σταθερά κάτω από το 0,6 της ποσοστιαίας µονάδας) και έχει ουσιαστικά 

εξαλειφθεί σε πανελλαδικό επίπεδο. 

• Η σηµαντικότερη µείωση της σχολικής διαρροής αφορά στον κατώτερο κύκλο 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Γυµνάσιο) όπου ο αντίστοιχος δείκτης 

µειώθηκε από 9,4% (1996) στο 5,1% (2006). Μειώθηκε δηλαδή η σχολική 

διαρροή κατά συντελεστή 1,45 ή σχεδόν στο µισό της τιµής του 1996. 

Σηµειώνεται ότι το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα πορίσµατα 

της µελέτης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου («Ρουσέας Π, Βρετάκου Β., Η 

µαθητική διαρροή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Γυµνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, 

ΤΕΕ)», Αθήνα, ΥΠΕΠΘ – Παρατηρητήριο Μετάβασης, Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2006,) που παρουσιάστηκε στο 1ο παραδοτέο της παρούσας 

µελέτης. 

• Ελαφρώς χαµηλότερη µείωση παρουσιάζει ο δείκτης της σχολικής διαρροής 

στον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  όπου η τιµή του 

δείκτη για το 2006 (7,0%) είναι µειωµένη κατά ένα συντελεστή 1,34 που 

σηµαίνει ότι η σχολική διαρροή στη βαθµίδα αυτή µειώθηκε περίπου κατά το 

ένα τρίτο. 
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ΙΙ.4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

Για την καλύτερη κατανόηση της περιφερειακής διάστασης της σχολικής διαρροής 

στην Ελλάδα, οι 13 διοικητικές περιφέρειες ταξινοµούνται στις κατηγορίες που 

περιγράφονται στη συνέχεια. Όπως προαναφέρθηκε, ο δείκτης για τη σχολική 

διαρροή που χρησιµοποιείται είναι ο δείκτης που προκύπτει από τα αναλυτικά 

στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

Ελλάδας (ΕΣΥΕ) αφού ο δείκτης αυτός είναι σύµφωνος µε τον ορισµό που 

αξιοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτύπωση του στόχου της Συνόδου της 

Λισσαβόνας. 

(α) Περιφέρειες υψηλής προτεραιότητας: 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι περιφέρειες που παρουσιάζουν ποσοστά 

σχολικής διαρροής που υπερβαίνουν κατά πολύ το εθνικό µέσο όρο και κατά 

συνέπεια χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής προτεραιότητας κατά την εφαρµογή των 

δράσεων. Για τους στόχους της παρούσας µελέτης ως περιφέρειες υψηλής 
προτεραιότητας ορίστηκαν εκείνες που υπερβαίνουν κατά συντελεστή 1,5 τον 
εθνικό µέσο όρο. Με δεδοµένο ότι για το 2006 η σχολική διαρροή πανελλαδικά, 

σύµφωνα µε τα αναλυτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας 

(ΕΣΥΕ) ανήλθε σε 12,8%, το όριο για να θεωρηθεί µια περιφέρεια υψηλής 

προτεραιότητας είναι 19,2%. ∆ηλαδή, για να θεωρηθεί µια περιφέρεια υψηλή 

προτεραιότητας πρέπει να ισχύει η ακόλουθη σχέση: 

 

Σ∆%i ≥1,5* Σ∆%(ε.µ.ο) 

όπου: 

Σ∆%(ε.µ.ο) = µέσο εθνικό ποσοστό σχολικής διαρροή (%) 

Σ∆%i = ποσοστό σχολικής διαρροή (%) της περιφέρειας i 

 

(β) Περιφέρειες µέσης προτεραιότητας 

Ως περιφέρειες µέσης προτεραιότητας ορίζονται, στην ανάλυση που ακολουθεί, οι 

περιφέρειες εκείνες που παρουσιάζουν ποσοστά σχολικής διαρροής που 

κυµαίνονται µεταξύ του εθνικού µέσου όρου και του κατώτατου ορίου των 
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περιφερειών υψηλής προτεραιότητας, δηλαδή είναι οι περιφέρειες για τις οποίες 

ισχύει η σχέση: 

 

Σ∆%(ε.µ.ο) ≤  Σ∆%i < 1,5* Σ∆%(ε.µ.ο) 

όπου: 

Σ∆%(ε.µ.ο) = µέσο εθνικό ποσοστό σχολικής διαρροή (%) 

Σ∆%i = ποσοστό σχολικής διαρροή (%) της περιφέρειας i 

 

(γ) Περιφέρειες χαµηλής προτεραιότητας 

Τέλος, οι περιφέρειες χαµηλής προτεραιότητας ορίζονται εκείνες που 
παρουσιάζουν επίδοση ως προς τη σχολική διαρροή καλύτερη από τον εθνικό 
µέσο όρο, όπως αποτυπώνεται στη σχέση: 

 

Σ∆%i <* Σ∆%(ε.µ.ο) 

Όπου: 

Σ∆%(ε.µ.ο) = εθνικό µέσο ποσοστό σχολικής διαρροή (%) 

Σ∆%i = ποσοστό σχολικής διαρροή (%) της περιφέρειας i 

 

Σηµειώνεται ότι ο συντελεστής 1,5 για τον ορισµό των περιφερειών υψηλής 

προτεραιότητας επιλέχθηκε µετά από την αναλυτική εξέταση των ποσοστών 

σχολικής διαρροής τόσο του έτους 2007 όσο και των προηγουµένων ετών για τα 

οποία υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία. Όπως διαπιστώνεται, το µεγαλύτερο ποσοστό 

σχολικής διαρροής στις περιφέρειες µεσαίας προτεραιότητας για το 2006 εντοπίζεται 

στην Κρήτη µε 16,7%. Οι αµέσως επόµενες περιφέρειες έχουν ποσοστά που 

υπερβαίνουν το 21%, υπάρχει δηλαδή ένα σηµαντικό χάσµα της τάξης των 4,5 

περίπου ποσοστιαίων µονάδων. Το γεγονός αυτό συνηγορεί στην επιλογή του ορίου 

όπως αναλύθηκε στις προηγούµενες παραγράφους. 

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το συνολικό ποσοστό σχολικής διαρροής για 

το έτος 2007, όπως αυτό προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία της Έρευνας 

Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ και την κατάταξή τους στις παραπάνω κατηγορίες. 
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Πίνακας ΙΙ.4.1:  Κατάταξη των περιφερειών µε βάση την 
προτεραιότητα 

Περιφέρεια 
% 

Σχολικής 
∆ιαρροής 

Συντε-
λεστής Προτεραιότητα 

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 23,2% 1,82 Υψηλή 

Κεντρική Μακεδονία 12,9% 1,01 Μεσαία 

∆υτική Μακεδονία 5,6% 0,44 Χαµηλή 

Ήπειρος 10,9% 0,85 Χαµηλή 

Θεσσαλία 15,1% 1,18 Μεσαία 

Ιόνιοι Νήσοι 21,1% 1,65 Υψηλή 

∆υτική Ελλάδα 11,8% 0,93 Χαµηλή 

Στερεά Ελλάδα 22,6% 1,77 Υψηλή 

Αττική 9,1% 0,71 Χαµηλή 

Πελοπόννησος 12,7% 0,99 Χαµηλή 

Βόρειο Αιγαίο 21,8% 1,71 Υψηλή 

Νότιο Αιγαίο 16,0% 1,25 Μεσαία 

Κρήτη 16,7% 1,31 Μεσαία 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 12,8%   

 

Σύµφωνα µε την προηγηθείσα ανάλυση, παρουσιάζεται η ακόλουθη εικόνα: 

 Οι περιφέρειες υψηλής προτεραιότητας είναι οι εξής τέσσερις (4): 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ιόνιοι Νήσοι, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο 

Αιγαίο. 

 Οι περιφέρειες µέσης προτεραιότητας είναι τέσσερις (4): Κεντρική 

Μακεδονία, Θεσσαλία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη 

 Οι περιφέρειες χαµηλής προτεραιότητας είναι πέντε (5): ∆υτική 

Μακεδονία, Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα, Αττική και Πελοπόννησος 

Στις Ενότητες που ακολουθούν δίνεται η ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων κατά 

διοικητική περιφέρεια της χώρας. Παρουσιάζεται τόσο η διαχρονική εξέλιξη του 

φαινοµένου της σχολικής διαρροής όσο και η κλιµάκωση του ανά εκπαιδευτική 

βαθµίδα (ISCED 1, ISCED 2 και ISCED 3).  
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ΙΙ.5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

ΙΙ.5.1. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης παρουσιάζει για το 2006 (αλλά και 

διαχρονικά) το υψηλότερο ποσοστό σχολικής διαρροής από όλες τις διοικητικές 

περιφέρειες της χώρας και κατά συνέπεια, εντάσσεται στις περιφέρειες µε υψηλή 

προτεραιότητα. Ένας βασικός λόγος της υψηλής σχολικής διαρροής είναι οι χαµηλές 

σχολικές επιδόσεις που σηµειώνει η µουσουλµανική µειονότητα.  

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχολικής 

διαρροής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης καθώς και η αντίστοιχη 

επίδοση για το σύνολο της χώρας. 

 

∆ιάγραµµα ΙΙ.5.1:  ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχολικής διαρροής – Ανατολική 
Μακεδονία - Θράκη (1996-2006) 
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Μέχρι το 2001, η Περιφέρεια εµφανίζει ποσοστά σχολικής διαρροής σταθερά 

µεγαλύτερα του 37%, γεγονός που υποδηλώνει ότι πάνω από 1 στους 3 µαθητές δεν 

ολοκλήρωνε την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Λύκειο).  

Η σχετική επίδοση της Περιφέρειας παρουσιάζει εµφανή βελτίωση µετά το 2002, µε 

µείωση της σχολικής διαρροής πολύ µεγαλύτερη από τα αντίστοιχα πανελλαδικά 

ποσοστά. Η εµφανής βελτίωση που παρουσιάζει ο δείκτης από το 2002 και µετά, εν 

πολλοίς συνδέεται µε τις στοχευµένες δράσεις που εφαρµόστηκαν µετά το 1998 στην 

Θράκη.  

 

∆ιάγραµµα ΙΙ.5.2: ∆είκτης σχολικής διαρροής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα – 
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη (1996-2006) 
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Η συνολική µείωση του δείκτη στη Περιφέρεια αντανακλάται και στα τρία επίπεδα της 

εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα σηµαντικό επίτευγµα είναι ο ουσιαστικός εκµηδενισµός της 

σχολικής διαρροής στο δηµοτικό µε σταθερή τάση προσέγγισης του πανελλαδικού 

µέσου όρου κατά τα τελευταία χρόνια. Έτσι, για το 2006 η Ανατολική Μακεδονία - 

Θράκη παρουσιάζει σχολική διαρροή στο δηµοτικό στα επίπεδα του 0,8%, ποσοστό 

που αποκλίνει ελαφρά από το αντίστοιχο πανελλαδικό ποσοστό (0,6%). 

Επισηµαίνεται εκ νέου ότι πανελλαδικά η σχολική διαρροή στο δηµοτικό από το 1996 

και µετά έχει σχεδόν εξαλειφθεί µε ποσοστά που κυµαίνονται από 0,2% έως 0,6%. Η 
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Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ξεκίνησε ωστόσο από πολύ 

δυσµενέστερο σηµείο εκκίνησης το 1996 (4,8%). 

Ανάλογη θετική πορεία παρουσιάζεται και στα επίπεδα ISCED 2 (πρώτος κύκλος 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - γυµνάσιο) µε µείωση από το 21,5% το 1996 στο 

16,9% το 2006 αλλά και ISCED 3 (ανώτερος κύκλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης – 

λύκειο, ΤΕΕ) µε µείωση από το 9,8% το 1996 στο 6,4% το 2006. 

Αξιοσηµείωτη ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

αποτελεί το γεγονός ότι η µεγαλύτερη σχολική διαρροή εµφανίζεται στο 
Γυµνάσιο σε αντίθεση µε τα πανελλαδικά στοιχεία που αναδεικνύουν ότι τα 

µεγαλύτερα ποσοστά σχολικής διαρροής παρουσιάζονται στο Λύκειο. 

 

ΙΙ.5.2. Βόρειο Αιγαίο 

Το Βόρειο Αιγαίο είναι ακόµα µία περιφέρεια που παρουσιάζει διαχρονικά πολύ 
υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής και κατά συνέπεια, εντάσσεται στις 

περιφέρειες µε υψηλή προτεραιότητα. Βασικοί λόγοι της υψηλής σχολικής διαρροής 

είναι η αυξηµένη σχολική αποτυχία που αποξενώνει τους µαθητές από τη σχολική 

κοινότητα αλλά και η απαξίωση στη συνείδηση των µαθητών, αλλά και των 

οικογενειών τους, της δυνατότητας που προσφέρει η εκπαίδευση για εξασφάλιση 

καλύτερων επαγγελµατικών προοπτικών. Αποτέλεσµα των παραγόντων αυτών είναι 

πολύ υψηλό ποσοστό των µαθητών να οδηγείται εκτός εκπαιδευτικού συστήµατος, 

συνήθως για να απασχοληθούν στις οικογενειακές επαγγελµατικές δραστηριότητες 

(αγροτικά και τουριστικά επαγγέλµατα).  

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχολικής 

διαρροής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς και η αντίστοιχη επίδοση για το 

σύνολο της χώρας. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.5.3:  ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχολικής διαρροής – Βόρειο Αιγαίο 
(1996-2006)  
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Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η διαπίστωση ότι την τελευταία δεκαετία η Περιφέρεια δεν 

έχει καταφέρει να µειώσει την απόσταση που τη χωρίζει από το σύνολο της χώρας. 

Έτσι, ενώ το 1996 το Βόρειο Αιγαίο παρουσίαζε αυξηµένη σχολική διαρροή σε σχέση 

µε το σύνολο της χώρας κατά συντελεστή 1,59 (δηλαδή 59% πάνω από τα 

πανελλαδικά ποσοστά), ο συντελεστής αυτός αυξήθηκε στο 1,70 το 2006 (δηλαδή 

70% πάνω από τα πανελλαδικά ποσοστά).   
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∆ιάγραµµα ΙΙ.5.4: ∆είκτης σχολικής διαρροής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα – 
Βόρειο Αιγαίο (1996-2006) 
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Η εξέταση των δεδοµένων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα αποσαφηνίζει την πηγή των 

υψηλών δεικτών σχολικής διαρροής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. 

Εξάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

• Η σχολική διαρροή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση διαχρονικά είναι χαµηλή 

(σταθερά κάτω από την µία ποσοστιαία µονάδα) και έχει ουσιαστικά 

εξαλειφθεί τα τελευταία χρόνια. 

• Η όποια µείωση της σχολικής διαρροής στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου 

συνδέεται άµεσα µε τη σηµαντική βελτίωση στην αντιµετώπιση της σχολικής 

διαρροής κατά τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(γυµνάσιο) όπου ο αντίστοιχος δείκτης µειώθηκε από 18,1% (1996) στο 5,2% 

(2006), ιδιαίτερα µετά το 2001.  

• Αντίθετα, ο δείκτης της σχολικής διαρροής δεν εµφανίζει καµία βελτίωση στον 

ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όπου, µε κάποιες 

αυξοµειώσεις, κυµαίνεται περί το 14%-15% κατά την περίοδο 1996-2006. Για 

λόγους σύγκρισης σηµειώνεται ότι κατά την ίδια περίοδο η πανελλαδική τιµή 

του δείκτη µειώθηκε από το 10,7% στο 7,0%. 
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ΙΙ.5.3. Ιόνιοι Νήσοι 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρουσιάζει και αυτή διαχρονικά αυξηµένα ποσοστά 
σχολικής διαρροής και συνεπώς, εντάσσεται στις περιφέρειες υψηλής 

προτεραιότητας. 

Στο φαινόµενο αυτό συντελεί, σε µεγάλο βαθµό, η µαζική αποχώρηση των µαθητών 

από το εκπαιδευτικό σύστηµα µε στόχο την πρόωρη ένταξη στην τοπική αγορά 
εργασίας όπου απασχολούνται κυρίως στον τουριστικό τοµέα που παραδοσιακά 

αποτελεί σηµαντική πηγή εισοδήµατος για τους κατοίκους της Περιφέρειας. Η 

πλειοψηφία των µαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο απασχολείται, είτε 

στις οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις, είτε µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στον 

τοµέα των υπηρεσιών. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η απαξίωση στη συνείδηση των 

µαθητών, αλλά των οικογενειών τους, της δυνατότητας που προσφέρει η εκπαίδευση 

για εξασφάλιση καλύτερης κοινωνικής και οικονοµικής εξέλιξης. 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχολικής 

διαρροής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καθώς και η αντίστοιχη επίδοση για το 

σύνολο της χώρας. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.5.5:  ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχολικής διαρροής – Ιόνιοι Νήσοι 
(1996-2006)  
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Ο δείκτης σχολικής διαρροής µέχρι το 2003 παρουσιάζεται συνήθως άνω του 30% 

και µόνο µετά το 2003 εµφανίζονται ενδείξεις µείωσης σε χαµηλότερα ποσοστά που 

προσεγγίζουν το 20%. Η τάση αυτή όµως εµφανίζεται περιστασιακά και πρέπει να 

επιβεβαιωθεί και στο µέλλον, προκειµένου να είναι κανείς σε θέση να µιλήσει για 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου. Σε κάθε περίπτωση εντούτοις, το 

ποσοστό συνεχίζει να κυµαίνεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τις περισσότερες 

περιφέρειες καθώς και από τον εθνικό µέσο όρο. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.5.6: ∆είκτης σχολικής διαρροής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα – 
Ιόνιοι Νήσοι (1996-2006) 
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Η εξέταση των δεδοµένων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα δείχνει χαµηλή (µε εξαίρεση το 

2006) σχολική διαρροή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (δηµοτικό) που φαίνεται να 

έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί. Αντίθετα, ο δείκτης σχολικής διαρροής στην 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τόσο στο Γυµνάσιο όσο και στο Λύκειο, παραµένει 

σηµαντικά υψηλότερος από την υπόλοιπη χώρα, µε εξαίρεση το έτος 2006 όπου 

παρατηρείται σηµαντική µείωση της σχολικής διαρροής στη βαθµίδα της ανώτερης 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (λύκειο). 

 

ΙΙ.5.4. Στερεά Ελλάδα 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η τέταρτη ελληνική περιφέρεια που 

κατατάσσεται στην κατηγορία υψηλής προτεραιότητας, αφού παρουσιάζει και αυτή 

διαχρονικά πολύ υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής, σταθερά πάνω από το 
20%. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι διαχρονικά χαµηλές επιδόσεις της Περιφέρειας 

όσον αφορά την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, γεγονός που τη θέτει 

σταθερά σε δυσµενέστερη θέση σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. 

Ενδεικτικά ας σηµειωθεί ότι το 1996 παρουσίαζε αυξηµένη σχολική διαρροή σε 

σχέση µε το σύνολο της χώρας κατά συντελεστή 1,43 (δηλαδή 43% πάνω από τα 
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πανελλαδικά ποσοστά) ενώ το 2006 ο συντελεστής εµφανίζεται αυξηµένος στο 1,77 

(δηλαδή 77% πάνω από τα πανελλαδικά ποσοστά). 

Η µαζική πρόωρη έξοδος από το σχολείο που εµφανίζει ο µαθητικός πληθυσµός της 

Στερεάς Ελλάδας είναι προφανώς ένα πολυ-παραγοντικό φαινόµενο, οι βασικές 

αιτίες του οποίου πρέπει να αναζητηθούν στην έντονη βιοµηχανική και αγροτική 

δραστηριότητα και τη συνεπαγόµενη υπερ-προσφορά θέσεων απασχόλησης 
χαµηλής εξειδίκευσης, στην απαξίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως µέσου 

για κοινωνική και επαγγελµατική ανέλιξη, στη σύνθεση του πληθυσµού (αυξηµένη 

παρουσία µεταναστών) κλπ.  

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχολικής 

διαρροής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος καθώς και η αντίστοιχη επίδοση για το 

σύνολο της χώρας. 

 

∆ιάγραµµα ΙΙ.5.7:  ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχολικής διαρροής – Στερεά Ελλάδα 
(1996-2006)  
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Το επόµενο διάγραµµα αναλύει τον δείκτη σχολικής διαρροής στις εκπαιδευτικές 

βαθµίδες. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.5.8: ∆είκτης σχολικής διαρροής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα – 
Στερεά Ελλάδα (1996-2006) 
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Η σχολική διαρροή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (δηµοτικό) είναι µεν σχετικά 

χαµηλή αλλά δεν έχει αντιµετωπιστεί πλήρως αφού σε τέσσερις χρονιές της 

περιόδου 1996-2006 ξεπερνά το 1%. Η µεγαλύτερη όµως σχολική διαρροή σαφώς 

εµφανίζεται στη βαθµίδα της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (λύκειο, 

ΤΕΕ) όπου το 2006 διέρρευσε το 12,7% του µαθητικού πληθυσµού. 
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ΙΙ.6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΙΙ.6.1. Κεντρική Μακεδονία 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, µολονότι διαχρονικά τοποθετείται στη ζώνη 

µέσης εκπαιδευτικής προτεραιότητας όσον αφορά το ποσοστό σχολικής διαρροής, 

εντούτοις εµφανίζει σχετικά χαµηλές επιδόσεις σε σχέση µε άλλες περιφέρειες 
της χώρας. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η επίδοση της Περιφέρειας το έτος 2006, 

όπου το ποσοστό σχολικής διαρροής σηµείωσε αύξηση µεγαλύτερη της µίας 

ποσοστιαίας µονάδας σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, µε αποτέλεσµα η σχολική 

διαρροή να εµφανίζεται ελαφρά υψηλότερη από τον πανελλήνιο µέσο όρο (12,9% 

έναντι 12,8% για το σύνολο της χώρας). Η ανοδική πορεία του δείκτη κατά το 2006 

δεν αποτελεί ωστόσο ικανή ένδειξη µιας αλλαγής τάσης στην Περιφέρεια, αφού θα 

πρέπει να επιβεβαιωθεί και στα επόµενα έτη προκειµένου να εκληφθεί ως ουσιαστική 

επιδείνωση της προηγούµενης κατάστασης. Εντούτοις, είναι γεγονός ότι η µειωµένη 

επίδοση της Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά την καταπολέµηση της σχολικής 

διαρροής θα πρέπει να προβληµατίσει τους εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και την 

τοπική κοινωνία σχετικά µε τους παράγοντες που µπορεί να συνδέονται µε το 

φαινόµενο και τα ενδεδειγµένα µέτρα αντιµετώπισης του.  

Η σχετικά χαµηλή επίδοση της Κεντρικής Μακεδονίας στην προσπάθεια επίτευξης 

του στόχου της Λισσαβόνας είναι πιθανόν να συνδέεται µε τη σύνθεση του 
πληθυσµού και ειδικότερα, µε την έντονη παρουσία πληθυσµού Ροµά και την αθρόα 

εισροή παλιννοστούντων/ µεταναστών στην Περιφέρεια κατά την περίοδο αναφοράς. 

Ταυτόχρονα όµως θα πρέπει να διερευνηθούν παράγοντες όπως η φτώχεια, η 

ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισµός που φαίνεται να λαµβάνουν έντονες 

διαστάσεις τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της συµπρωτεύουσας. 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχολικής 

διαρροής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και η αντίστοιχη επίδοση για 

το σύνολο της χώρας. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.6.1: ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχολικής διαρροής – Κ. Μακεδονία     
(1996 – 2006) 
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Το επόµενο διάγραµµα αναλύει το δείκτη σχολικής διαρροής στις επιµέρους 

εκπαιδευτικές βαθµίδες. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.6.2: ∆είκτης σχολικής διαρροής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα – Κ. 
Μακεδονία (1996-2006) 
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Όπως παρατηρούµε, η σχολική διαρροή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

(δηµοτικό) είναι διαχρονικά χαµηλή και εκτιµάται ότι έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί. 

Εντούτοις, αν και συγκριτικά η σχολική διαρροή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι 

χαµηλότερη στην Κεντρική Μακεδονία από ότι στο σύνολο της χώρας, η µείωση δεν 

φαίνεται να πραγµατοποιείται µε σταθερό ρυθµό αφού παρατηρούνται έντονες 

διακυµάνσεις από έτος σε έτος.  

Οµοίως, σχετικά καλή επίδοση όσον αφορά τη µείωση της σχολικής διαρροής 

παρατηρείται στον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γυµνάσιο), 

όπου η Κεντρική Μακεδονία εµφανίζει σχετικά χαµηλά ποσοστά σχολικής διαρροής 

που διατηρούνται σταθερά κάτω από τον εθνικό µέσο όρο. 

Η σχετικά περιορισµένη επίδοση της Περιφέρειας συνδέεται κατά κύριο λόγο µε το 

υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής που εµφανίζει η Περιφέρεια στη βαθµίδα της 
ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (λύκειο, ΤΕΕ). Αξιοσηµείωτο είναι 

µάλιστα το γεγονός ότι, µολονότι το 1996 η Περιφέρεια διέθετε σηµαντικό 

προβάδισµα σε σχέση µε το υπόλοιπο της χώρας αφού το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 

χαµηλότερο του εθνικού µέσου όρου (9,6% έναντι 10,7% αντίστοιχα), η Κεντρική 

Μακεδονία δεν κατάφερε να διατηρήσει υψηλούς ετήσιους ρυθµούς µείωσης της 

τιµής του δείκτη, µε αποτέλεσµα σήµερα να υπολείπεται της εθνικής επίδοσης.  



Παραδοτέο 2: Ανάλυση των µετρήσεων της σχολικής διαρροής και καταγραφή υπαρχόντων 
  συστηµάτων, απόψεων και προτάσεων καταπολέµησης της σχολικής διαρροής 

 
Έκδοση 2.0 

 

PLANET A.E.  73 

 

ΙΙ.6.2. Θεσσαλία 

Η Θεσσαλία αποτελεί άλλη µία από τις τέσσερις ελληνικές περιφέρειες µέσης 

προτεραιότητας όσον αφορά την προσπάθεια µείωσης του ποσοστού σχολικής 

διαρροής. Μολονότι, εµφανίζει διαχρονικά ποσοστό σχολικής διαρροής 
υψηλότερο του εθνικού µέσου όρου, εντούτοις οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι, σε 

αντίθεση µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχει να επιδείξει πολύ 
ικανοποιητικούς ρυθµούς µείωσης, επιτυγχάνοντας συνολική πτώση πάνω από 

50% κατά την περίοδο αναφοράς (1996-2006) και µάλιστα παρά το γεγονός ότι 

ξεκινούσε το 1996 από συγκριτικά πολύ δυσµενέστερο επίπεδο. 

Ωστόσο, το φαινόµενο της σχολικής διαρροής εξακολουθεί να λαµβάνει σχετικά 

µεγάλες διαστάσεις στη Θεσσαλία και συνεπώς, απαιτείται ο σχεδιασµός και η 

εφαρµογή κατάλληλων µέτρων για την καταπολέµηση του. Οι βασικότεροι 

παράγοντες της σχολικής διαρροής εντοπίζονται στη διάρθρωση της 
περιφερειακής οικονοµίας, όπως είναι η κυριαρχία του πρωτογενούς τοµέα και η 

συνακόλουθη αυξηµένη ζήτηση εποχιακού ανειδίκευτου και χαµηλά αµειβόµενου 

εργατικού δυναµικού, η εντεινόµενη ανεργία µε τα οικονοµικά, κοινωνικά και 

οικογενειακά προβλήµατα που επιφέρει και η γενική απαξία του αγαθού της παιδείας 

και των κοινωνικών και οικονοµικών πλεονεκτηµάτων που µπορεί να εξασφαλίσει. 

Άλλος ένας παράγοντας που ενδεχοµένως επιδρά αρνητικά στην προσπάθεια 

καταπολέµησης της σχολικής διαρροής, είναι η σύνθεση του πληθυσµού µε τη 

σχετικά αυξηµένη συµµετοχή τσιγγανοπαίδων και τα ιδιαίτερα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν στο ελληνικό σχολείο. 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχολικής 

διαρροής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς και η αντίστοιχη επίδοση για το σύνολο 

της χώρας. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.6.3: ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχολικής διαρροής – Θεσσαλία                     
(1996 – 2006) 
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Το επόµενο διάγραµµα αναλύει το δείκτη σχολικής διαρροής στις επιµέρους 

εκπαιδευτικές βαθµίδες. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.6.4: ∆είκτης σχολικής διαρροής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα – 
Θεσσαλία (1996-2006) 
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Η προηγούµενη γενική παρατήρηση σύµφωνα µε την οποία η Θεσσαλία επέδειξε 

ικανοποιητικούς ρυθµούς µείωσης της σχολικής διαρροής στο διάστηµα 1996-2006, 

παρά το αρχικά ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 

ισχύει και ξεχωριστά για κάθε επιµέρους βαθµίδα εκπαίδευσης.  

Θα πρέπει ωστόσο να επισηµάνουµε ότι στο επίπεδο της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης (δηµοτικό), τα µηδενικά ποσοστά διαρροής που είχαν επιτευχθεί κατά 

την περίοδο 1999-2004 δεν φαίνεται να διατηρούνται κατά την επόµενη διετία, 

γεγονός που ενδέχεται να σηµατοδοτεί µία αλλαγή τάσης.  

Αντίθετα, αισθητή µείωση της σχολικής διαρροής συντελέστηκε στη βαθµίδα της 
κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γυµνάσιο), όπου η Περιφέρεια 

κατάφερε να µειώσει ένα αρχικό ποσοστό σχολικής διαρροής της τάξης του 13,8% το 

1996 σε µόλις 4,4% το 2006, ποσοστό χαµηλότερο του εθνικού µέσου όρου (5,1%). 

Εξίσου ενθαρρυντικά είναι και τα ποσοστά σχολικής διαρροής που παρατηρούνται 

στον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (λύκειο, ΤΕΕ), παρότι η 

επίδοση της Περιφέρειας παραµένει σταθερά χαµηλότερη από την αντίστοιχη εθνική. 

Ειδικότερα, στο διάστηµα 1996-2006 σηµειώθηκε µείωση από 16,3% στο 9,6% που, 

αν και σηµαντική, υπολείπεται της αντίστοιχης εθνικής (από 10,7% σε 7,0% 

αντίστοιχα).  
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ΙΙ.6.3. Νότιο Αιγαίο 

Η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, µε διαχρονικά υψηλά ποσοστά σχολικής 
διαρροής που υπερέβαιναν κατά πολύ τον εθνικό µέσο όρο, αποτελούσε στο 

παρελθόν περιοχή αυξηµένης εκπαιδευτικής προτεραιότητας, µε τη χαµηλή επίδοση 

της να δυσχεραίνει σηµαντικά την εθνική προσπάθεια για µείωση της σχολικής 

διαρροής. Ωστόσο, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου έχουν να επιδείξουν εντυπωσιακές 
επιδόσεις στο διάστηµα 1996-2006, όπου το ποσοστό σχολικής διαρροής 

σηµείωσε µείωση που αγγίζει το 55% (από 35,4% το 1996 σε 16% το 2006). Η 

µεγαλύτερη µείωση της σχολικής διαρροής σηµειώθηκε µάλιστα µετά το 2000, ενώ 

την προηγούµενη περίοδο υπήρχαν έντονες διακυµάνσεις στη σχολική 

συµπεριφορά, οι οποίες δεν επέτρεπαν αρχικά να διαφανεί µία συγκεκριµένη τάση. 

Παρά τις θετικές επιδόσεις των τελευταίων ετών, το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να 

αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. Οι παράγοντες 

που φαίνεται να επιδρούν κατ΄ εξοχήν στην ανάπτυξη του φαινοµένου συνδέονται µε 

την υπερ-προσφορά σχετικά καλά αµειβοµένων θέσεων απασχόλησης 

µειωµένων µορφωτικών απαιτήσεων στον τουριστικό κλάδο και γενικότερα στον 

τριτογενή τοµέα που αναπτύσσεται δυναµικά στην περιοχή καθώς και στην 

απαξίωση γονέων και µαθητών απέναντι στο θεσµό του σχολείου που 

ενθαρρύνει την πρόωρη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, είτε ως βοηθούντα 

µέλη στην οικογενειακή επιχείρηση είτε στο πλαίσιο σχέσης εξαρτηµένης εργασίας µε 

εργοδότη εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος.  

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχολικής 

διαρροής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καθώς και η αντίστοιχη επίδοση για το 

σύνολο της χώρας. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.6.5: ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχολικής διαρροής – Νότιο Αιγαίο                     
(1996 – 2006) 
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Το επόµενο διάγραµµα αναλύει το δείκτη σχολικής διαρροής στις επιµέρους 

εκπαιδευτικές βαθµίδες. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.6.6: ∆είκτης σχολικής διαρροής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα – 
Νότιο Αιγαίο (1996-2006) 
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Η συµµετοχή του πληθυσµού της Περιφέρειας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις κατά την περίοδο 1996-2006, γεγονός που 

δυσχεραίνει την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων σχετικά µε τη γενικότερη 

συµπεριφορά του πληθυσµού απέναντι στο δηµοτικό σχολείο. Παρότι κατά καιρούς ο 

δείκτης εµφάνισε µηδενική τιµή, το 2006 παρατηρείται αύξηση του ποσοστού σε 1% 

από 0,0% την προηγούµενη χρονιά.  

Η θετική επίδοση της Περιφέρειας όσον αφορά τη µείωση του ποσοστού σχολικής 

διαρροής την περίοδο 1996-2006, συνδέεται κυρίως µε την αυξανόµενη συµµετοχή 

του πληθυσµού στον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(γυµνάσιο) όπου το αρχικό ποσοστό διαρροής µειώθηκε από 19% το 1996 – 

ποσοστό κατά πολύ υψηλότερο του εθνικού µέσου - σε µόλις 6,8% το 2006 και 

συνεπώς, σχετικά κοντά στον εθνικό µέσο όρο παρά τη σηµαντική αρχική απόκλιση. 

Ως θετικές αξιολογούνται ωστόσο και οι εξελίξεις των τελευταίων ετών όσον αφορά τη 

µείωση της σχολικής διαρροής στο ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης (λύκειο, ΤΕΕ), όπου η Περιφέρεια εµφανίζει µία τάση για προσέγγιση 

του εθνικού µέσου όρου, κυρίως κατά την τελευταία διετία, παρά τις έντονες 

διακυµάνσεις που παρατηρήθηκαν στο προηγούµενο διάστηµα.  
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ΙΙ.6.4. Κρήτη 

Άλλη µία περιφέρεια που, παρά τις αρχικά κακές επιδόσεις, κατάφερε να µειώσει 

θεαµατικά το ποσοστό σχολικής διαρροής κατά την περίοδο 1996-2006 είναι και η 

Κρήτη. Με ποσοστό συνολικής σχολικής διαρροής πάνω από 32,2% το 1996 η 

Κρήτη κατάφερε πράγµατι να σηµειώσει µείωση σχεδόν κατά 50% µέσα σε µία 

δεκαετία. Ωστόσο, ο µαθητικός πληθυσµός του νησιού παραµένει αρκετά ευάλωτος 

σε φαινόµενα πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η Πολιτεία θα πρέπει να τη 

συµπεριλάβει στο σχεδιασµό µέτρων για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής 

και τα επόµενα χρόνια. 

Όπως και στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου έτσι και στην Κρήτη, αποφασιστικό παράγοντα 

ενθάρρυνσης της πρόωρης διακοπής της φοίτησης αποτελεί η έντονη τουριστική 
και αγροτική δραστηριότητα που προσφέρει πολλές, έστω και εποχιακές, ευκαιρίες 

απασχόλησης σε νέους χαµηλού µορφωτικού επιπέδου.  

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχολικής 

διαρροής στην Περιφέρεια Κρήτης καθώς και η αντίστοιχη επίδοση για το σύνολο της 

χώρας. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.6.7: ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχολικής διαρροής – Κρήτη                     
(1996 – 2006) 
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Το επόµενο διάγραµµα αναλύει το δείκτη σχολικής διαρροής στις επιµέρους 

εκπαιδευτικές βαθµίδες. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.6.8: ∆είκτης σχολικής διαρροής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα – 
Κρήτη (1996-2006) 
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Η Κρήτη διακρίνεται διαχρονικά από χαµηλά ποσοστά σχολικής διαρροής στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση, που συνήθως κυµαίνονται σε επίπεδα χαµηλότερα του 

εθνικού µέσου όρου  

Αντίθετα, αυξηµένη παρουσιάζεται η σχολική διαρροή στο επίπεδο του κατώτερου 
κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε σταθερά υψηλότερα ποσοστά από τα 

αντίστοιχα πανελλαδικά. Θα πρέπει ωστόσο να τονισθεί ότι η Περιφέρεια κατάφερε 

να επιδείξει υψηλούς ρυθµούς µείωσης της σχολικής διαρροής στο διάστηµα 1996-

2006 (από 17,5% το 1996 σε 8,4% το 2006), γεγονός που αφήνει να διαφανεί µία 

προοπτική για περαιτέρω µείωση και στα επόµενα χρόνια.  

Κατά τι µικρότερη είναι η απόσταση που χρειάστηκε να διανύσει η Περιφέρεια στην 

πορεία της για µείωση του ποσοστού διαρροής στην ανώτερη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Πράγµατι, σε αυτή τη βαθµίδα η Κρήτη δεν παρουσίαζε θεαµατική 

απόκλιση από το σύνολο της χώρας και ως εκ τούτου, ήταν σχετικά εύκολο να 

επιτύχει µείωση του ποσοστού στο 7,9% δηλαδή σε επίπεδα που προσεγγίζουν τον 

εθνικό µέσο όρο (7%). 
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ΙΙ.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΙΙ.7.1. ∆υτική Μακεδονία 

Την τελευταία δεκαετία (1996-2006) η Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας 

κατατάσσεται σε πολύ χαµηλή θέση όσον αφορά το φαινόµενο της σχολικής 

διαρροής. Ξεκινώντας ήδη το 1996 από σχετικά χαµηλή θέση µε συνολικό ποσοστό 

διαρροής (20,3%) κατά τι χαµηλότερο του εθνικού µέσου όρου, αποτελεί το 2006 την 

περιφέρεια µε τη χαµηλότερη τιµή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου (5,6%) συµβάλλοντας δυναµικά στην επίτευξη του στόχου της Λισσαβόνας.  

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχολικής 

διαρροής στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας καθώς και η αντίστοιχη επίδοση για 

το σύνολο της χώρας. Όπως παρατηρούµε, παρά µία σύντοµη έξαρση του 

φαινοµένου κατά την περίοδο 2002-2003, η ∆υτική Μακεδονία σηµείωσε έντονα 

πτωτική τάση, µε αποκορύφωµα το έτος 2006 όπου η τιµή του δείκτη σχολικής 

διαρροής διαµορφώθηκε σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα από τα αντίστοιχα εθνικά 

(5,6% έναντι 12,8% αντίστοιχα). 

 



Παραδοτέο 2: Ανάλυση των µετρήσεων της σχολικής διαρροής και καταγραφή υπαρχόντων 
  συστηµάτων, απόψεων και προτάσεων καταπολέµησης της σχολικής διαρροής 

 
Έκδοση 2.0 

 

PLANET A.E.  83 

∆ιάγραµµα ΙΙ.7.1: ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχολικής διαρροής – ∆. Μακεδονία     
(1996 – 2006) 
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Το επόµενο διάγραµµα αναλύει το δείκτη σχολικής διαρροής στις επιµέρους 

εκπαιδευτικές βαθµίδες. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.7.2: ∆είκτης σχολικής διαρροής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα – ∆. 
Μακεδονία (1996-2006) 
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Η συνολική µείωση του δείκτη στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας αντανακλάται 

και στις τρεις εκπαιδευτικές βαθµίδες.  

Ιδιαίτερα σηµαντικό επίτευγµα είναι ο ουσιαστικός εκµηδενισµός της σχολικής 

διαρροής στο γυµνάσιο σε επίπεδο κατά πολύ χαµηλότερο του εθνικού µέσου όρου 

το 2006 (0,5% έναντι 5,1% αντίστοιχα).  

Ανάλογη θετική πορεία παρουσιάζεται και στον ανώτερο κύκλο της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (λύκειο, ΤΕΕ) µε µείωση από το 11,4% το 1996 στο 

4,6% το 2006 και συνεπώς, πολύ χαµηλότερα από τον εθνικό µέσο όρο (7,0%). 

 

ΙΙ.7.2. Ήπειρος 

Αν και µία από τις ασθενέστερες οικονοµικά περιφέρειες της χώρας, η Ήπειρος έχει 

να επιδείξει εντυπωσιακές επιδόσεις όσον αφορά στη συµµετοχή του πληθυσµού 

στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Ξεκινώντας από δυσµενέστερη θέση, σε σχέση µε το 

εθνικό επίπεδο, στην αρχή της περιόδου αναφοράς (1996), µε συνολικό ποσοστό 

διαρροής 22,1% - έναντι 20,7% στο σύνολο της χώρας, η Ήπειρος παρουσιάζει το 
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2006 ποσοστό διαρροής αισθητά χαµηλότερο του εθνικού µέσου όρου (10,9% έναντι 

12,8%). 

Το υψηλό επίπεδο συµµετοχής του πληθυσµού της Περιφέρειας στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα λαµβάνει ακόµα µεγαλύτερη σηµασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ήπειρος 

διακρίνεται από τα περισσότερα χαρακτηριστικά που κατά τεκµήριο συµβάλουν στην 

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Ενδεικτικά αναφέρεται η δυσµενής διάρθρωση 

της περιφερειακής οικονοµίας (υπεροχή του αγροτικού τοµέα έναντι του 

δευτερογενούς και τριτογενούς), το χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα, οι δυσκολίες 

πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστηµα (αποµονωµένα χωριά χωρίς σχολεία ή µε 

µικρά σχολεία), η αυξηµένη συµµετοχή µεταναστών στη σύνθεση του µαθητικού 

πληθυσµού κλπ. Ο λόγος για τον οποίο οι προαναφερόµενοι παράγοντες δεν 

φαίνεται να επιδρούν σηµαντικά στην εξέλιξη του µαθητικού πληθυσµού µέσα στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα θα πρέπει να αναζητηθεί στην παράδοση της Ηπείρου και την 

ιδιαίτερη αξία που προσλαµβάνει η µόρφωση στη συλλογική συνείδηση του ντόπιου 

πληθυσµού. 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχολικής 

διαρροής στην Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και η αντίστοιχη επίδοση για το σύνολο 

της χώρας. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.7.3: ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχολικής διαρροής – Ήπειρος                     
(1996 – 2006) 
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Το επόµενο διάγραµµα αναλύει το δείκτη σχολικής διαρροής στις επιµέρους 

εκπαιδευτικές βαθµίδες. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.7.4: ∆είκτης σχολικής διαρροής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα – 
Ήπειρος (1996-2006) 
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Στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η Ήπειρος κατάφερε να εκµηδενίσει 

ουσιαστικά το ποσοστό σχολικής διαρροής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (από 

1% το 1996 σε 0,2% το 2006). 

Θετική ωστόσο είναι και η εξέλιξη στο επίπεδο της κατώτερης δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, όπου η Περιφέρεια – ξεκινώντας από ποσοστό ελαφρά υψηλότερο 

του εθνικού µέσου όρου το 1996 (9,8% και 9,4% αντίστοιχα – εµφανίζει το 2006 

σχολική διαρροή χαµηλότερη του εθνικού µέσου όρου (4,6% έναντι 5,1%). 

Ωστόσο, η µεγαλύτερη µείωση του ποσοστού σχολικής διαρροής στην Ήπειρο 

σηµειώθηκε στο επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όπου 

παρατηρούµε συνολική µείωση της διαρροής κατά 46% κατά την περίοδο αναφοράς 

(από 11,3% το 1996 σε 6,1% το 2006). 

 

ΙΙ.7.3. ∆υτική Ελλάδα 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, έχοντας ξεκινήσει µε δυσµενείς προοπτικές όσον 

αφορά τη συµµετοχή του πληθυσµού στην εκπαίδευση, κατατάσσεται πλέον στις 

περιοχές χαµηλής προτεραιότητας. Πιο αναλυτικά, η ∆υτική Ελλάδα παρουσίαζε το 
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1996 συνολικό ποσοστό σχολικής διαρροής σηµαντικά υψηλότερο του εθνικού µέσου 

όρου (31,7% έναντι 20,7% αντίστοιχα) το οποίο κατάφερε να µειώσει κάτω από το 
µέσο πανελλαδικό ποσοστό στη διάρκεια της δεκαετίας (11,8% έναντι 12,8% το 

2006). 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι, όπως και στις προηγούµενες δύο Περιφέρειες έτσι και στη 

∆υτική Ελλάδα, η µείωση της σχολικής διαρροής συντελείται παρά την παρουσία 

παραγόντων που συνήθως επιδρούν αρνητικά στη σχολική επίδοση, όπως η 

αυξηµένη ανεργία, η ηµιαστικότητα και η αγροτικότητα του πληθυσµού, η σύνθεση 

του µαθητικού πληθυσµού (έντονη παρουσία Ροµά) κλπ. 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχολικής 

διαρροής στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας καθώς και η αντίστοιχη επίδοση για το 

σύνολο της χώρας. 

 

∆ιάγραµµα ΙΙ.7.5: ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχολικής διαρροής – ∆υτική Ελλάδα                     
(1996 – 2006) 
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Το επόµενο διάγραµµα απεικονίζει το δείκτη σχολικής διαρροής στις επιµέρους 

εκπαιδευτικές βαθµίδες. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.7.6: ∆είκτης σχολικής διαρροής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα – 
∆υτική Ελλάδα (1996-2006) 
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Παρά τις συνολικές θετικές επιδόσεις, θα πρέπει να επισηµανθεί η σχετική αδυναµία 

της Περιφέρειας να µειώσει τη σχολική διαρροή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

αφού τα αντίστοιχα ποσοστά κυµαίνονται – µε ελάχιστες εξαιρέσεις – σταθερά πάνω 

από τον εθνικό µέσο όρο (1,4% έναντι 0,6% το 2006)  

Από την ανάγνωση του γραφήµατος προκύπτει ότι η επιτυχηµένη πορεία της 

Περιφέρειας προς την επίτευξη του στόχου της Λισσαβόνας οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στην εντυπωσιακή µείωση του ποσοστού σχολικής διαρροής που συντελέστηκε 

στη βαθµίδα της κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γυµνάσιο) κατά την 

περίοδο 1996-2006. Πράγµατι, στη συγκεκριµένη εκπαιδευτική βαθµίδα σηµειώθηκε 

συνολική µείωση του ποσοστού σχολικής διαρροής της τάξης του 78% (από 19,7% 

το 1996 σε 4,3% το 2006).  

Εξίσου αποφασιστική ήταν ωστόσο και η µείωση της διαρροής στο επίπεδο της 

ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπου το ποσοστό σχολικής διαρροής 

µειώθηκε από 11,3% σε 6,1% το 2006, δηλαδή σχεδόν µία ποσοστιαία µονάδα 

χαµηλότερα από τον εθνικό µέσο όρο. 
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ΙΙ.7.4. Αττική 

Η Αττική έχει να επιδείξει διαχρονικά χαµηλά επίπεδα σχολικής διαρροής, γεγονός το 

οποίο συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε την ευκολία πρόσβασης στα εκπαιδευτικά 

αγαθά και στην σχετική επάρκεια εκπαιδευτικών υποδοµών και υπηρεσιών, είτε 

εντάσσονται στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα είτε αφορούν τη λεγόµενη 

παραπαιδεία.  

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχολικής 

διαρροής στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και η αντίστοιχη επίδοση για το σύνολο της 

χώρας. 

 

∆ιάγραµµα ΙΙ.7.7: ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχολικής διαρροής – Αττική                    
(1996 – 2006) 
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Το επόµενο διάγραµµα απεικονίζει το δείκτη σχολικής διαρροής στις επιµέρους 

εκπαιδευτικές βαθµίδες. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.7.8: ∆είκτης σχολικής διαρροής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα – 
Αττική (1996-2006) 
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Στο επίπεδο του δηµοτικού σχολείου, το ποσοστό σχολικής διαρροής τείνει να 

µηδενιστεί µε το αντίστοιχο ποσοστό κινείται σταθερά κάτω από τον εθνικό µέσο όρο.  

∆ιαχρονικά κάτω από τον εθνικό µέσο όρο κινείται και το ποσοστό σχολικής 

διαρροής στη διαρροής στη βαθµίδα της κατώτερης δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης (γυµνάσιο). Επίσης παρατηρείται  σταθερά πτωτική τάση µε το 

αντίστοιχο ποσοστό να διαµορφώνεται από 4,2% το 1996 σε 3,4% το 2006. 

Όπως διαπιστώνεται και στον παραπάνω γράφηµα, η σηµαντικότερη µείωση του 

φαινοµένου της σχολικής διαρροής συντελέστηκε στο επίπεδο της ανώτερης 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπου η πρόωρη εγκατάλειψη του λυκείου µειώθηκε 

από 8,6% το 1996 στο 5,3% και συνεπώς πολύ χαµηλότερα από τον εθνικό µέσο 

όρο (7,0%).  

 

ΙΙ.7.5. Πελοπόννησος 

Αν η µείωση της σχολικής διαρροής κάτω από το µέσο όρο της χώρας υπήρξε 

σχετικά, εν πολλοίς, αναµενόµενη εξέλιξη για την Περιφέρεια Αττικής, δεν ισχύει το 

ίδιο για την Περιφέρεια της Πελοποννήσου, που ξεκινάει από πολύ δυσµενέστερη 
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αφετηρία το 1996. Πράγµατι, η συνολική σχολική διαρροή στην Περιφέρεια στην 

αρχή της περιόδου αναφοράς διαµορφώνεται στο 31,2% και συνεπώς σε επίπεδα 

κατά πολύ υψηλότερα του εθνικού µέσου όρου (20,7%). Πάρα ταύτα, στη διάρκεια 

της δεκαετίας η Πελοπόννησος ακολούθησε σταθερή πορεία προς την κατεύθυνση 

της µείωσης της σχολικής διαρροής επιτυγχάνοντας τη σύγκλιση µε το υπόλοιπο της 

χώρας το 2006 (12,9% έναντι 12,8% αντίστοιχα).  

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχολικής 

διαρροής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς και η αντίστοιχη επίδοση για το 

σύνολο της χώρας. 

 

∆ιάγραµµα ΙΙ.7.9: ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχολικής διαρροής – Πελοπόννησος                    
(1996 – 2006) 
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Το επόµενο διάγραµµα απεικονίζει το δείκτη σχολικής διαρροής στις επιµέρους 

εκπαιδευτικές βαθµίδες. 
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∆ιάγραµµα ΙΙ.7.10: ∆είκτης σχολικής διαρροής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα – 
Πελοπόννησος (1996-2006) 
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Στη βαθµίδα της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, η Πελοπόννησος εµφανίζει 

διαχρονικά χαµηλά ποσοστά σχολικής διαρροής, συνήθως σηµαντικά χαµηλότερα 

από τα αντίστοιχα εθνικά.  

Όσον αφορά τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, παρατηρείται ότι σε αντίθεση µε τις 

υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, η Πελοπόννησος εµφανίζει µία ισόρροπη 

κατανοµή της σχολικής διαρροής στον κατώτερο (γυµνάσιο) και ανώτερο (λύκειο, 

ΤΕΕ) κύκλο, µε τα αντίστοιχα ποσοστά να κυµαίνονται από το επίπεδο του 15-16% 

το 1996 στο 6% περίπου το 2006.  
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ΙΙ.8. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Ο χάρτης που ακολουθεί παρουσιάζει την ταξινόµηση των διοικητικών περιφερειών 

της Ελλάδας, όπως προκύπτει από την προηγούµενη ανάλυση των ποσοτικών 

δεδοµένων της ΕΣΥΕ. 

Στον χάρτη αυτό, οι περιφέρειες ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Περιφέρειες υψηλής προτεραιότητας που απεικονίζονται µε κόκκινο χρώµα 

• Περιφέρειες µεσαίας προτεραιότητας που απεικονίζονται µε κίτρινο χρώµα 

• Περιφέρειες χαµηλής προτεραιότητας απεικονίζονται µε πράσινο χρώµα.  

Οι περιφέρειες χαµηλής προτεραιότητας ταξινοµούνται σε 2 υποκατηγορίες: 

o Οι περιφέρειες εκείνες που παρουσιάζουν ποσοστά σχολικής 

διαρροής σηµαντικά χαµηλότερα από τον εθνικό µέσο όρο 

(φωτεινό πράσινο) 

o Οι περιφέρειες εκείνες που παρουσιάζουν ποσοστά σχολικής 

διαρροής που προσεγγίζουν τον εθνικό µέσο όρο (σκουρότερο 

πράσινο) 
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ΙΙ.9. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή της ενότητας ΙΙ του παρόντος Παραδοτέου, κατά 

την ποσοτική ανάλυση της σχολικής διαρροής (και ακολουθώντας τον ορισµό της ΕΕ) 

δεν συνυπολογίσθηκαν στο δείκτη της σχολικής διαρροής τα άτοµα εκείνα που, 

µολονότι διέρρευσαν από το σχολείο, παρακολουθούσαν πρόγραµµα κατάρτισης ένα 

µήνα πριν τη διεξαγωγή της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα να «αλλοιωθεί» η εκπαιδευτική συνιστώσα του δείκτη αφού αυτός 

συναρτάται και από τα προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης που είναι 

αρµοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης. 

Σκοπός της παρούσης ενότητας είναι η συγκριτική παρουσίαση της διαχρονικής 

εξέλιξης καθώς και η συγκριτική ανάλυση ανά βαθµίδα εκπαίδευσης του δείκτη της 

σχολικής διαρροής για το σύνολο της χώρας, συµπεριλαµβάνοντας αυτή τη φορά 

στον δείκτη σχολικής διαρροής το ποσοστό εκείνο των ατόµων 18-4 ετών που 

διέρρευσαν από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα και παρακολούθησαν 

προγράµµατα κατάρτισης, παράµετρος η οποία δεν λήφθηκε υπόψη στην ανάλυση 

των ενοτήτων ΙΙ 3 έως ΙΙ 8.  

Συγκεκριµένα, στα στοιχεία που αξιολογούνται στην παρούσα ενότητα, τα άτοµα που 

δεν ολοκλήρωσαν την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αλλά που 

παρακολούθησαν προγράµµατα κατάρτισης λογίζονται στον δείκτη σχολικής 

διαρροής αφού, άλλωστε, δεν εξετάζονται οι διέξοδοι τις οποίες ακολούθησαν τα 

άτοµα αυτά αλλά αυτή καθεαυτή η έξοδός τους από το εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Έτσι, στην παρούσα ενότητα αξιολογούνται και συγκρίνονται οι ακόλουθοι δύο 

δείκτες για την αποτύπωση της σχολικής, στηριγµένοι στα στοιχεία της Έρευνας 

Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) της ΕΣΥΕ: 

(α) ∆είκτης Σχολικής ∆ιαρροής (Σ∆κ): Είναι ο επίσηµος δείκτης όπως 

χρησιµοποιείται πανευρωπαϊκά για την καταγραφή του φαινοµένου της σχολικής 

δοαρροής και που εξαιρεί από τη µέτρηση της σχολικής διαρροής τα άτοµα εκείνα 

που έχουν παρακολουθήσει ένα µήνα πριν από τη διεξαγωγή της ΕΕ∆ κάποιο 

πρόγραµµα κατάρτισης. Υπενθυµίζεται ότι αυτός ο δείκτης αναλύθηκε ως προς τις 

συνιστώσες της (διοικητική περιφέρεια, βαθµίδα εκπαίδευσης) στις ενότητες ΙΙ 3 έως 

ΙΙ 8. 
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(β) ∆είκτης Σχολικής ∆ιαρροής από το εκπαιδευτικό σύστηµα (Σ∆ε). Πρόκειται για τον 

δείκτη που προκύπτει από την ΕΕ∆ αν συνυπολογίσουµε όλα τα άτοµα που έχουν 

διαρρεύσει από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ασχέτως αν έχουν παρακολουθήσει 

ή όχι κάποιο πρόγραµµα κατάρτισης. 

Στην ανάλυση που ακολουθεί στη συνέχεια: 

• Επανεξετάζονται τα ποσοστά της σχολικής διαρροής τόσο πανελλαδικά όσο 

και ανά διοικητική περιφέρεια µε βάση τον δείκτη Σ∆ε και συσχετίζονται τα 

αποτελέσµατα µε τα αντίστοιχα του δείκτη Σ∆κ 

• Επιχειρείται η αποτύπωση της περιφερειακής διάστασης της σχολικής 

διαρροής µε ταξινόµηση των περιφερειών ως προς την επίδοσή τους στην 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, σύµφωνα µε τα στοιχεία του δείκτη 

Σ∆ε.  

• Αναλύονται τα αποτελέσµατα του δείκτη Σ∆ε ανά εκπαιδευτική βαθµίδα και 

συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα στοιχεία του δείκτη Σ∆κ. 

 

ΙΙ.9.1 ∆ιαχρονική Εξέλιξη του ∆είκτη Σχολικής ∆ιαρροής Σ∆ε Πανελλαδικά και 
 ανά Περιφέρεια  
Στο διάγραµµα II.9.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της 

σχολικής διαρροής στο σύνολο της χώρας, συµπεριλαµβάνοντας τα άτοµα που 

παρακολούθησαν προγράµµατα κατάρτισης µε βάση τον δείκτη Σ∆ε, ενώ στον 

Πίνακα ΙΙ.9.1 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του ιδίου δείκτη ανά διοικητική 

περιφέρεια. 

Όπως αναµένεται, η τιµή του δείκτη Σ∆ε (που συνυπολογίζει στη σχολική διαρροή 

και τα άτοµα που έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα κατάρτισης) είναι 

µεγαλύτερος από τον δείκτη Σ∆κ. Αυτό που είναι αξιοσηµείωτο είναι η κατά πολύ 

µεγαλύτερη τιµή του δείκτη. Συγκεκριµένα για το 2006 ενώ ο δείκτης Σ∆κ (που είναι ο 

δείκτης µε βάση τον οποίο παρακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η σχολική 

διαρροή) είναι 12,8% ο δείκτης Σ∆ε ανέρχεται σε 20,4%.  

Το ποσοστά αυτά δηλώνουν ότι µεγάλο µέρος της διαρροής από τυπικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα δεν εµφανίζεται στον επίσηµο δείκτη σχολικής 
διαρροής. Το 7,8% περίπου των ατόµων 18-24 ετών δεν έχει ολοκληρώσει τον 

ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Λύκειο) αλλά δεν εµφανίζεται στο 

επίσηµο δείκτη επειδή έχει παρακολουθήσει πρόγραµµα κατάρτισης. Κατά συνέπεια 
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το πρόβληµα της σχολικής διαρροής είναι πολύ εντονότερο στο αµιγώς εκπαιδευτικό 

του µέρος (χωρίς συνυπολογισµό της µετασχολικής κατάρτισης) 

Σχετικά µε τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη Σ∆ε διαπιστώνουµε ότι παρουσιάζεται 

µείωση του πανελλαδικού δείκτη Σ∆ε της σχολικής διαρροής κατά την περίοδο 1996-

2006, µε τη µεγαλύτερη αποκλιµάκωση να σηµειώνεται την περίοδο από το 2001 

µέχρι και το 2005. Ως αποτέλεσµα ο δείκτης σχολικής διαρροής Σ∆ε στην Ελλάδα 

φθάνει το 2006 το 20,4% έναντι ποσοστού 25,6% το 1996.  

 
 
∆ιάγραµµα ΙΙ.9.1:  ∆ιαχρονική εξέλιξη της σχολικής διαρροής για το σύνολο 

της χώρας µε βάση τον δείκτη Σ∆ε συµπεριλαµβάνοντας τα 
άτοµα που παρακολούθησαν προγράµµατα κατάρτισης 
(1996-2006)  
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Σειρά 1: ∆είκτης Σχολικής ∆ιαρροής Σ∆κ χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα άτοµα που 
παρακολούθησαν προγράµµατα κατάρτισης 

Σειρά 2: ∆είκτης Σχολικής ∆ιαρροής Σδε συµπεριλαµβάοντας τα άτοµα που παρακολούθησαν 
προγράµµατα κατάρτισης 

 
Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η αποκλιµάκωση του δείκτη ΣΚε της 
σχολικής διαρροής (συµπεριλαµβανοµένων και όσων παρακολούθησαν 
προγράµµατα κατάρτισης) είναι πολύ χαµηλότερη από τον επίσηµο δείκτη 

Σ∆κ. Έτσι, ο δείκτης Σ∆ε µειώθηκε από το 25,6% (1996) στο 20,4% (2006) που 
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σηµαίνει ότι αποκλιµακώθηκε η σχολική διαρροή κατά 5,2 ποσοστιαίες µονάδες. Η 

αντίστοιχη αποκλιµάκωση (1996-2006) του επίσηµου δείκτη Σ∆κ είναι αρκετά 

υψηλότερη, στο 7,9 ποσοστιαίες µονάδες. 

 

Ο Πίνακας ΙΙ.9.1 που ακολουθεί παρουσιάζει τη χρονική εξέλιξη του δείκτη Σ∆ε 

(δείκτης σχολικής διαρροής συµπεριλαµβανοµένων και όσων παρακολούθησαν 

πρόγραµµα κατάρτισης) κατά διοικητική περιφέρεια της χώρας. 

Ισχύουν και στις περιφέρειες οι βασικές διαπιστώσεις που προηγήθηκαν γα το 

σύνολο της χώρας.  

Απαιτείται ειδική αναφορά στα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής 
που παρουσιάζονται στις περιφέρειες: 

• Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

• Ιόνιοι Νήσοι 

• Στερεά Ελλάδα 

• Βόρειο Αιγαίο 

όπου περίπου 1 στα 3 άτοµα ηλικίας  18-24 δεν έχει απολυτήριο Λυκείου. 
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Πίνακας ΙΙ.9.1: ∆ιαχρονική εξέλιξη (1996-2006)του δείκτη σχολικής διαρροής Σ∆ε ανά διοικητική περιφέρεια και στο σύνολο της χώρας 
(συµπεριλαµβάνοντας τα άτοµα που παρακολούθησαν προγράµµατα κατάρτισης)  

Έτος ΣΥΝΟΛΟ 

Ανατολική 

Μακεδονία 

και Θράκη 

Κεντρική 

Μακεδονία 

∆υτική 

Μακεδονία 
Ήπειρος Θεσσαλία

Ιόνιοι 

Νήσοι 

∆υτική 

Ελλάδα 

Στερεά 

Ελλάδα 
Αττική 

Πελοπόν-

νησος 

Βόρειο 

Αιγαίο 

Νότιο 

Αιγαίο 
Κρήτη 

1996 25,6% 39,6% 21,0% 24,1% 25,4% 36,5% 40,1% 36,2% 34,1% 18,1% 39,9% 36,8% 39,0% 37,9% 
1997 25,8% 41,2% 21,3% 29,1% 26,2% 32,8% 45,2% 35,1% 31,0% 18,7% 39,8% 39,7% 43,3% 38,8% 
1998 25,6% 41,0% 21,8% 28,0% 22,0% 31,5% 38,0% 30,6% 37,5% 17,7% 35,3% 43,7% 40,5% 35,1% 
1999 24,6% 42,0% 20,5% 25,8% 21,0% 27,8% 40,3% 31,4% 33,8% 17,9% 31,4% 38,6% 30,1% 36,2% 
2000 24,5% 42,9% 20,4% 25,0% 19,3% 28,6% 34,4% 27,8% 30,2% 17,9% 32,4% 36,7% 42,5% 37,1% 
2001 26,1% 44,8% 20,5% 23,4% 25,7% 32,4% 40,9% 26,7% 33,1% 19,6% 34,6% 39,0% 43,4% 39,1% 
2002 24,8% 41,0% 21,0% 26,4% 22,2% 28,0% 43,7% 27,4% 29,0% 18,1% 38,9% 33,6% 39,4% 33,2% 
2003 23,6% 32,1% 20,7% 24,6% 24,9% 19,9% 33,0% 22,5% 34,1% 18,2% 34,5% 40,8% 40,1% 34,2% 
2004 21,5% 28,5% 18,2% 17,1% 22,2% 22,6% 38,7% 22,0% 27,9% 17,9% 32,5% 28,5% 31,6% 23,9% 
2005 20,0% 30,3% 17,2% 13,7% 18,4% 20,7% 35,4% 19,3% 30,6% 16,6% 29,6% 30,7% 21,5% 21,2% 
2006 20,4% 32,0% 20,5% 10,0% 17,5% 22,0% 32,9% 17,2% 34,9% 16,3% 21,8% 31,0% 27,4% 24,4% 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος / Ετήσιες Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού. 
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ΙΙ.9.2 Ανάλυση ανά Βαθµίδα Εκπαίδευσης 

 Η γενική τάση µείωσης της σχολικής διαρροής κατά την περίοδο 1996-2006 

αντανακλάται στα στοιχεία αποχώρησης από το εκπαιδευτικό σύστηµα ανά βαθµίδα 

εκπαίδευσης (Πίνακες ΙΙ.9.2, ΙΙ.9.3, ΙΙ.9.4 και Σχήµα ΙΙ.9.1) λαµβάνοντας υπόψη, 

όπως προαναφέρθηκε, ότι η αµιγώς εκπαιδευτική αποκλιµάκωση της σχολικής 

διαρροής είναι πολύ χαµηλότερη από αυτή που παρουσιάζει ο επίσηµος δείκτης. 

Σε ότι αφορά τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη της σχολικής διαρροής Σ∆ε ανά 

εκπαιδευτική βαθµίδα διαπιστώνουµε τα ακόλουθα: 

Στο επίπεδο ISCED 0 (άτοµα που δεν ολοκλήρωσαν την πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση) για το σύνολο της χώρας, ο δείκτης Σ∆ε, συµπεριλαµβάνοντας δηλαδή 

τα άτοµα που παρακολούθησαν προγράµµατα κατάρτισης, δεν παρουσιάζει καµία 

µεταβολή. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι κανένα άτοµο που συµµετείχε στην ΕΕ∆ και 

που αποχώρησε από το εκπαιδευτικό σύστηµα πριν την λήψη του απολυτηρίου του 

δηµοτικού δεν συµµετείχε σε πρόγραµµα κατάρτισης. Πρόκειται για ένα λογικό 

συµπέρασµα που επιβεβαιώνει τα βιβλιογραφικά δεδοµένα και τις διεθνείς έρευνες 

που επισηµαίνουν ότι τα άτοµα που δεν έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση (βαθµίδα ISCED 0) έχουν µειωµένη δυνατότητα και ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν προγράµµατα κατάρτισης κατά τη διάρκεια του βίου τους. 

Στο επίπεδο ISCED 1 (άτοµα που δεν ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης – γυµνάσιο) παρατηρείται µια µικρή µόνο µεταβολή 

του δείκτη της τάξης του 0,2% και πρακτικά οι δείκτες Σ∆ε και Σ∆κ σχεδόν 

ταυτίζονται για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουµένως. 

Στον πίνακα ΙΙ.9.2 που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη της 

σχολικής διαρροής Σ∆ε στο επίπεδο ISCED 1 για το σύνολο της χώρας, 

συµπεριλαµβάνοντας τα άτοµα που παρακολούθησαν προγράµµατα κατάρτισης. 



Παραδοτέο 2: Ανάλυση των µετρήσεων της σχολικής διαρροής και καταγραφή υπαρχόντων 
  συστηµάτων, απόψεων και προτάσεων καταπολέµησης της σχολικής διαρροής 

 
Έκδοση 2.0 

 

PLANET A.E.  102 

Πίνακας ΙΙ.9.2:  ∆ιαχρονική εξέλιξη του δείκτη σχολικής διαρροής Σ∆ε στη 
βαθµίδα ISCED 1 για το σύνολο της χώρας (1996-2006) 

 

 

Σ∆κ 
ISCED 1 

Σ∆ε 
ISCED 1 

Μεταβολή 

1996 9,4% 9,5% 0,1% 

1997 8,7% 8,9% 0,2% 

1998 9,3% 9,6% 0,3% 

1999 8,3% 8,4% 0,1% 

2000 8,0% 8,0% - 

2001 7,7% 7,8% 0,1% 

2002 7,0% 7,2% 0,2% 

2003 6,9% 7,0% 0,1% 

2004 6,6% 6,9% 0,3% 

2005 5,1% 5,4% 0,3% 

2006 5,1% 5,5% 0,4% 

Μείωση -4,3% -4,1% 0,2% 

Συντελεστής 
µείωσης 0,45 0,43 0,02 

 
• Όπου Σ∆ε  ISCED 1 = ποσοστό νέων ηλικίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει 

κατ’ ανώτατο τη βαθµίδα της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (δηλ. διαρροή από τη 
βαθµίδα ISCED 2 – γυµνάσιο) = δείκτης Σ∆ε 

• Όπου Σ∆κ ISCED 1 = ποσοστό νέων ηλικίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει 
κατ’ ανώτατο τη βαθµίδα της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (δηλ. διαρροή από τη 
βαθµίδα ISCED 2 – γυµνάσιο) και δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα κατάρτισης 
= δείκτης Σ∆κ 

 

Στο επίπεδο ISCED 2 (άτοµα που δεν ολοκλήρωσαν το λύκειο) οι αποκλίσεις των 

δύο δεικτών είναι πολύ µεγάλη, σε αντίθεση µε τα επίπεδα ISCED 0 και 1. Ο δείκτης 

Σ∆ε ανέρχεται σε 14,3% (2006) ενώ ο επίσηµος δείκτης σχολικής διαρροής Σ∆κ 

φθάνει για το ίδιο έτος (2006) το 7%, δηλαδή η απόκλιση των δύο δεικτών ανέρχεται  

6,3%. Είναι φανερό από τα στοιχεία αυτά ότι περίπου η µισή διαρροή από το 
τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα στο λύκειο δεν εµφανίζεται στον επίσηµο δείκτη 
σχολικής διαρροής, λόγω συµµετοχής των διαρρευσάντων ατόµων σε 
προγράµµατα κατάρτισης (µε βάση τα στοιχεία της ΕΕ∆). 
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Στον πίνακα ΙΙ.9.3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη της 

σχολικής διαρροής Σ∆ε στο επίπεδο ISCED 2 για το σύνολο της χώρας, 

συµπεριλαµβάνοντας τα άτοµα που παρακολουθούσαν προγράµµατα κατάρτισης. 

 

Πίνακας ΙΙ.9.3:  ∆ιαχρονική εξέλιξη του δείκτη σχολικής διαρροής Σ∆ε στη 
βαθµίδα ISCED 2 για το σύνολο της χώρας (1996-2006) 

 

 

Σ∆κ 
ISCED 2 

Σ∆ε 
ISCED 2 

Μεταβολή 

1996 10,7% 15,4% 4,7% 

1997 10,8% 16,3% 5,5% 

1998 10,8% 15,5% 4,7% 

1999 9,8% 15,6% 5,8% 

2000 9,8% 16,0% 6,2% 

2001 9,2% 17,8% 8,6% 

2002 9,3% 17,2% 7,9% 

2003 8,8% 16,2% 7,4% 

2004 8,0% 14,2% 6,2% 

2005 8,1% 14,3% 6,2% 

2006 7,0% 14,3% 7,3% 

Μείωση -3,6% -1,1% -2,5% 

Συντελεστής 
µείωσης 0,34 0,07 -0,27 

 
• Όπου Σ∆ε ISCED 2 = ποσοστό νέων ηλικίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει 

κατ’ ανώτατο το γυµνάσιο (δηλ. διαρροή από τη βαθµίδα ISCED 3 –λύκειο, ΤΕΕ) = 
δείκτης Σ∆ε 

• Όπου Σ∆κ ISCED 2 = ποσοστό νέων ηλικίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει 
κατ’ ανώτατο το γυµνάσιο (δηλ. διαρροή από τη βαθµίδα ISCED 3 – ενιαίο λύκειο, 
ΤΕΕ) και που δεν παρακολούθησαν πρόγραµµα κατάρτισης = δείκτης Σ∆κ 

 

Τα ποσοστά της σχολικής διαρροής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα µε βάση τον δείκτη 

Σ∆ε που συµπεριλαµβάνει όλα τα άτοµα που έχουν διαρρεύσει από το τυπικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα, ασχέτως αν έχουν παρακολουθήσει ή όχι κάποιο πρόγραµµα 

κατάρτισης, δίνονται στο Σχήµα ΙΙ.9.1. 
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Σχήµα ΙΙ.9.1 : Σχολική διαρροή ανά βαθµίδα εκπαίδευσης για το 
σύνολο της χώρας µε βάση τον δείκτη Σ∆ε (2006)  
 

Σ∆ ISCED 1
5,50%

Σ∆ ISCED 0
0,60%

Σ∆ ISCED 2
14,30%

Σ∆ ISCED 0 Σ∆ ISCED 1 Σ∆ ISCED 2
 

 

ΙΙ.9.3 Κατάταξη Περιφερειών κατά Επίπεδο Προτεραιότητας µε βάση τον 
∆είκτη Σ∆ε (Συµπεριλαµβάνοντας τα Άτοµα που Παρακολούθησαν 
Προγράµµατα Κατάρτισης) 

Η κατάταξη των διοικητικών περιφερειών της χώρας µε βάση τον δείκτη Σ∆ε 

σύµφωνα µε τα κριτήρια που ετέθησαν στην ενότητα ΙΙ.4 δεν παρουσιάζει µεγάλες 

διαφοροποιήσεις από την αντίστοιχη κατάταξη µε βάση τον δείκτη Σ∆κ.  Η µοναδική 

ουσιαστική διαφοροποίηση αφορά στην περιφέρεια Πελοποννήσου που 

κατατάσσεται στη µεσαία προτεραιότητα (σύµφωνα µε τον δείκτη Σ∆ε) αντί για τη 

χαµηλή (σύµφωνα µε τον δείκτη Σ∆κ) 

Η κατάταξη των διοικητικών περιφερειών ανάλογα µε την εκπαιδευτική 

προτεραιότητα βάσει των δεικτών Σ∆ε και Σ∆κ δίνεται στον Πίνακα ΙΙ.9.4 που 

ακολουθεί. 
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Πίνακας ΙΙ.9.4: Κατάταξη των περιφερειών µε βάση την προτεραιότητα συµπεριλαµβάνοντας τα άτοµα που παρακολουθούσαν 
προγράµµατα κατάρτισης 

 

 

Κατάταξη µε βάση τον δείκτη Σ∆κ  
(Τα άτοµα που παρακολούθησαν 

προγράµµατα κατάρτισης ∆ΕΝ λογίζονται στη 
σχολική διαρροή 

Κατάταξη µε βάση τον δείκτη Σ∆ε  
(Τα άτοµα που παρακολουθούσαν προγράµµατα 
κατάρτισης λογίζονται στη σχολική διαρροή) 

Περιφέρεια 
% 

Σχολικής 
∆ιαρροής 

Συντε-
λεστής Προτεραιότητα 

% 
Σχολικής 
∆ιαρροής

Συντε-
λεστής Προτεραιότητα 

Ανατολική Μακεδονία - 
Θράκη 23,2% 1,82 Υψηλή 32,0% 1,87 Υψηλή 

Κεντρική Μακεδονία 12,9% 1,01 Μεσαία 20,5% 1,00 Μεσαία 

∆υτική Μακεδονία 5,6% 0,44 Χαµηλή 10,0% 0,49 Χαµηλή 

Ήπειρος 10,9% 0,85 Χαµηλή 17,5% 0,86 Χαµηλή 

Θεσσαλία 15,1% 1,18 Μεσαία 22,0% 1,08 Μεσαία 

Ιόνιοι Νήσοι 21,1% 1,65 Υψηλή 32,9% 1,61 Υψηλή 

∆υτική Ελλάδα 11,8% 0,93 Χαµηλή 17,2% 0,84 Χαµηλή 

Στερεά Ελλάδα 22,6% 1,77 Υψηλή 34,9% 1,71 Υψηλή 

Αττική 9,1% 0,71 Χαµηλή 16,3% 0,80 Χαµηλή 

Πελοπόννησος 12,7% 0,99 Χαµηλή 21,8% 1,07 Μεσαία 

Βόρειο Αιγαίο 21,8% 1,71 Υψηλή 31,0% 1,52 Υψηλή 

Νότιο Αιγαίο 16,0% 1,25 Μεσαία 27,4% 1,34 Μεσαία 

Κρήτη 16,7% 1,31 Μεσαία 24,4% 1,20 Μεσαία 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 12,8%   20,4%   
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Σύµφωνα µε την προηγηθείσα ανάλυση βάσει του δείκτη Σ∆ε, παρουσιάζεται η 

ακόλουθη εικόνα: 

 Οι περιφέρειες υψηλής προτεραιότητας είναι οι εξής τέσσερις (4): Ανατολική 

Μακεδονία & Θράκη, Ιόνιοι Νήσοι, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο. 

 Οι περιφέρειες µέσης προτεραιότητας είναι πέντε (5): Κεντρική Μακεδονία, 

Θεσσαλία, Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Κρήτη 

 Οι περιφέρειες χαµηλής προτεραιότητας είναι τέσσερις (4): ∆υτική Μακεδονία, 

Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα, και Αττική  

 

ΙΙ.9.4 Νέα Χαρτογραφική Αποτύπωση της Σχολικής ∆ιαρροής στον Ελλαδικό 
 Χώρο σύµφωνα µε τον δείκτη Σ∆ε 

Ο χάρτης που ακολουθεί παρουσιάζει τη νέα ταξινόµηση των διοικητικών περιφερειών 

της Ελλάδας, όπως προκύπτει από την προηγούµενη κατάταξη των περιφερειών 

ανάλογα µε την εκπαιδευτική τους προτεραιότητα σύµφωνα µε την οποία η 

Πελοπόννησος από χαµηλή χαρακτηρίζεται πλέον σε µεσαίας προτεραιότητας 

περιφέρεια.  
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Υπόµνηµα 

Περιφέρεια Υψηλής 

Περιφέρεια Μεσαίας 

Περιφέρεια Χαµηλής Προτεραιότητας 
(που προσεγγίζει τον εθνικό µέσο όρο)

Περιφέρεια Χαµηλής 
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III. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 
ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΣΕ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 

ΙΙΙ.1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 

ΙΙΙ.1.1. Γενικά 

Η πληθώρα διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας πάνω σε ζητήµατα που 

συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε το φαινόµενο της σχολικής διαρροής υποδηλώνει τον 

έντονο προβληµατισµό των υπεύθυνων χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, όχι µόνο του 

δυτικού αλλά και του αναπτυσσόµενου κόσµου, όσον αφορά τις επιπτώσεις της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονοµικό επίπεδο. 

Μολονότι ο βαθµός αποκέντρωσης, η εκπαιδευτική παράδοση και οι διαφορές στη 

σύνθεση και τον αριθµό του µαθητικού πληθυσµού δυσχεραίνουν την προσπάθεια 

συγκριτικής ανάλυσης των διαφόρων εκπαιδευτικών πολιτικών και συστηµάτων, 

διαπιστώνεται ότι όλες οι επιτυχηµένες πρακτικές που έχουν εφαρµοστεί ως σήµερα για 

την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής διαθέτουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα, όπως: 

 Προληπτικός χαρακτήρας (επέµβαση σε πρώιµο στάδιο εκδήλωσης του 

φαινοµένου) 

 Εξατοµικευµένη δράση (προσαρµογή στις δυνατότητες και αδυναµίες του 

απειλούµενου µαθητή) 

 Εµπειρίες επιτυχίας (ενθάρρυνση του µαθητή µέσω βιωµατικών εµπειριών 

σχολικής επιτυχίας) 

 Εισαγωγή εµπειρικών γνώσεων και πρακτικών εφαρµογών στη µαθησιακή 

διαδικασία. 

Ειδικότερα όσον αφορά την ανάγκη θέσπισης προληπτικών µέτρων για τον περιορισµό 

της σχολικής διαρροής, αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι η προσπάθεια συγκράτησης και 

προώθησης του µαθητικού πληθυσµού εντός ενός δεδοµένου εκπαιδευτικού 
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συστήµατος αποτελεί σαφώς λιγότερο απαιτητική λύση τόσο σε όρους κόστους όσο και 

σε όρους εκπαιδευτικής προσπάθειας. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που τα κράτη 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνουν οποιαδήποτε προσπάθεια αντιµετώπισης της 

σχολικής διαρροής να επικεντρώνεται στην πρόληψη, τον έγκαιρο εντοπισµό και την 

εξατοµικευµένη στήριξη του διατρέχοντα κίνδυνο µαθητικού πληθυσµού61.  

Εντούτοις, µία αποτελεσµατική εκπαιδευτική πολιτική δεν µπορεί να εξαντλείται σε µέτρα 

πρόληψης του φαινοµένου της σχολικής διαρροής αλλά οφείλει ταυτόχρονα να αναζητά 

λύσεις για εκείνες τις οµάδες πληθυσµού που έχουν ήδη εγκαταλείψει το σχολείο. 

Ως εκ τούτου, οι φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να διασφαλίζουν 

πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσµα επιλογών από όλους όσους είτε επιθυµούν είτε 

αναγκάζονται να επιστρέψουν στα θρανία. Αντίστοιχα, και τα µεµονωµένα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα θα πρέπει να ενθαρρύνονται (και να διαθέτουν τα µέσα) να ανταποκριθούν σε 

τέτοιες ανάγκες. Τέλος, πρέπει να προσφέρονται κίνητρα και στις παραγωγικές µονάδες 

(επιχειρήσεις, βιοµηχανίες κλπ.) να εµπλακούν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία 

παρέχοντας δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης στο προσωπικό τους62.  

Από την ανάλυση της διεθνούς βιβλιογραφίας, προκύπτει σχετική οµοφωνία αναφορικά 

µε τα καταλληλότερα µέτρα για την αντιµετώπιση του ζητήµατος της σχολικής διαρροής. 

Συνοψίζοντας τα σχετικά ευρήµατα, παραθέτουµε τα βασικά συµπεράσµατα που 

προκύπτουν σχετικά µε τα ενδεδειγµένα µέτρα καταπολέµησης της σχολικής διαρροής: 

 

ΙΙΙ.1.2. Μέτρα για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 

ΙΙΙ.1.2.1. Εφαρµογή µέτρων πρόληψης από τα πρώτα στάδια της σχολικής ζωής 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η σχολική διαρροή είναι ένα φαινόµενο που, ανεξάρτητα από τη 

στιγµή εκδήλωσης του, εξελίσσεται αργά και έχει συνήθως τις ρίζες του στα πρώτα 

χρόνια της σχολικής ζωής. Επιπλέον, αποτελεί κοινή αντίληψη όλων των κοινωνιολόγων 

της εκπαίδευσης ότι ο έγκαιρος εντοπισµός του κινδύνου πρόωρης σχολικής 

εγκατάλειψης διευκολύνει σηµαντικά τη διαδικασία επανένταξης του µαθητή στο 

σύστηµα τόσο από την πλευρά του ίδιου του µαθητή όσο και από την πλευρά της 

Πολιτείας. 

Η εισαγωγή στη µαθησιακή διαδικασία και η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του 

ατόµου ήδη από τα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής είναι κεντρικής σηµασίας για τη 

                                                 
61 Draft to the Commission on Lisbon and VET, p. 105 
62 JÓNASSON J.T., BLÖNDAL K.S., Early School Leavers and the Dropout Issue in Europe, Background 
papers presented at introductory plenary session 
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µετέπειτα εξέλιξη του ατόµου µέσα στο σχολείο. Πέρα από το οικογενειακό περιβάλλον, 

είναι απαραίτητο ο θεσµός της προσχολικής εκπαίδευσης να αναλαµβάνει 

στοχευµένα τον έγκαιρο εντοπισµό και την ανάπτυξη ικανοτήτων όπως η αντίληψη, η 

κίνηση, η κοινωνική συµπεριφορά, η συναισθηµατικότητα και η γνωσιακή ικανότητα. 

Παράλληλα, η προσχολική αγωγή θα πρέπει να προκαλεί και να µεταδίδει εµπειρικές 

γνώσεις σε ένα ευρύ φάσµα πεδίων όπως η φύση, ο κόσµος, οι τέχνες, καθένα από τα 

οποία µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Για το λόγο 

αυτό, η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στην προσχολική και πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση θα πρέπει να στηρίζεται σε µαθησιακές πρακτικές που αφενός, θα 

ενθαρρύνουν το παιδί να ανακαλύψει τον κόσµο µε ενεργητικό τρόπο αφετέρου δε, θα 

κινούν τη φυσική περιέργεια του παιδιού. Ειδικότερα όσον αφορά την εκµάθηση της 
γλώσσας, η προσχολική αγωγή αποτελεί θεσµό πρωταρχικής σηµασίας για τη 

µετέπειτα εξέλιξη των µαθητών, κυρίως δε εκείνων που αντιµετωπίζουν µαθησιακά 

προβλήµατα ή προέρχονται από ξενόγλωσσο περιβάλλον. Συνεπώς, η παρεχόµενη σε 

αυτή τη βαθµίδα εκπαίδευση θα πρέπει να είναι σαφώς επικεντρωµένη σε αυτό το 

γνωσιακό πεδίο. Σηµαντικό παράγοντα στην εξέλιξη του παιδιού µέσα στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα αποτελεί και η στενή συνεργασία γονέων – σχολείου καθώς επίσης και η 

παροχή επιστηµονικής και συµβουλευτικής υποστήριξης προς τους γονείς σε 

οποιοδήποτε θέµα σχετίζεται µε την αγωγή του παιδιού. Είναι απαραίτητο το σχολείο και 

ειδικότερα η προσχολική και πρωτοβάθµια εκπαίδευση, µε τη συνδροµή τοπικών και 

κοινωνικών φορέων, να ξεφεύγει από τα στενά όρια της εκπαίδευσης και να επωµίζεται 

έναν διευρυµένο ρόλο προς την κατεύθυνση ενθάρρυνσης της συνεργασίας γονέων – 

σχολείου, συνεύρεσης και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ γονέων, παροχής 

συµβουλευτικής στήριξης προς γονείς και µαθητές, παροχής πρόσθετης εκπαιδευτικής 

στήριξης προς τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες αλλά και προς τους γονείς, 

ιδιαίτερα δε προς εκείνους που διακρίνονται από λειτουργικό αναλφαβητισµό ή 

πολιτισµικές ιδιαιτερότητες63.  

 

ΙΙΙ.1.2.2. Σύνδεση θεωρίας-πράξης, σχολείου-ζωής 

Το σχολείο πρέπει να επιδιώκει τη συστηµατική σύνδεση της εκπαιδευτικής µε τη 

βιωµατική διαδικασία. Η από έδρας διδασκαλία πρέπει απαραίτητα να 
συµπληρώνεται από άλλες εκπαιδευτικές µεθόδους, όπως η διδασκαλία εκτός 

σχολικής αίθουσας σε χώρους επικοινωνίας, εµπειρίας και πειραµατισµού και η 

εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών µέσων που θα είναι ταυτόχρονα πιο ενδιαφέροντα και πιο 
                                                 
63 Emfehlungen gegen Schulschwäche- Schulmüdigkeit – Schulverweigerung – Schulabbruch, 
Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Φρανκφούρτη, 2002, σελ. 1-2 
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ελκυστικά για τους νέους. Πεδία µάθησης όπως οι τεχνολογικές εφαρµογές, οι τέχνες, η 

µουσική, το σχέδιο, οι γλώσσες, ο αθλητισµός, τα πολυµέσα κλπ. θα πρέπει να θίγονται 

στο σχολείο, έτσι ώστε να παρέχονται στα παιδιά νέα κίνητρα αλλά και η δυνατότητα 

εντοπισµού ειδικών κλίσεων και δεξιοτήτων. Μόνο όταν η κοινωνική πραγµατικότητα 

µέσα στην οποία αναπτύσσεται το άτοµο λαµβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική σύνδεση της θεωρίας 

(σχολείο) µε την πράξη (ζωή). Γι’ αυτό το λόγο, είναι σκόπιµο να επιδιώκεται η 

δικτύωση των σχολικών µονάδων (σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης) µε τις 
τοπικές και περιφερειακές δοµές. 

Παράλληλα, θα πρέπει να επιδιώκεται η συστηµατική διοργάνωση του µαθήµατος σε 
χώρους εκτός σχολείου για τον εµπλουτισµό των πρακτικών και βιωµατικών εµπειριών 

των µαθητών. Η εκτός σχολικής αίθουσας εκπαίδευση µπορεί να λαµβάνει τη µορφή 

εργασιών, περιορισµένης εµβέλειας ερευνών πεδίου, επισκέψεων σε επιχειρήσεις, 

ιδρύµατα, µουσεία, αγροκτήµατα κλπ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αποφυγή της 

σχολικής ανίας – φαινόµενο που συνδέεται άµεσα µε τη σχολική αποτυχία και εν τέλει µε 

τη σχολική διαρροή – ενώ είναι επιστηµονικά αποδεκτό ότι βελτιώνεται ο βαθµός 

αφοµοίωσης της γνώσης. 

 

ΙΙΙ.1.2.3. Εξατοµίκευση της εκπαίδευσης 

Κεντρικός στόχος του εκπαιδευτικού συστήµατος πρέπει να είναι η απόκτηση και όχι η 

απλή αναπαραγωγή γνώσεων για λόγους βαθµοθηρίας. Συνεπώς, η εκπαίδευση θα 

πρέπει να είναι επαρκώς προσαρµοσµένη στην προσωπική κατάσταση και το 
επίπεδο γνώσεων του µαθητή. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις 

ψυχικές/συναισθηµατικές ανάγκες του µαθητή και ειδικότερα την ανάγκη 

συναισθηµατικής ασφάλειας. Έτσι, ο δάσκαλος, ως συνοδοιπόρος του παιδιού στην 

πορεία προς τη γνώση, θα πρέπει κατ’ αρχάς να είναι σε θέση να διαπιστώσει τις 

ιδιαίτερες αδυναµίες ή/και κλίσεις των µαθητών του. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διαθέτει 

τα κατάλληλα µέσα ώστε, οικοδοµώντας πάνω στις ιδιαίτερες ικανότητες του µαθητή, να 

µπορέσει σταδιακά να αποδοµήσει τις αδυναµίες του προσφέροντας στο µαθητή 

επαρκείς εµπειρίες επιτυχίας. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιµο το εκπαιδευτικό 

σύστηµα να προβλέπει την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών στήριξης και 
καθοδήγησης από εξειδικευµένους επιστήµονες (κοινωνικούς λειτουργούς, 

επιστήµονες της αγωγής, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές κλπ.). Αυτό ισοδυναµεί µε 

πλήρη επαναπροσδιορισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος στη βάση µιας νέας 

εκπαιδευτικής αντίληψης που θα επενδύει στη χαρά της µάθησης και θα προσβλέπει 
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εξίσου στην αρχική κινητοποίηση και στη διαρκή προώθηση του µαθητή µέσα στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός τέτοιου εκπαιδευτικού 

συστήµατος είναι ο σχεδιασµός ενός πιο ευέλικτου σχολικού προγράµµατος και η 
ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων, ακόµα και 

των εκπαιδευτικών µεταξύ τους. 

 

ΙΙΙ.1.2.4. Βελτίωση σχολικών προγραµµάτων 

Το σχολικό πρόγραµµα πρέπει να είναι σχεδιασµένο κατάλληλα ώστε να παρακινεί το 
µαθητή στην ανακάλυψη της γνώσης, να τον εµπλέκει άµεσα στη µαθησιακή 
διαδικασία, να προσφέρει ευχάριστες εµπειρίες γνώσης και να επιτρέπει την 
άµεση συσχέτιση της θεωρίας µε τα πρακτικά πλεονεκτήµατα που θα προκύψουν 

για το µαθητή από την εφαρµογή ή τη χρησιµοποίηση της. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό 

να ενσωµατώνονται στο σχολικό πρόγραµµα, της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κυρίως, 

και στοιχεία αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικού 

προσανατολισµού, δεδοµένου ότι αφενός ενισχύουν της δυνατότητα σύνδεσης του 

σχολείου µε τη ζωή αφετέρου δε, ενθαρρύνουν το µαθητή να εµπλακεί πιο ενεργά στη 

µαθησιακή διδασκαλία και να θέσει συγκεκριµένους στόχους για το µέλλον του. 

 

ΙΙΙ.1.2.5. Αξιολόγηση προγραµµάτων και εκπαιδευτικών 

Η οµαλή και απρόσκοπτη πορεία όλων των µαθητών εντός του εκπαιδευτικού 

συστήµατος προϋποθέτει αφενός, το σχεδιασµό κατάλληλων εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων µε γνώµονα τις δυνατότητες του µαθητικού πληθυσµού αλλά και τις 

γνωσιακές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας αφετέρου δε, τη δυναµική εµπλοκή του 

εκπαιδευτικού στη µαθησιακή διαδικασία. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει 

συγκεκριµένος µηχανισµός βάσει του οποίου θα αξιολογείται συστηµατικά τόσο η 

καταλληλότητα του σχολικού προγράµµατος όσο και η επίδοση του δασκάλου/ 
καθηγητή µέσα στην τάξη. Η αξιολόγηση δεν πρέπει ωστόσο να αποτελεί αυτοσκοπό 

αλλά µέσο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος τόσο σε επίπεδο σχολικού 

προγράµµατος όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικής απόδοσης. 

 

ΙΙΙ.1.2.6. Ευέλικτα προγράµµατα  

Η δηµιουργία ευέλικτων προγραµµάτων που απευθύνονται σε µαθητές που 

αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες ή απουσιάζουν συχνά από το σχολείο έχει 

αρχίσει να επιβάλλεται τα τελευταία χρόνια διεθνώς ως ιδιαίτερα προσοδοφόρο µέτρο 
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καταπολέµησης της σχολικής διαρροής δεδοµένου ότι λαµβάνει υπόψη ζητήµατα 

κοινωνικής ανασφάλειας και µαθησιακών δυσκολιών που αντιµετωπίζει ο µαθητής που 

διαρρέει ή απειλείται µε διαρροή.  

 

ΙΙΙ.1.3. Μέτρα για τη βελτίωση της συνεργασίας σχολείου – µαθητή - 
οικογένειας - κοινωνίας 

ΙΙΙ.1.3.1. Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή του φαινοµένου της σχολικής 

διαρροής 

Η κυριότερη δυσκολία όσον αφορά την εξασφάλιση της ισότητας εκπαιδευτικών 

ευκαιριών είναι η αδυναµία στατιστικής τεκµηρίωσης των κοινωνικών ανισοτήτων που 

συνδέονται µε την εκπαίδευση, αφού οι περισσότερες στατιστικές υπηρεσίες  δεν 

καταγράφουν το κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας κάθε µαθητή και συνεπώς, δεν 

επιτρέπουν την άµεση σύνδεση των σχολικών προβληµάτων µε συγκεκριµένες 

κοινωνικές, οικονοµικές, δηµογραφικές και άλλες συνιστώσες. 

Εντούτοις, η πλειοψηφία των επιστηµόνων της αγωγής εκφράζει την άποψη ότι ο 

σχεδιασµός κατάλληλων µέτρων και πολιτικών για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος και την καλύτερη συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων πλευρών 

(σχολείο, εκπαιδευτικοί, µαθητές, γονείς, κράτος, κοινωνία) προϋποθέτει ένα 

µεθοδολογικά έγκυρο σύστηµα έγκαιρου εντοπισµού και καταγραφής της σχολικής 

διαρροής. Ένα τέτοιο σύστηµα θα πρέπει να καταγράφει λεπτοµερώς την πορεία του 
µαθητή µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα (επιδόσεις, συµπεριφορές, οικογενειακό 

περιβάλλον, ζητήµατα υγείας κλπ.) και να εντοπίζει τον κίνδυνο πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου όσο το δυνατό πιο νωρίς. Το σύστηµα παρακολούθησης 

της σχολικής διαρροής µπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις, όχι µόνο στην καταπολέµηση 

της σχολικής διαρροής ήδη από τα πρώτα στάδια εµφάνισης της, αλλά και στον 

καλύτερο σχεδιασµό του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε γνώµονα την καλύτερη 

προσαρµογή των σχολικών προγραµµάτων στις επικρατούσες ανάγκες εκπαίδευσης 

αλλά και στις δυνατότητες ανταπόκρισης των µαθητών στις απαιτήσεις του σχολείου. 

Είτε είναι κεντρικά σχεδιασµένο είτε αποκεντρωµένο, ένα σύστηµα παρακολούθησης της 

σχολικής διαρροής, για να είναι αποτελεσµατικό, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται 
από έναν µηχανισµό ενηµέρωσης και συνεργασίας µε τους γονείς, έτσι ώστε 

σχολείο και οικογένεια να αντιµετωπίσουν από κοινού και µε τα κατάλληλα µέσα τον 

κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.  
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ΙΙΙ.1.3.2. Συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών 

Έχει ήδη επισηµανθεί ότι η σχολική διαρροή είναι µία αργή πορεία σταδιακής 

αποµάκρυνσης από το σχολείο, συχνά µε πολλούς ενδιάµεσους σταθµούς. Στα 

βασικότερα αίτια που την προκαλούν συγκαταλέγονται τα οικογενειακά προβλήµατα, οι 

υπερβολικές ή ελλιπείς απαιτήσεις του σχολείου, η αδυναµία ανταπόκρισης των 

µαθητών, οι χαµηλές επιδόσεις και η συνεπακόλουθη επανάληψη τάξης που εξελίσσεται 

συχνά σε οριστική διακοπή της φοίτησης. Οποιαδήποτε προσπάθεια πρόληψης του 

φαινοµένου της σχολικής διαρροής πρέπει απαραίτητα να βασίζεται στην εξ αρχής στενή 

συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων. Η συµβουλευτική στήριξη γονέων και 
εκπαιδευτικών καθώς και η παροχή κοινωνικο-παιδαγωγικής πρόνοιας στους 
διατρέχοντες κίνδυνο µαθητές έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικά µέτρα για την 
έγκαιρη αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής. Έχει άλλωστε διαπιστωθεί ότι η 

συµµετοχή κοινωνικών παιδαγωγών στον εκπαιδευτικό µηχανισµό µε στόχο την έγκαιρη 

διάγνωση και αντιµετώπιση του κινδύνου πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης αποτελεί 

σαφώς οικονοµικότερο και αποδοτικότερο µέσο επίλυσης του προβλήµατος της 

σχολικής διαρροής από ότι οποιοδήποτε µέτρο καταστολής της. 

 

ΙΙΙ.1.3.3. Υπηρεσίες υποστήριξης µαθητών – γονέων 

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει καταδείξει ποικιλοτρόπως ότι ένας παράγοντας που επιδρά 

σηµαντικά στην πρόωρη αποχώρηση των µαθητών από το εκπαιδευτικό σύστηµα 

συνδέεται µε την αδυναµία του σχολείου – και της οργανωµένης κοινωνίας γενικότερα - 

να παράσχει κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη προς τις πιο ευάλωτες οµάδες 

µαθητών. Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, η κατάλληλη υποστήριξη των µαθητών 

– και των οικογενειών τους – περνά απαραίτητα από την έγκαιρη ενηµέρωση του 

οικογενειακού περιβάλλοντος σχετικά µε τον κίνδυνο πρόωρης διακοπής της φοίτησης 

και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποτελεί πρωταρχικό µέληµα των σχολικών αρχών. 

Εξίσου σηµαντική είναι η οικοδόµηση στενής συνεργασίας µεταξύ σχολείου και 
οικογένειας (µε τη συνδροµή ειδικών επιστηµόνων στις περιπτώσεις όπου απαιτείται) 

έτσι ώστε να σχεδιασθούν από κοινού τα πιο πρόσφορα µέτρα για τη συγκράτηση 

και προώθηση του µαθητή µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι υπηρεσίες υποστήριξης 

του µαθητή µπορούν να περιλαµβάνουν την παροχή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, 
εξατοµικευµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής και καθοδήγησης (mentoring), 
υπηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού καθώς και γενικότερα µέτρα 
κοινωνικής πρόνοιας όπως σχολικά επιδόµατα προς τους φτωχότερους µαθητές, 
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υποδοµές φιλοξενίας σε µαθητές που δεν έχουν άµεση πρόσβαση σε σχολική µονάδα, 

σχολικές υποτροφίες, σχολές γονέων κλπ. 

 

ΙΙΙ.1.4. Μέτρα για την υποστήριξη ειδικών οµάδων µαθητικού πληθυσµού 

Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι µία επιτυχηµένη πολιτική αντιµετώπισης της σχολικής 

διαρροής προϋποθέτει το σχεδιασµό και την ανάληψη δράσεων απευθυνόµενων σε 

ειδικές οµάδες πληθυσµού, µε συγκεκριµένα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, που κατ’ 

εξοχήν απειλούνται µε πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Η πολυτυπία των 

απειλούµενων µε διαρροή οµάδων πληθυσµού είναι µάλιστα αυτή που οδήγησε τον 

Janosz64 να αναπτύξει µία γενική τυπολογία των µαθητών που διακόπτουν πρόωρα 
τη φοίτηση. Σύµφωνα µε αυτή την τυπολογία, οι κύριες οµάδες απειλούµενων µαθητών 

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως, σύµφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά/ 

αίτια που προκαλούν τη συγκεκριµένη συµπεριφορά. 

                                                 
64 JANOSZ M., Etude longitudinale sur la prédiction de l’abandon scolaire, l’ hétérogénéité des 
decrocheurs et l’ intervention differentielle (Thèse de doctorat inédite), Université de Montréal, 1996, 
Montréal 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΠΡΟΩΡΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

(εκτίµηση) 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

∆ιακριτικοί 40% 

Το προφίλ αυτής της κατηγορίας απειλούµενου πληθυσµού δεν διαφέρει ουσιαστικά από το 

προφίλ των µαθητών που ολοκληρώνουν το σχολείο. Πρόκειται για µαθητές που αγαπούν 

το σχολείο και δηλώνουν πρόθυµοι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σε αντίθεση όµως 

µε εκείνους που ολοκληρώνουν το σχολείο, παρουσιάζουν συγκριτικά χαµηλές σχολικές 

επιδόσεις και προέρχονται από µειονεκτικό κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον. 

Απροσάρµοστοι 40% 

Κατηγορία πληθυσµού µε έντονα αρνητικό σχολικό και ψυχολογικό προφίλ: πολλαπλές 

εµπειρίες σχολικής αποτυχίας, προβλήµατα συµπεριφοράς, παραβατικότητα, δύσκολο 

οικογενειακό περιβάλλον κλπ. 

Αποσυνδεδεµένοι ≈10% 

Νέοι χωρίς προβλήµατα συµπεριφοράς και µε σχετικά καλές σχολικές επιδόσεις που όµως 

διατηρούν ιδιαίτερα χαλαρούς δεσµούς µε το σχολείο (συχνές απουσίες, αδυναµία 

συστηµατικής παρακολούθησης κλπ). 

Υπο-αποδοτικοί ≈10% 

Νέοι σε λανθάνουσα κατάσταση αποσύνδεσης από το σχολείο και µε πολλές σχολικές 

αποτυχίες µολονότι χωρίς προβλήµατα συµπεριφοράς. Η σχολική τους πορεία κυριαρχείται 

από µαθησιακά προβλήµατα. 

Πηγή: JANOSZ, 1996 
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Πιο συγκεκριµένα, µε βάση την τυπολογία του Janosz, οι νέοι που κατά κύριο λόγο 

απειλούνται µε πρόωρη σχολική εγκατάλειψη ανήκουν σε µία (ή περισσότερες) από 

τις παρακάτω ειδικές οµάδες µαθητικού πληθυσµού: 

⇒ Μαθητές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας (σωµατικής, πνευµατικής, 

ψυχικής) 

⇒ Μαθητές που προέρχονται από ξενόγλωσσο περιβάλλον (παιδιά µεταναστών, 

τσιγγανόπαιδες, παιδιά εθνοτικών οµάδων) 

⇒ Μαθητές που ζουν σε δυσµενές οικογενειακό περιβάλλον (φτώχεια, κοινωνικός 

αποκλεισµός, µονογονεϊκή οικογένεια κλπ.) 

⇒ Παιδιά που ωθούνται ή επιλέγουν την πρόωρη απασχόληση.  

ΟΙ παραπάνω οµάδες εκ των πραγµάτων δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τις 

προκλήσεις και τις απαιτήσεις του ενιαίου εκπαιδευτικού προγράµµατος. Κατά 

συνέπεια, η παραµονή τους εντός του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι συνάρτηση 

του σχεδιασµού κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα οποία θα 

λαµβάνονται επαρκώς υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των 

συγκεκριµένων οµάδων. Με εξαίρεση την εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρίες 

(σωµατικές, πνευµατικές ψυχικές) που αποτελεί αντικείµενο της ειδικής αγωγής η 

οποία δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, οι πλέον ενδεικτικές 

µορφές εκπαίδευσης ειδικών οµάδων πληθυσµού είναι οι ακόλουθες: 

 

ΙΙΙ.1.4.1. ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση65 

Τις τελευταίες δεκαετίες και µε δεδοµένο ότι αυξάνονται διαρκώς τόσο οι ρυθµοί 

εισροής µεταναστών στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου, όσο και οι εκδηλώσεις 

πολιτικών και κοινωνικών διεκδικήσεων, εκ µέρους και για λογαριασµό, αυτών των 

πληθυσµών, έχουν αναπτυχθεί διάφορα µοντέλα πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης. Οι 

βασικές παράµετροι και τα ειδικά χαρακτηριστικά καθενός από αυτά τα εκπαιδευτικά 

µοντέλα συνδέονται άµεσα µε το πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο στο οποίο 

τοποθετούνται και µε την ιδεολογική και εκπαιδευτική στόχευση που υιοθετείται κάθε 

φορά.  

                                                 
65 MUŇOZ - SEDANO A., Enfoques y modelos de educación multicultural e intercultural, Univesidad 
Complutense de Madrid 
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Τα διάφορα µοντέλα πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης που έχουν αναπτυχθεί στο 

πλαίσιο των διαφορετικών πολιτικών και κοινωνικών προσεγγίσεων είναι τα 

ακόλουθα: 

ΙΙΙ.1.4.1.1. Πολιτική επιβολής της πολιτιστικής ηγεµονίας της χώρας υποδοχής 

 Αφοµοιωτικό µοντέλο εκπαίδευσης: Στόχος του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού 

µοντέλου είναι να αποµακρύνει τον αλλοδαπό, ή τον προερχόµενο από άλλο 

εθνοτικό ή πολιτισµικό περιβάλλον, µαθητή από την πολιτιστική του ταυτότητα 

προκειµένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αφοµοίωσης του στο ισχύον 

πολιτιστικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό σύστηµα. Παρότι προερχόµενη από µία 

παραδοσιακή αντίληψη που ήταν ευρύτατα διαδεδοµένη στο παρελθόν, θα ήταν 

λάθος να πιστέψει κανείς ότι εκλείπει πια από τις σύγχρονες και ανεπτυγµένες 

κοινωνίες. Μόλις το 1981, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρήγκαν, 

επιχειρηµατολογούσε εναντίον των δίγλωσσων εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

που είχαν πρόσφατα υιοθετηθεί από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 

υποστηρίζοντας ότι το µόνο τους πλεονέκτηµα είναι ότι διατηρούν την επαφή του 

µαθητή µε τη µητρική του γλώσσα, γεγονός όµως που, κατά την άποψη του, 

δυσχεραίνει σηµαντικά την προσπάθεια εκµάθησης της αγγλικής γλώσσας και 

συνακόλουθα, τη µετέπειτα πρόσβαση του µαθητή στην εγχώρια αγορά 

εργασίας. Συµπερασµατικά, το αφοµοιωτικό µοντέλο εκπαίδευσης συνδέει τη 
διατήρηση των πολιτιστικών και γλωσσικών στοιχείων της χώρας 
προέλευσης µε τη σχολική αποτυχία και τη σχολική διαρροή. 

 ∆ιαχωριστικό µοντέλο εκπαίδευσης: Το µοντέλο αυτό βασίζεται σε µία 

ιδιαίτερα δηµοφιλή κατά το παρελθόν αντίληψη σύµφωνα µε την οποία η 
σχολική επίδοση συνδέεται άµεσα µε την εθνική προέλευση και τα 
βιολογικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζεται ότι διακρίνουν κάθε εθνοτική 
οµάδα. Σύµφωνα µε το διαχωριστικό µοντέλο εκπαίδευσης, οι µαθητές 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε τον δείκτη νοηµοσύνης ή το µορφωτικό τους 

επίπεδο και κατευθύνονται προς συγκεκριµένα επαγγέλµατα, αυξηµένου ή 

µειωµένου κοινωνικού κύρους, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που 

έχουν εκ προοιµίου αποδοθεί σε κάθε εθνοτική οµάδα. Πολλά είναι τα 

παραδείγµατα ανάλογων εκπαιδευτικών µοντέλων που εφαρµόστηκαν κατά το 

παρελθόν: σχολεία νέγρων στις ΗΠΑ, σχολεία ινδιάνων στη Λατινική Αµερική, η 

πολιτική του απάρτχαϊντ στη Νότια Αφρική κλπ. Σήµερα, παρότι οι σύγχρονες 

εκπαιδευτικές αντιλήψεις έχουν καταδικάσει το συγκεκριµένο µοντέλο, 

εξακολουθούν να εφαρµόζονται παρόµοιες πρακτικές. Χαρακτηριστικό 
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παράδειγµα αποτελούν τα σχολεία γέφυρες που λειτουργούσαν µέχρι 

πρόσφατα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά για τους τσιγγανόπαιδες. 

 Αντισταθµιστικό µοντέλο εκπαίδευσης: Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, 

εκτιµάται ότι το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των νέων µε πολιτιστικές 

ιδιαιτερότητες δεν διευκολύνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που 

θεωρούνται απαραίτητες για τη σχολική επιτυχία. Ως εκ τούτου, προτείνονται 

αντισταθµιστικά εκπαιδευτικά προγράµµατα που στόχο έχουν να 

αποκαταστήσουν το κοινωνικό, µορφωτικό και πολιτιστικό έλλειµµα που διακρίνει 

τις συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες. Βασικό µειονέκτηµα αυτού του 

εκπαιδευτικού µοντέλου είναι η κεντρική ιδέα πάνω στην οποία βασίζεται και 

σύµφωνα µε την οποία οι µαθησιακές δυσκολίες των µαθητών που 
προέρχονται από µειονοτικές εθνοτικές οµάδες αποδίδονται στο 
οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Ως αποτέλεσµα αυτής της 

αντίληψης, ο εκπαιδευτικός που λειτουργεί µέσα στο αντισταθµιστικό µοντέλο 

εκπαίδευσης, συνειδητά ή υποσυνείδητα, έχει χαµηλές αξιώσεις από τους 

µαθητές της συγκεκριµένης οµάδας-στόχου, οι οποίες µε τη σειρά τους 

µεταφράζονται σε χαµηλά κίνητρα και µειωµένες προσπάθειες εκ µέρους του 

µαθητή. 

 

ΙΙΙ.1.4.1.2. Πολιτική ενσωµάτωσης ξένων πολιτισµών 

 Μοντέλο ανθρώπινων σχέσεων και µη ρατσιστικής εκπαίδευσης: Βασικός 

στόχος του µοντέλου µη ρατσιστικής εκπαίδευσης είναι η προώθηση θετικών 
συναισθηµάτων και συµπεριφορών απέναντι στις µειονοτικές εθνοτικές 
οµάδες, και εν γένει απέναντι στη διαφορετικότητα, και η ταυτόχρονη µείωση των 

στερεοτύπων και των παγιωµένων αντιλήψεων στα παιδιά. Η ιδέα της 

ενσωµάτωσης πολιτιστικών και εθνοτικών στοιχείων των µειονοτήτων στην 

κυρίαρχη κουλτούρα έχει τη βάση της στο µοντέλο του melting pot που 

γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1908 µέσα από ένα θεατρικό έργο στο πλαίσιο του 

οποίου γεννιέται µία νέα Αµερική όπου όλες οι εθνικές και πολιτιστικές διαφορές 

ενσωµατώνονται σε µία νέα εθνική ταυτότητα, ανώτερη σε αξία από τις επιµέρους 

εθνικές οντότητες που την αποτελούν. Παρά τη θετική θεώρηση στην οποία 

βασίζεται και την άρση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων που προωθεί, οι 

επικριτές του συγκεκριµένου µοντέλου υποστηρίζουν ότι δεν διαφέρει 
ουσιαστικά από το αφοµοιωτικό µοντέλο εκπαίδευσης, αφού στην 

πραγµατικότητα εξακολουθεί να πρεσβεύει και να προωθεί, µε καµουφλαρισµένο 
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έστω τρόπο, την ανωτερότητα της κυρίαρχης κουλτούρας. Ταυτόχρονα, ο 

βασικός περιορισµός αυτού του εκπαιδευτικού µοντέλου είναι ότι δεν 

αντιµετωπίζει το ζήτηµα στη βάση του και ως αποτέλεσµα συγκεκριµένων 

κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών δοµών που αναπαράγουν φαινόµενα 

κοινωνικού και εθνικού διαχωρισµού ή διαχωρισµού των φύλων.  

 

ΙΙΙ.1.4.1.3. Πολιτική αναγνώρισης της πολυπολιτισµικότητας 

 Μοντέλο πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης: Το µοντέλο αυτό δηµιουργήθηκε ως 

απάντηση στις κοινωνικές διεκδικήσεις της δεκαετίας του 1960 για άρση των 

φυλετικών διακρίσεων και για αναγνώριση της αξίας των διαφορετικών 

πολιτισµών. Σηµαντική για τη διάδοση και ανάπτυξη του συγκεκριµένου 

εκπαιδευτικού µοντέλου υπήρξε η συµβολή της Σχολής του Σικάγο αλλά και των 

Βρετανών κοινωνιολόγων, κυρίως όσον αφορά την προβολή νέων ιδεολογικών 

αντιλήψεων στο εκπαιδευτικό πεδίο. 

Το µοντέλο της πολυπολιτισµικής εκπαίδευσης συνίσταται στην ενσωµάτωση, 
µέσα στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, διαφόρων πτυχών του πολιτισµού 
και της παράδοσης των άλλων εθνοτικών οµάδων που εκπροσωπούνται σε 

µία σχολική τάξη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί αυτή η ενσωµάτωση. Οι επικρατέστεροι από αυτούς είναι: 

- Προγράµµατα εθνικής δραστηριότητας: Πρόκειται για σχολικά προγράµµατα 

τα οποία πέραν της κλασσικής σχολικής ύλης, περιλαµβάνουν και µαθήµατα 
εθνοτικού ενδιαφέροντος και περιεχοµένου. Τα µαθήµατα αυτά, αν και 

αποτελούν µέρος της διδακτέας ύλης, δεν είναι αντικείµενο εξετάσεων ή 

αξιολόγησης των σχετικών επιδόσεων. 

- Προγράµµατα διπολιτισµικής/ δίγλωσσικής αγωγής: Στόχος αυτών των 

προγραµµάτων είναι να διευκολύνουν την εξέλιξη µέσα στην τάξη των 

µαθητών που λόγω της ανεπαρκούς γνώσης της εθνικής/ επίσηµης γλώσσας 

του εκπαιδευτικού συστήµατος αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες. Τα 

προγράµµατα δίγλωσσης εκπαίδευσης διακρίνονται σε επιµέρους 
κατηγορίες σύµφωνα µε την ειδική στόχευση τους. Συναντούµε κυρίως: 

o Προγράµµατα µετάβασης σύµφωνα µε τα οποία η διδασκαλία των 

µαθηµάτων στη µητρική γλώσσα και η σταδιακή µετάβαση από τη 
µητρική στην επίσηµη γλώσσα του εκπαιδευτικού συστήµατος 

αποτελούν αναγκαίο στάδιο για την οµαλή εξέλιξη του ξενόγλωσσου 



Παραδοτέο 2: Ανάλυση των µετρήσεων της σχολικής διαρροής και καταγραφή υπαρχόντων 
  συστηµάτων, απόψεων και προτάσεων καταπολέµησης της σχολικής διαρροής 

 
Έκδοση 2.0 

 

PLANET A.E.  121 
 

µαθητή µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Σύµφωνα µε αυτή την 

εκπαιδευτική αντίληψη, που υποστηρίχθηκε µε ιδιαίτερο σθένος στα µέσα 

της δεκαετίας του ‘70 και στις αρχές της δεκαετίας του ’80, το ωρολόγιο 

πρόγραµµα της προσχολικής αγωγής και των πρώτων τάξεων του 

δηµοτικού σχολείου διεξάγεται στη µητρική γλώσσα η οποία 

εγκαταλείπεται σταδιακά υπέρ της επίσηµης γλώσσας του σχολείου.  

o Προγράµµατα διατήρησης της µητρικής γλώσσας που στοχεύουν στη 

συνύπαρξη της µητρικής µε την επίσηµη γλώσσα σε όλη τη διάρκεια 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 

ταυτόχρονα η εκµάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ως αναγκαίου 

µέσου για την ένταξη στην εγχώρια αγορά εργασίας αλλά και η διατήρηση 

της µητρικής γλώσσας ως απαραίτητου στοιχείου για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του αλλοδαπού/ξενόγλωσσου µαθητή και τη διατήρηση 

των πολιτιστικών και κοινωνικών δεσµών µε την εθνοτική οµάδα 

προέλευσης. 

 Μοντέλο πολυπολιτισµικής υποστήριξης (multicultural counseling): 

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό µοντέλο που δεν εφαρµόζεται ακόµα στις χώρες 

της ΕΕ και το οποίο βασίζεται στην αρχή της αυτογνωσίας και της ανάπτυξης της 

εθνικής και πολιτισµικής ταυτότητας. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, η εκπαίδευση 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή µέσα από την 

προώθηση και ανάπτυξη της ιδιαίτερης πολιτισµικής ταυτότητας του. 

 Μοντέλο πολιτιστικού πλουραλισµού: Στη βάση αυτού του µοντέλου βρίσκεται 

η αρχή της ισοτιµίας και της ίσης αναγνώρισης όλων των πολιτισµών ως 

απάντηση στη λανθασµένη ταύτιση της έννοιας της ισότητας της εκπαίδευσης µε 

την πολιτισµική οµογενοποίηση. Στόχος του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού 

µοντέλου είναι η προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας και η διατήρηση και 

ανάπτυξη των διαφορετικών πολιτισµών και εθνικών παραδόσεων που 

εκπροσωπούνται µέσα στο σχολείο. Ο στόχος επιτυγχάνεται µε την 

ενσωµάτωση ειδικών µαθηµάτων πολιτιστικής κληρονοµιάς στο 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα ή ακόµα και µε τη δηµιουργία ειδικών σχολείων 
εθνοτικού χαρακτήρα όπως για παράδειγµα η ίδρυση κορανικών σχολείων στην 

Ολλανδία. 

 Μοντέλο πολυπολιτισµικών ικανοτήτων: Ορίζεται ως η διαδικασία 
ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων που ανήκουν σε διαφορετικά 
πολιτιστικά συστήµατα. Στόχος είναι ο µαθητής να αναπτύξει ικανότητες, 
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γνώσεις και συµπεριφορές που συνδέονται τόσο µε τον κυρίαρχο πολιτισµό 

(χώρα υποδοχής) όσο και µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εθνοτικής οµάδας 

προέλευσης. Το µοντέλο αυτό επιτρέπει στο µαθητή να ενεργοποιεί 

συγκεκριµένες γνώσεις και ικανότητες, διαφορετικής πολιτιστικής προσέγγισης, 

ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου 

εκπαιδευτικού µοντέλου προϋποθέτει την παρουσία ατόµων διαφορετικής 

πολιτισµικής/εθνοτικής προέλευσης στην ίδια σχολική µονάδα. 

 

ΙΙΙ.1.4.1.4. Πολιτική επιδίωξης πολιτισµικής συµµετρίας 

 Μοντέλο µη ρατσιστικής εκπαίδευσης: Το µοντέλο αυτό έχει ως ιδεολογική 

βάση την αντίληψη σύµφωνα µε την οποία η κοινωνία είναι θεµελιωδώς 

αντιρατσιστική και συνεπώς, το σχολείο δεν πρέπει να παίρνει θέση, πολλώ 

δε µάλλον να αναλαµβάνει ενεργό ρόλο, στη µάχη κατά του ρατσισµού που 

ούτως ή άλλως εµπίπτει στο ιδεολογικό και πολιτικό πεδίο και όχι στο 

εκπαιδευτικό. Υπ’ αυτή την έννοια το σχολείο δεν πρέπει να υιοθετεί οποιοδήποτε 

εκπαιδευτικό µοντέλο προάγει και αναπαράγει συγκεκριµένες αξίες και 

συµπεριφορές.  

 Μοντέλο αντιρατσιστικής εκπαίδευσης: Το µοντέλο αυτό δηµιουργήθηκε ως 

απάντηση στο µοντέλο µη ρατσιστικής εκπαίδευσης και βασίζεται στην εκ 

διαµέτρου αντίθετη µε την προηγούµενη πεποίθηση ότι η κοινωνία είναι κατά 

βάση ρατσιστική και ότι το σχολείο διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στην προώθηση 

και αναπαραγωγή ρατσιστικών αντιλήψεων και συµπεριφορών. Κατά συνέπεια, 

το σχολείο οφείλει να αναλάβει ενεργό ρόλο στη µάχη κατά του ρατσισµού 

µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Ολιστικό µοντέλο εκπαίδευσης: Το ολιστικό µοντέλο εκπαίδευσης αποτελεί µία 

σύνθεση του µοντέλου αντιρατσιστικής εκπαίδευσης µε ένα µοντέλο 
ανάπτυξης της κοινωνικής αντίληψης. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, το 

σχολείο, πέρα από τη µετάδοση χρήσιµων γνώσεων, πρέπει να συµβάλει στην 

ανάπτυξη κριτικού πνεύµατος και την υιοθέτηση ενεργητικής στάσης εκ µέρους 

του µαθητή κατά της όποιας κοινωνικής, ρατσιστικής ή πολιτιστικής ηγεµονίας. Σε 

αυτό το πλαίσιο ένα ολιστικό εκπαιδευτικό σύστηµα θα πρέπει να προωθεί τους 

ακόλουθους στόχους: 

⇒ Το εκπαιδευτικό προσωπικό ενστερνίζεται δηµοκρατικές αξίες και 

συµπεριφορές. 
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⇒ Το σχολείο προασπίζεται το δικαίωµα στην εθνική και πολιτιστική 

διαφορετικότητα. 

⇒ Το σύστηµα προαγωγής και προώθησης µέσα στο σχολείο προωθεί την 

κοινωνική και εθνική ισότητα. 

⇒ Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει θεµατικά πεδία που προωθούν 

τη γνώση και κατανόηση άλλων εθνοτικών οµάδων και πολιτισµών. 

⇒ Το σχολείο υποστηρίζει και προωθεί την πολυπολιτισµικότητα και τον 

γλωσσικό πλουραλισµό. 

 Μοντέλο διαπολιτισµικής εκπαίδευσης: Η βασική διαφορά της δια-
πολιτισµικής από την πολυ-πολιτισµική εκπαίδευση είναι ότι η πρώτη – σε 

αντίθεση µε της δεύτερη – δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους µαθητές που 

προέρχονται από µεταναστευτικό ή ξενόγλωσσο περιβάλλον αλλά σε 

ολόκληρο το µαθητικό πληθυσµό ανεξάρτητα από την εθνική και πολιτιστική 

ταυτότητα του καθενός. Μολονότι το συγκεκριµένο µοντέλο τείνει να λαµβάνει 

διαφορετικές ονοµασίες ανάλογα µε τη χώρα και τη χρονική περίοδο µε την 

οποία συνδέεται, οι εκπαιδευτικές συνιστώσες που το συνθέτουν είναι λίγο ως 

πολύ κοινές: πολυπολιτισµικότητα, σφαιρική εκπαιδευτική αντίληψη, 
εκπαίδευση υπέρ µιας κοινωνίας των πολιτών µε πολυπολιτισµικό 

χαρακτήρα. Σε αυτό το πλαίσιο, η µητρική γλώσσα, όταν διαφέρει από την 

επίσηµη, δεν λειτουργεί ως τροχοπέδη αλλά ως µέσο για την εκµάθηση της 

επίσηµης γλώσσας, ενώ οι πολιτισµικές διαφορές αποτελούν κοινή περιουσία 

όλων των µαθητών και όχι παράγοντα διαχωρισµού. 

 

ΙΙΙ.1.4.2. Προγράµµατα σχολικής επανένταξης 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάµε πολλά διαφορετικά µοντέλα επανένταξης 

µαθητών που έχουν διακόψει τη φοίτηση. Τέτοια µοντέλα µπορούν να είναι τα 

προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, τα σχολεία 

δεύτερης ευκαιρίας, τα νυχτερινά σχολεία κλπ. Κοινή συνιστώσα όλων αυτών των 

µοντέλων είναι η παροχή εκπαίδευσης κατάλληλα προσαρµοσµένης στις 
τρέχουσες ανάγκες και τις ειδικές συνθήκες (χρονικοί περιορισµοί, τραυµατικό 

σχολικό παρελθόν, χαµηλό µορφωτικό επίπεδο κλπ.) της συγκεκριµένης οµάδας 

πληθυσµού, µε κύριο γνώµονα τη βελτίωση των επαγγελµατικών της προοπτικών σε 

µία δεδοµένη αγορά εργασίας. Σηµαντικό επίσης είναι τα προγράµµατα σχολικής 

επανένταξης να σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται η µέγιστη δυνατή 
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ευελιξία στην παρακολούθηση των αντίστοιχων προγραµµάτων, προβλέποντας 

ειδικούς µηχανισµούς για την ελεύθερη αποχώρηση και επιστροφή στο πρόγραµµα 

οποιαδήποτε χρονική στιγµή.  

 

ΙΙΙ.1.4.3. Εναλλακτικά µοντέλα εκπαίδευσης 

Είναι γεγονός ότι όλοι οι µαθητές που διακόπτουν το σχολείο δεν εγκαταλείπουν 

οριστικά το εκπαιδευτικό σύστηµα. Πολλοί από τους διαρρεύσαντες µαθητές 

επιλέγουν, σε κάποια δεδοµένη χρονική στιγµή, εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης ή 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Το ζητούµενο για ένα ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό 

σύστηµα είναι αφενός, να προσφέρει διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις εκπαίδευσης 

και κατάρτισης αφετέρου δε, να είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα 

εναλλακτικά µοντέλα προωθούν επαρκώς την απόκτηση χρήσιµων γνώσεων και 

δεξιοτήτων και τη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας του εκπαιδευόµενου. Με 

άλλα λόγια, τα εναλλακτικά µοντέλα εκπαίδευσης θα πρέπει να σχεδιάζονται και να 

εφαρµόζονται µε κύριο στόχο την παροχή δια βίου εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε 
πολίτη το επιθυµεί και σε οποιαδήποτε στιγµή της ζωής του. Πέρα από τα 

προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα εναλλακτικών µοντέλων εκπαίδευσης όπου συναντάµε διεθνώς αθρόα 

συµµετοχή ατόµων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο είναι τα προγράµµατα 
µαθητείας και η πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.  
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ΙΙΙ.2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 

ΙΙΙ.2.1. Μεθοδολογικό πλαίσιο – Ταυτότητα φορέων 

Όπως επισηµάνθηκε στο πλαίσιο του Κεφαλαίου Ι, κρίθηκε σκόπιµο να καταγραφούν 

οι απόψεις και προτάσεις των πιο άµεσα εµπλεκόµενων στο σχεδιασµό και την 

άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής και δράσης φορέων και προσώπων στο πλαίσιο 

µιας από τη βάση προς την κορυφή προσέγγισης που θα συµβάλλει στο σχεδιασµό 

και την εφαρµογή των πιο κατάλληλων και αποτελεσµατικών δράσεων για την 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής στη χώρα µας. Για το σκοπό αυτό, 

πραγµατοποιήθηκε έρευνα πεδίου µε τη διενέργεια ατοµικών, ενίοτε και οµαδικών, 

συνεντεύξεων µε στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και 

εκπροσώπους άλλων, δηµόσιων και ιδιωτικών, συλλογικών φορέων τοπικής και 

εθνικής εµβέλειας που εµπλέκονται στον εκπαιδευτικό µηχανισµό ή/και την 

υποστήριξη οµάδων υψηλού κινδύνου. Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν στην έδρα των 

φορέων και στη βάση δοµηµένου οδηγού συζήτησης που είχε προηγουµένως 

εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Προκειµένου να επιτευχθεί το βέλτιστο επίπεδο 

συνεργασίας, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ προµήθευσε τα µέλη της 

Οµάδας Έργου µε ειδική επιστολή µέσω της οποίας προσκαλούσε το φορέα να 

διευκολύνει το έργο της οµάδας υποβάλλοντας τις σχετικές απόψεις και προτάσεις 

του στο ζήτηµα της καταπολέµησης της σχολικής διαρροής. 

Στο πλαίσιο της έρευνας, έγινε προσπάθεια ισόρροπης καταγραφής των απόψεων 

φορέων που εκπροσωπούν την επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική της χώρας (π.χ. 

Κεντρικές ∆ιευθύνσεις και επιµέρους όργανα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & 

Θρησκευµάτων), φορέων που εµπλέκονται άµεσα στην υλοποίηση των δράσεων του 

ΕΠΕΑΕΚ που στοχεύουν στη µείωση της σχολικής διαρροής (Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) και ανεξάρτητων φορέων που, µε 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι σε θέση να έχουν διαµορφωµένη άποψη σχετικά µε 

το ζήτηµα της σχολικής διαρροής στον ελλαδικό χώρο (ΜΚΟ, κοινωνικές ή τοπικές 

οργανώσεις κλπ). ∆ιενεργήθηκαν συνολικά 12 συνεντεύξεις που κάλυψαν την 

περίοδο από 6/6/07 µέχρι 20/7/07. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν από στελέχη 

της Οµάδας Έργου στα γραφεία των επιµέρους φορέων.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΕΑ 

1 ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΜΚΟ 

2 ∆ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

(ΥπΕΠΘ) 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

3 Επιστηµονική Επιτροπή Υποστήριξης για τις ανάγκες των 

Πράξεων 1.2.3.α «Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία» και 

1.2.3.β «Ολοήµερα Νηπιαγωγεία» (Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ/ΥπΕΠΘ) 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

4 ΚΜΠΟ Κέντρο Μέριµνας Παιδιού και Οικογένειας ΜΚΟ 

5 Κέντρο συµπαράστασης Παιδιών και Οικογενειών ΜΚΟ 

6 Οικοκοινωνία ΜΚΟ 

7 «Επί τροχών» ΤΕΛΙΚΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

8 Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

9 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών - Τµήµα 

Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

10 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Κέντρο 

∆ιαπολιτισµικής Αγωγής 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

11 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ΤΕΛΙΚΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

12 Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ)/ 

ΓΣΕΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, οι φορείς µε εκπροσώπους των οποίων 

διενεργήθηκε συνέντευξη, κατανέµονται στις εξής κύριες κατηγορίες ανάλογα µε το 

είδος τους: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
∆ΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 Εθνικοί φορείς χάραξης/ άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής 3 

2 ΑΕΙ – Τελικοί δικαιούχοι συναφών έργων 4 

3 ΜΚΟ και Κοινωνικοί Φορείς που έχουν αναπτύξει σχετική 

δράση 

5 

ΣΥΝΟΛΟ 12 

 

Όπως προκύπτει από την ανάγνωση του πίνακα, υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση 

µεταξύ των εθνικών κεντρικών φορέων, των ΑΕΙ και άλλων φορέων που συνδέονται 

άµεσα µε την υλοποίηση δράσεων για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής - 

και των ανεξάρτητων φορέων που έχουν αναπτύξει πρωτοβουλίες για την 

υποστήριξη ευπαθών οµάδων πληθυσµού. 

Όσον αφορά το αντικείµενο ενασχόλησης των φορέων, διαπιστώνεται ότι η 

πλειοψηφία των φορέων που συµµετείχαν στην έρευνα δεν δραστηριοποιούνται 

άµεσα στην αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής, ωστόσο έχουν αναπτύξει σχετική 

δραστηριότητα στο πλαίσιο της λειτουργίας τους. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν 

να επιδείξουν δράσεις περιορισµένης γεωγραφικής ή θεµατικής εµβέλειας που 

συνδέονται µε την παροχή υποστήριξης (πρακτικής και ψυχολογικής) σε νέους που 

αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα κοινωνικής – και σχολικής – ένταξης. 

Ωστόσο, ένα σηµαντικό ποσοστό φορέων εµπλέκεται άµεσα στην υλοποίηση των 

συγκεκριµένων δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ που συνδέονται µε την καταπολέµηση της 

σχολικής διαρροής και συνεπώς διαθέτουν τόσο τη γνώση όσο και την εµπειρία ώστε 

να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις µέχρι σήµερα εφαρµοζόµενες πολιτικές και να 

διατυπώσουν σχετικές προτάσεις. 

 

ΙΙΙ.2.2. Εµπλοκή φορέων στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής  

Όπως προαναφέρθηκε, η πλειοψηφία των φορέων µε τους οποίους διενεργήθηκε 

συνέντευξη στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης δραστηριοποιείται έµµεσα στην 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, ενώ αρκετοί είναι και οι φορείς που έχουν 

άµεση γνώση των επιµέρους δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ που στοχεύουν στη σχολική 

διαρροή. 
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Αναφορικά µε την ενασχόληση των φορέων µε το θέµα της σχολικής διαρροής, 

διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι φορείς διαθέτουν περιορισµένη ή αποσπασµατική 

δράση και αντίστοιχα ελλιπή γνώση των διαστάσεων που λαµβάνει το φαινόµενο στη 

χώρα, γεγονός που οφείλεται στην ελλιπή ενηµέρωση και διάχυση των 

αποτελεσµάτων σχετικών ερευνών. Οι δράσεις που έχουν αναπτύξει οι περισσότεροι 

µη κυβερνητικοί φορείς αφορούν την παροχή συµβουλευτικής – ενίοτε και πρακτικής 

- υποστήριξης σε κοινωνικά ευάλωτες οµάδες πληθυσµού όπως είναι οι φτωχοί, οι 

άνεργοι, οι µετανάστες και παλιννοστούντες, οι θρησκευτικές και γλωσσικές 

µειονότητες. Στο πλαίσιο καταπολέµησης της σχολικής, οι φορείς αυτοί παρέχουν 

κατά κύριο λόγο συµβουλευτική υποστήριξη και ενισχυτική διδασκαλία σε µαθητές 

που απειλούνται µε πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και συµβουλευτική 

υποστήριξη και καθοδήγηση προς τους γονείς τους έτσι ώστε να κατανοήσουν την 

αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και να είναι σε θέση να παρέχουν σχετική βοήθεια στα 

παιδιά τους. Επίσης, αρκετοί από αυτούς έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία µε την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και προπάντων µε τις ∆ιευθύνσεις των τοπικών 

σχολικών µονάδων για την ανάληψη δράσεων από κοινού προς όφελος των οµάδων 

στόχων. Οι συνεργασίες αυτές, κατά κοινή οµολογία, συνέβαλαν καθοριστικά 
στην επιτυχή υλοποίηση των δράσεων και απέφεραν τα πρώτα θετικά 
αποτελέσµατα σε όρους συγκράτησης ή επιστροφής των απειλούµενων µαθητών 

στο σχολείο σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα.  

Όσον αφορά την εξοικείωση τους µε ειδικές οµάδες πληθυσµού που απειλούνται 

µε πρόωρη σχολική εγκατάλειψη, προκύπτει ότι όλοι οι φορείς που συµµετείχαν στην 

έρευνα έχουν κατανοήσει σε βάθος το φαινόµενο της σχολικής διαρροής, τα αίτια 

που το προκαλούν, τους παράγοντες που συµβάλουν στην ανάπτυξη τους και τους 

καταλληλότερους τρόπους αντιµετώπισης του. Εξίσου απόλυτη είναι η εξοικείωση 

τους µε τις ειδικές οµάδες πληθυσµού που κατεξοχήν απειλούνται µε σχολική 

διαρροή ανεξάρτητα µε την επιµέρους οµάδα-στόχο στην οποία επικεντρώνεται η 

δράση τους. Ειδικότερα όσον αφορά τις ΜΚΟ και τους κοινωνικού φορείς, η 

εµπειρική ενασχόληση τους τόσο µε την πρόληψη της σχολικής διαρροής όσο και µε 

την πολύπλευρη στήριξη των οµάδων στόχων, οι δηµιουργία σχέσεων συνεργασίας 

και εµπιστοσύνης µε τα άτοµα των οµάδων αυτών αλλά και η πολύχρονη εµπειρία 

τους τις καθιστά ιδιαίτερα αξιόπιστες πηγές άντλησης πληροφορίας σχετικά µε τα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των πληθυσµών αυτών. 

Στο επίπεδο της ανάπτυξης συνεργασίας µε άλλους φορείς, οι απαντήσεις 

εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την κατηγορία στην οποία κατατάσσονται οι 

επιµέρους φορείς. Έτσι, παρατηρούµε ότι οι εθνικοί φορείς δεν είναι σε θέση να 
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αναφέρουν παραδείγµατα συστηµατικής συνεργασίας µε άλλους φορείς πέρα από τις 

επιµέρους υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου τοµέα. Αντίθετα, οι περισσότερες ΜΚΟ 

δηλώνουν ότι έχουν κατά καιρούς συνεργαστεί µε άλλους συλλογικούς και 

κοινωνικούς φορείς, εθνικές και υπερεθνικές οργανώσεις, και σχολικές µονάδες µε 

στόχο την πιο αποτελεσµατική υλοποίηση των δράσεων που οι ίδιες έχουν 

σχεδιάσει/ προγραµµατίσει. Χαρακτηρίζουν ωστόσο αποσπασµατική και µη 

αποδοτική την όποια προσπάθεια συνεργασίας  τους µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες 

του Υπουργείου Παιδείας αλλά και των άλλων φορέων  που συνδέονται µε την 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής (π.χ. Υπουργείο Απασχόλησης, Υπουργείο 

Πρόνοιας κλπ.). Τέλος, προβληµατική χαρακτηρίζεται η συνεργασία τους µε τις 

οικογένειες των απειλούµενων µε διαρροή µαθητών, ειδικότερα στα πρώτα στάδια 

προσέγγισης τους. 

 

ΙΙΙ.2.3. ∆ιαθέσιµα στοιχεία φορέων  

Σε γενικές γραµµές, διαπιστώνεται ένδεια στοιχείων – κυρίως δε ποσοτικών 

δεδοµένων – σε σχέση µε το φαινόµενο της σχολικής διαρροής στην Ελλάδα. Η 

πλειοψηφία των φορέων, παρότι δραστηριοποιείται, σε µεγάλο ή µικρότερο βαθµό, 

στην καταπολέµηση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, δεν φαίνεται να έχει 

συγκεκριµένη γνώση των διαστάσεων που λαµβάνει το φαινόµενο στη χώρα µας.  

Από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι σχεδόν κανένας από τους ερωτηθέντες φορείς 

δεν έχει εκπονήσει σχετική έρευνα/ µελέτη/ ανάλυση του φαινοµένου. Εξαίρεση 

αποτελεί το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών που, ως Τελικός 

∆ικαιούχος έργων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ έχει αναλάβει την εκπόνηση σχετικών µελετών για 

τους µουσουλµανόπαιδες και τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες µαθητές. 

Ταυτόχρονα, η ∆ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥπΕΠΘ έχει 

αναθέσει τη διεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή της σχολικής διαρροής στο 

∆ηµοτικό. Προβλέπεται η αποτύπωση του φαινοµένου κατά γεωγραφική ενότητα, 

κατά φύλο και κατά ειδική κατηγορία πληθυσµού. Τα αποτελέσµατα της εν λόγω 

έρευνας πρόκειται να δηµοσιοποιηθούν εντός των επόµενων µηνών.  

Παρά την απουσία σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας, το σύνολο των 

ερωτηθέντων εκπροσώπων ΜΚΟ δήλωσε πως οι αντίστοιχοι φορείς έχουν κατά 

καιρούς γνωστοποιήσει, διαµέσου επιστολών, ερωτηµάτων και αιτηµάτων και 

ενηµερωτικών δελτίων στους αρµόδιους κεντρικούς φορείς θέσεις, προβληµατισµούς 

και προτάσεις που αφορούν το πρόβληµα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 
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Μολονότι η πλειοψηφία των εθνικών και των ανεξάρτητων φορέων (ΜΚΟ) δεν έχει 

αναπτύξει ερευνητικές και µελετητικές δραστηριότητες σε σχέση µε τη σχολική 

διαρροή, πολλοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν πως έχουν υπόψη τους κάποια 

σχετική µελέτη/ έρευνα/ ανάλυση κλπ. στην οποία περιλαµβάνονται ποσοτικά 

στοιχεία αποτύπωσης του φαινοµένου. Η πλειοψηφία µάλιστα των ανεξάρτητων 

φορέων φαίνεται να αρχειοθετεί σχετικό υλικό, που όµως αφορά συνήθως 

παρελθούσες ή περιορισµένης εµβέλειας εργασίες που σπάνια αφορούν αυτό 

καθεαυτό το πρόβληµα της σχολικής διαρροής.  

Αναφορικά µε τη διαθεσιµότητα ποσοτικών στοιχείων, επιβεβαιώθηκε η 

γενικευµένη απουσία ή άγνοια εργασιών που αναφέρονται στο φαινόµενο της 

σχολικής διαρροής και περιλαµβάνουν ποσοτικά στοιχεία για τη διάσταση που 

λαµβάνει στη χώρα. Οι περισσότεροι ανεξάρτητοι φορείς δήλωσαν πάντως ότι 

διαθέτουν αρχείο µε σχετικές εργασίες αλλά ότι στην πλειοψηφία τους 

περιλαµβάνουν µόνο αποσπασµατικά ποσοτικά στοιχεία για συγκεκριµένες χρονικές 

περιόδους και γεωγραφικές περιοχές στα πλαίσια της τοπικής δράσης του φορέα. 

Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι κανένας φορέας δεν ήταν σε θέση να 

κάνει συγκεκριµένη εκτίµηση όσον αφορά τη διάσταση που λαµβάνει το φαινόµενο 

στη χώρα µας. Η άγνοια του ποσοστού πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην 

Ελλάδα αποτελεί εξάλλου κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα τόσο των εµπλεκόµενων 

εθνικών φορέων όσο και των µη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν αναπτύξει 

σχετική δράση. Η απουσία σχετικής πληροφόρησης και τεκµηρίωσης των 

αρµόδιων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής αρχών υποδηλώνει σοβαρό 

έλλειµµα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχέση µε το φαινόµενο της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου. Από τις απαντήσεις των ανεξάρτητων φορέων (ΜΚΟ) 

που ερωτήθηκαν προκύπτει ότι οι περισσότεροι από αυτούς κοινοποιούν στο 

Υπουργείο τις σχετικές µελέτες που έχουν εκπονήσει στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων τους και γνωστοποιούν τα αποτελέσµατα των δράσεων που έχουν 

υλοποιήσει. Ως εκ τούτου, η αδυναµία των αρµόδιων λειτουργών να επικαλεστούν 

συγκεκριµένα πονήµατα αποτύπωσης του φαινοµένου της σχολικής διαρροής 

συνιστά δυσλειτουργία του κρατικού µηχανισµού διάχυσης της πληροφορίας η οποία 

δυσχεραίνει το έργο σχεδιασµού και υλοποίησης κατάλληλων δράσεων για την 

αντιµετώπιση του.  
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ΙΙΙ.2.4. ∆ράσεις φορέων για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής  

Σε γενικές γραµµές, οι δραστηριότητες που έχουν αναπτύξει οι φορείς που 

συµµετείχαν στην έρευνα συνδέονται µε την κατηγορία στην οποία ανήκει ο καθένας 

από αυτούς. Ως εκ τούτου, οι δράσεις των ∆ιευθύνσεων του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας & Θρησκευµάτων καθώς και των εποπτευόµενων φορέων και οργάνων 

επικεντρώνονται στις επιµέρους αρµοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από το 

θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Πρόκειται, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, για 

δραστηριότητες σχεδιασµού και αποτίµησης δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση 

του εκπαιδευτικού συστήµατος και καταπολέµησης της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου όπως είναι το Ολοήµερο Σχολείο (Νηπιαγωγείο – ∆ηµοτικό), η ενισχυτική 

διδασκαλία κι η διδακτική στήριξη ειδικών οµάδων πληθυσµού όπως οι 

µουσουλµανόπαιδες, οι τσιγγανόπαιδες, οι αλλοδαποί και οι παλιννοστούντες.  

Όσον αφορά τις ΜΚΟ, οι δραστηριότητες που έχουν αναπτύξει συνδέονται 

περισσότερο µε την ανάληψη γενικότερων θετικών δράσεων για την υποστήριξη των 

οµάδων πληθυσµού (όχι κατ’ ανάγκην σχολικής ηλικίας) που απειλούνται µε 

κοινωνικό αποκλεισµό έτσι ώστε να είναι σε θέση να συµµετέχουν ισότιµα σε βασικά 

κοινωνικά αγαθά όπως είναι η εργασία, η υγεία και, εν προκειµένω, η παιδεία. Οι 

υπηρεσίες που παρέχουν στο πλαίσιο καταπολέµησης της σχολικής διαρροής 

αφορούν ως επί το πλείστον τη συµβουλευτική γονέων και παιδιών σε θέµατα 

οικογενειακής υγείας και προσανατολισµού καθώς και τη διοργάνωση 

προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας σε 

οµάδες µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο ή ελλιπή γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Συχνά αναπτύσσονται και δραστηριότητες ανάπτυξης κοινωνικών και 

επαγγελµατικών δεξιοτήτων καθώς και προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης 

που στόχο έχουν την ενδυνάµωση των οµάδων στόχων και τη διευκόλυνση της 

κοινωνικής του ένταξης. Επισηµαίνεται το γεγονός ότι οι δράσεις που έχουν 

αναπτύξει οι ερωτηθείσες ΜΚΟ είναι συνήθως περιορισµένης γεωγραφικής εµβέλειας 

και απευθύνονται σε µαθητές µε συγκεκριµένο κοινωνικό, οικογενειακό και ατοµικό 

προφίλ. 

 

ΙΙΙ.2.5. Σχέσεις και συνεργασίες φορέων µε το ΥπΕΠΘ  

Είναι προφανές ότι το επίπεδο συνεργασίας των επιµέρους φορέων µε τις κεντρικές 

υπηρεσίες του ΥπΕΠΘ συναρτάται άµεσα από το είδος και το αντικείµενο 

ενασχόλησης του κάθε φορέα. Έτσι, είναι απολύτως αναµενόµενο οι επιµέρους 

∆ιευθύνσεις του ΥπΕΠΘ να διαθέτουν πιο άµεση πρόσβαση και στενότερη 
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συνεργασία µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Υπουργείου που εµπλέκονται στο 

σχεδιασµό και την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής. Εξίσου εύκολη πρόσβαση και 
ανεπτυγµένο βαθµό συνεργασίας φαίνεται να έχουν και οι εποπτευόµενοι φορείς 

και θεσµοθετηµένα όργανα του Υπουργείου, παρότι δεν λείπουν και οι κριτικές 

σχετικά µε την καθυστέρηση των κεντρικών υπηρεσιών απέναντι στα εκάστοτε 

αιτήµατα και προτάσεις που υποβάλλονται κατά καιρούς από τις επιµέρους 

υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους φορείς για ανάληψη δράσεων καταπολέµησης 

της σχολικής διαρροής.  

Σαφώς πιο επιφυλακτική άποψη για τη συνεργασία τους µε το ΥπΕΠΘ εκφράζουν οι 

ανεξάρτητοι συλλογικοί ή τοπικοί φορείς που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο των 

συνεντεύξεων. Κατά δήλωση της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων ΜΚΟ, παρά τις 

προσπάθειες των περισσότερων από αυτές για ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας 

µε το ΥπΕΠΘ και για συµµετοχή τους σε δραστηριότητες διαβούλευσης και 

στρατηγικού σχεδιασµού δράσεων καταπολέµησης της σχολικής διαρροής και 

γενικότερα, βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος, τελικά δεν υπήρξαν 

σηµαντικές συνεργασίες µε τις αρµόδιες εθνικές υπηρεσίες στο συγκεκριµένο τοµέα. 

Η παρουσία του Υπουργείου φαίνεται να περιορίζεται στην παροχή οικονοµικών 

ενισχύσεων (συνήθως στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων) για την ανάληψη 

σχετικών δράσεων, τα αποτελέσµατα των οποίων, αν και κοινοποιούνται στις 

αρµόδιες υπηρεσίες, δεν διαχέονται στο ευρύ, αλλά ούτε και σε στοχευµένο κοινό.  

Οι κυριότερες επικρίσεις αναφέρονται στην ελλιπή ανταπόκριση του Υπουργείου στα 

διάφορα αιτήµατα ή ζητήµατα που κατά καιρούς εγείρουν οι εµπλεκόµενοι φορείς, 

καθώς και στην αδυναµία του Υπουργείου να σχεδιάσει δράσεις πρόληψης και 

καταστολής της σχολικής διαρροής, κατάλληλα προσαρµοσµένες στις απειλούµενες 

οµάδες πληθυσµού. Ενδεικτικά αναφέρεται η υποχρέωση για σταθερό αριθµό 

συµµετεχόντων σε τµήµατα εκπαίδευσης ενηλίκων Τσιγγάνων (25 άτοµα κατ’ 

ελάχιστον) ως προϋπόθεση για τον ορισµό εκπαιδευτικού, η οποία δεν είναι δυνατό 

να τηρηθεί λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριµένης οµάδας στόχου. 

Εντούτοις τα σχόλια της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων ΜΚΟ αναφορικά µε το 

επίπεδο συνεργασίας τους µε τις επιµέρους ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου, όπως 

επίσης και µε τις σχολικές αρχές, είναι συνήθως πολύ θετικά. Η συνεργασία αφορά 

συνήθως την παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης από τις κεντρικές και 

περιφερειακές διευθύνσεις καθώς και τη χρηµατοδότηση ή/και διάθεση µέσων και 

ανθρώπινου δυναµικού στο πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριµένων δράσεων των ΜΚΟ. 
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ΙΙΙ.3. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 

Η διεθνής βιβλιογραφία είναι ιδιαίτερα πλούσια σε παραδείγµατα καλών πρακτικών 

που συνδέονται µε την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής. Είναι προφανές ότι 

δεν είναι δυνατή η εξαντλητική καταγραφή όλων των θετικών δράσεων που έχουν 

κατά καιρούς υλοποιηθεί, στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης. Επιχειρήθηκε µία 

επιλεκτική αποτύπωση καλών – και, σε πολύ µικρότερο βαθµό, κακών - πρακτικών 

από το διεθνή χώρο σύµφωνα µε τα ακόλουθα βασικά κριτήρια: 

 Κράτη που βρίσκονται στον ευρωπαϊκό χώρο ή εντάσσονται στον ανεπτυγµένο 

κόσµο. 

 Κράτη των οποίων ο διατρέχων κίνδυνο µαθητικός πληθυσµός παρουσιάζει κοινά 

χαρακτηριστικά µε τον αντίστοιχο ελληνικό. 

 Κράτη µε έντονο πρόβληµα σχολικής διαρροής. 

 Κράτη που έχουν αναπτύξει σηµαντική δράση κατά της σχολικής διαρροής. 

 Καινοτοµία των εφαρµοζόµενων δράσεων. 

 

ΙΙΙ.3.1. Φινλανδία 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα της Φινλανδίας θεωρείται από τα πλέον επιτυχηµένα 

παγκοσµίως, µε αποτέλεσµα να αποτελεί πρότυπο όχι µόνο στον ευρωπαϊκό αλλά 

και το διεθνή χώρο (η Κίνα υπέγραψε πρόσφατα πρωτόκολλο συνεργασίας 

προκειµένου κινέζοι ειδικοί να µελετήσουν από κοντά το φινλανδικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα). Είναι γεγονός ότι το εθνικό ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

κινείται διαχρονικά σε επίπεδα αισθητά χαµηλότερα του ευρωπαϊκού µέσου όρου, 

ενώ κατά την τελευταία δεκαετία η Φινλανδία δείχνει να επιτυγχάνει ήδη το στόχο της 

Λισσαβόνας για µείωση του δείκτη κάτω από το 10%, µε εξαίρεση το 2006 όπου 

παρατηρήθηκε απότοµη αύξηση στο 10,8%. Πέρα όµως από το χαµηλό ποσοστό 
σχολικής διαρροής, η Φινλανδία διακρίνεται και για το υψηλό επίπεδο γνώσεων 

των µαθητών της αφού κατέχει διαχρονικά µία από τις υψηλότερες θέσεις στο διεθνές 

σύστηµα αξιολόγησης των µαθητικών επιδόσεων του ΟΟΣΑ (PISA)66 ενώ 

                                                 
66 Ο διαγωνισµός PISA (Programme for International Student Assessment) πραγµατοποιείται κάθε τρία 
χρόνια από τον ΟΟΣΑ και αφορά την αξιολόγηση των επιδόσεων µαθητών από διάφορες χώρες του 
κόσµου. Πρόκειται για γραπτό διαγωνισµό διάρκειας 2 ωρών που απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 15 
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ταυτόχρονα οι Φινλανδοί µαθητές σηµειώνουν συστηµατικά εξαιρετικά υψηλές 

επιδόσεις σε διεθνείς και παγκόσµιας εµβέλειας µαθητικούς διαγωνισµούς αυτού του 

είδους67.  

Πέρα από τη διαπιστωµένη ικανότητα συγκράτησης του µαθητικού πληθυσµού στο 

σχολείο, η επιτυχία του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήµατος έγκειται κυρίως στο 

γεγονός ότι είναι κατάλληλα προσαρµοσµένο τόσο στις απαιτήσεις της φινλανδικής 

αγοράς εργασίας όσο και στις ανάγκες και δυνατότητες των πολιτών. Εξάλλου, η 
Φιλανδία επενδύει ουσιαστικά στη Παιδεία, έχοντας αναγάγει τη γνώση σε αγαθό 

υψηλής αξίας. Μολονότι η δηµόσια δαπάνη για την Παιδεία κινείται σε επίπεδα 

ανάλογα µε αυτά άλλων ευρωπαϊκών κρατών (οι δαπάνες για την Παιδεία δεν 

ξεπερνούν τα τελευταία χρόνια το 5-6% του ΑΕΠ), η Φινλανδία έχει κάνει πράξη την 

ορθολογική κατανοµή και τη χρηστή διαχείριση των πόρων που κατευθύνονται στην 

Παιδεία. Επιπλέον, η φινλανδική κοινωνία αναγνωρίζει την εκπαίδευση ως 

σταδιοδροµία υψηλού κύρους και κατά κανόνα οι δάσκαλοι και καθηγητές της 

βασικής και µέσης εκπαίδευσης είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. 

Το φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχει συνέχεια και δεν επηρεάζεται από τις 

εκάστοτε κυβερνητικές αλλαγές. Είναι αποκεντρωµένο και τη διοικητική ευθύνη της 

βασικής και µέσης εκπαίδευσης φέρει αποκλειστικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η 
εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν σε Φινλανδούς και αλλοδαπούς µαθητές και το 

σχολείο, πέρα από τα λειτουργικά του έξοδα, καλύπτει το κόστος του εκπαιδευτικού 

υλικού (σχολικά βιβλία κλπ.), την ιατρική περίθαλψη των µαθητών κατά τις ώρες 

παραµονής στο σχολείο καθώς και ένα ζεστό γεύµα ηµερησίως. Επιπλέον, το 

σχολείο επωµίζεται την ευθύνη και το κόστος µεταφοράς από και προς το σχολείο 

όσων µαθητών κατοικούν σε απόσταση άνω των πέντε χιλιοµέτρων από το 

πλησιέστερο σχολικό συγκρότηµα. Το κράτος συµµετέχει στις παραπάνω δαπάνες 

µε τη µορφή ετήσιας επιχορήγησης που καταβάλλεται σε όλα τα δηµοτικά σχολεία, το 

ύψος της οποίας υπολογίζεται µε βάση το µοναδιαίο κόστος εκπαίδευσης και τη 

δυναµικότητα του κάθε σχολείου. 

Σε όλους τους µαθητές από 7-16 ετών παρέχονται ίσες ευκαιρίες µάθησης στο 
ενιαίο εννεαετές σχολείο, ανεξάρτητα από δηµογραφικούς, εθνικούς, κοινωνικούς, 

οικονοµικούς και γεωγραφικούς παράγοντες. Τα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι δηµόσια σε ποσοστό 99% καθώς η εθνική 

                                                                                                                                            
ετών από όλο τον κόσµο και περιλαµβάνει µία δέσµη κοινών δοκιµασιών στα µαθηµατικά, τη γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή) και τις επιστήµες. Η τελευταία δηµοσίευση αποτελεσµάτων αφορά το διαγωνισµό 
του 2003, ενώ τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού 2006 αναµένεται να δηµοσιευθούν το ∆εκέµβριο 
2007. 
67www.en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Finland 
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νοµοθεσία αποθαρρύνει συστηµατικά την ανάπτυξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

στις βασικές εκπαιδευτικές βαθµίδες (τα ιδιωτικά σχολεία λαµβάνουν κρατική 

επιχορήγηση αντίστοιχη των δηµόσιων σχολείων και, πλην εξαιρέσεων, δεν 

δικαιούνται να επιβάλλουν επιπλέον δίδακτρα στους µαθητές ούτε να εφαρµόζουν 

επιλεκτικές πρακτικές στους ενδιαφερόµενους)68.  

Εκτιµώντας ότι η γενική παιδεία δεν επαρκεί, το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστηµα 

είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται η δια βίου κατάρτιση και 
η αθρόα συµµετοχή των πολιτών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι µαθητές, µε 

την ολοκλήρωση των λυκειακών σπουδών, µπορούν να εισαχθούν στα ΑΕΙ εφόσον 

επιτύχουν στις εθνικές εισαγωγικές εξετάσεις. Το Εθνικό Συµβούλιο Αξιολόγησης 

είναι ο εγγυητής της ποιότητας και της εύρυθµης λειτουργίας του εθνικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος69.  

 

Συνοψίζοντας, ως βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην υψηλή απόδοση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος της Φινλανδίας εντοπίζονται: 

 Η σταθερότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής και η πολιτική της συναίνεσης στο 

χώρος της Παιδείας.  

 Η ισότητα ευκαιριών µάθησης για όλους τους µαθητές, ανεξάρτητα από 

γλωσσικές, πολιτιστικές, δηµογραφικές, κοινωνικές ή µαθησιακές παραµέτρους. 

 Η ενιαία µορφή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η συνεπαγόµενη συνύπαρξη 

παιδιών από ένα µεγάλο ηλικιακό φάσµα (7-16).  

 Ο υψηλός βαθµός ενσωµάτωσης των µαθητών ειδικών οµάδων (πολιτιστικές και 

γλωσσικές µειονότητες, µαθητές µε µαθησιακά προβλήµατα, µαθητές µε 

αναπηρίες κλπ.) στο κανονικό σχολείο, µε ταυτόχρονη παροχή πρόσθετης 

στήριξης ώστε να µπορούν σταδιακά να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 

τάξης. 

 Το αποκεντρωµένο σχολικό σύστηµα, τη διοικητική ευθύνη του οποίου φέρει 

αποκλειστικά η Tοπική Aυτοδιοίκηση. 

 Το άρτιο σύστηµα δηµόσιων βιβλιοθηκών και η επάρκεια του σχολικού 

εξοπλισµού σε βίντεο, υπολογιστές και πολυµέσα. 

                                                 
68 www.edu.fi 
69 Ατοµική Έκθεση Προγράµµατος «Αρίων» της Χριστίνας Πετροπούλου, Σχολικής Συµβούλου 
Φιλολόγων ∆ωδεκανήσου 
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 Η ίδρυση Εθνικού Εκπαιδευτικού Συµβουλίου επιφορτισµένου µε τη χάραξη των 

βασικών κατευθύνσεων της εκπαίδευσης. 

 Η υψηλή αξία που αναγνωρίζει η φινλανδική κοινωνία στο αγαθό της παιδείας και 

το κύρος µε το οποίο περιβάλλονται τα επαγγέλµατα της εκπαίδευσης70.  

 Το υψηλό µορφωτικό επίπεδο, ο βαθµός εξειδίκευσης και η διαρκής επιµόρφωση 

των εκπαιδευτικών. 

 Το ολοκληρωµένο σύστηµα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, στελεχών της 

εκπαίδευσης και σχολείων. Ειδικότερα όσον αφορά τις ανώτερες και ανώτατες 

σχολές, επισηµαίνεται ότι η απόδοση τους λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό 

της κρατικής επιχορήγησης. 

Αναλυτικά, το εθνικό εκπαιδευτικό σύστηµα επιµερίζεται σε τέσσερις (4) 

εκπαιδευτικές βαθµίδες: 

Α. Προσχολική Αγωγή 

Β. Βασική Εκπαίδευση (υποχρεωτική) 

Γ. Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Γενική Ανώτερη Β’ βάθµια Εκπαίδευση ή 

Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση) 

∆. Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 

 

Α. Προσχολική Αγωγή 

Η προσχολική αγωγή απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έξι ετών που πρόκειται να 

ενταχθούν στη βαθµίδα της βασικής (υποχρεωτικής) εκπαίδευσης την επόµενη 

σχολική χρονιά και, όπως το υποδηλώνει και ο όρος, έχει ως βασικό στόχο την 

προετοιµασία του παιδιού για την οµαλή ένταξη του στο σχολείο, σε αντίθεση 

µε την αγωγή του παιδιού, που επιδιώκεται στη βαθµίδα που προηγείται της 

προσχολικής αγωγής και στην οποία συµµετέχουν προαιρετικά παιδιά κάτω των έξι 

ετών.  

Η προσχολική αγωγή δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, ωστόσο σύµφωνα µε 

στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας της Φινλανδίας πάνω από το 90% των παιδιών 

ηλικίας έξι ετών που διαβιούν στη χώρα παρακολουθεί κάποιο πρόγραµµα 

προσχολικής αγωγής. Για το λόγο αυτό, σύµφωνα µε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 
                                                 
70 ∆ιευκρινίζεται ότι το κύρος των παιδαγωγικών επαγγελµάτων αποτυπώνεται κυρίως στην υψηλή 
ζήτηση που έχουν οι παιδαγωγικές σχολές και τµήµατα στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και τις υψηλές βάσεις εισαγωγής σε αυτές και λιγότερο στις απολαβές των εκπαιδευτικών 
που κινούνται κοντά στο µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. 
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του 2000, µε ευθύνη των Τοπικών Αρχών, οι προσφερόµενες θέσεις προσχολικής 

αγωγής σε κέντρα ηµερήσιας φροντίδας του παιδιού (παιδικοί σταθµοί) ή σε 

νηπιαγωγεία, πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του τοπικού πληθυσµού της 

συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας (3-7 ετών)71. 

Παρότι το εκπαιδευτικό σύστηµα της Φινλανδίας δεν προβλέπει επίσηµα την 

εφαρµογή συστήµατος αξιολόγησης του µαθητή σε αυτή τη βαθµίδα, εντούτοις 

δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη συστηµατική παρακολούθηση της εξέλιξης του 
µαθητή µέσα στην τάξη και στην κατάλληλη προετοιµασία για τη µελλοντική ένταξη 

του στη σχολική ζωή. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της προσχολικής αγωγής δεν είναι 

αυστηρά δοµηµένο σε ωρολόγιο πρόγραµµα και στη διδασκαλία συγκεκριµένων 

µαθηµάτων, ωστόσο το Υπουργείο Παιδείας έχει θεσπίσει τις βασικές αρχές 

λειτουργίας του νηπιαγωγείου οι οποίες, πέρα από την ενθάρρυνση της ενεργούς 

µάθησης, της οµαδικής δραστηριότητας και της πολύπλευρης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας του παιδιού, περιλαµβάνουν και την εισαγωγή σε ορισµένα 

βασικά γνωστικά αντικείµενα όπως η γλώσσα, τα µαθηµατικά, η ηθική και η 

φιλοσοφία, το περιβάλλον, η υγεία κλπ. 

 

Β. Βασική Εκπαίδευση 

Η βασική εκπαίδευση έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλα τα παιδιά που διαβιούν 

µόνιµα στη Φινλανδία, γεγονός που εξηγεί και το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των 

αποφοίτων της συγκεκριµένης βαθµίδας (99,7%). Η βασική εκπαίδευση ξεκινάει 

στην ηλικία των 7 ετών και τελειώνει µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος 

βασικής εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 9 ετών ή, εναλλακτικά, µε την παρέλευση 

10 ετών από την πρώτη εγγραφή στο υποχρεωτικό σχολείο, δεδοµένου ότι, σε όσους 

µαθητές το επιθυµούν, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της βασικής εκπαίδευσης 

για µία επιπλέον σχολική χρονιά (δηλ. 10ο σχολικό έτος), προκειµένου ο µαθητής να 

νιώσει καλύτερα προετοιµασµένος για την εισαγωγή στην ανώτερη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τη δυνατότητα αυτή αξιοποιεί ετησίως ένα 

ποσοστό της τάξης του 3% του συνολικού µαθητικού πληθυσµού της συγκεκριµένης 

βαθµίδας72. 

Η βασική εκπαίδευση παρέχεται κατά κανόνα στα δηµοτικά σχολεία, που στην ουσία 

αποτελούν έναν συγκερασµό του δικού µας δηµοτικού και γυµνασίου. Υπάρχουν 

                                                 
71 Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (Koord.), Vertiefender Vergleich der 
Schulsysteme ausgewählter PISA-Teilnehmerstaaten, Berlin, BMBF, 2003 
 
72 www.minedu.fi 
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ωστόσο και σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ενηλίκων ή αναγνωρισµένα κέντρα 

εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχουν ισότιµη εκπαίδευση σε όσους ενήλικες το 

επιθυµούν. Κατά τα πρώτα έξι χρόνια, η διδασκαλία γίνεται από το δάσκαλο της 

τάξης που αναλαµβάνει την παράδοση όλων, ή σχεδόν όλων, των µαθηµάτων, ενώ 

τα τρία επόµενα χρόνια τα µαθήµατα διδάσκονται από περισσότερους καθηγητές 

διαφόρων ειδικοτήτων.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της βασικής εκπαίδευσης και οι επιµέρους στόχοι τους 

οποίους καλείται να εξυπηρετήσει αποφασίζονται κεντρικά από το Εθνικό 
Εκπαιδευτικό Συµβούλιο και αποτυπώνονται σε σχετικές εγκυκλίους του 

Υπουργείου Παιδείας και άλλα κυβερνητικά διατάγµατα ή ισότιµα νοµικά έγγραφα. Το 

ενιαίο πρόγραµµα βασικής εκπαίδευσης που διαµορφώνεται από το Συµβούλιο 

καθορίζει τα βασικά γνωστικά πεδία και το γενικό περιεχόµενο τους αλλά και 

ορισµένα οριζόντια θέµατα που συνδέονται πιο άµεσα µε την ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και της συνολικής προσωπικότητας και αντίληψης του µαθητή 

όπως ζητήµατα αγωγής, συµπεριφοράς, ηθικής κλπ. Η θέσπιση εθνικών κανόνων 
και κεντρικών εκπαιδευτικών κατευθύνσεων όσον αφορά το σχολικό πρόγραµµα 

φαίνεται να προέκυψε ως ανάγκη στην αυξανόµενη ανοµοιογένεια µεταξύ των 

διαφόρων σχολικών µονάδων και των επιδόσεων τους που διαπιστώθηκε κατά την 

προηγούµενη δεκαετία και ερµηνεύτηκε ως αποτέλεσµα του υψηλού βαθµού 

αυτονοµίας των σχολείων. Η τελευταία έκδοση του εκπαιδευτικού προγράµµατος της 

βασικής εκπαίδευσης θεσπίστηκε το 2004 και ισχύει ως σήµερα. Μέσα σ’ αυτό το 

πλαίσιο, το κάθε σχολείο και κατ’ επέκταση ο εκπαιδευτικός, έχει το δικαίωµα να 

διαµορφώσει το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραµµα και την κατανοµή της διδακτέα ύλης 

κατά την κρίση του. Στη διακριτική ευχέρεια σχολείου και εκπαιδευτικού ανήκει και η 

επιλογή των σχολικών βιβλίων και γενικότερα του εκπαιδευτικού υλικού, µε την 

προϋπόθεση ασφαλώς ότι εντάσσονται µέσα στο πλαίσιο των κεντρικών 

κατευθύνσεων του Συµβουλίου. 

Το πρόγραµµα βασικής εκπαίδευσης περιλαµβάνει µαθήµατα όπως: µητρική 

γλώσσα73, ξένες γλώσσες, µαθηµατικά, φυσική, χηµεία, ιστορία, κοινωνική παιδεία, 

φυσική αγωγή, µουσική, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνία, οικιακή οικονοµία, 

θρησκευτικά ή ηθική, βιολογία, γεωγραφία, περιβαλλοντική παιδεία. Εκτός από τα 

µαθήµατα του βασικού κορµού, προσφέρεται και ένα φάσµα συµπληρωµατικών 

µαθηµάτων από τα οποία ο µαθητής καλείται να επιλέξει εκείνα που θα 

                                                 
73 Οι βασικές γλώσσες διδασκαλίας είναι η φινλανδική και η σουηδική (οι µαθητές µε µητρική γλώσσα 
τη σουηδική αντιστοιχούν στο 6% περίπου του συνολικού µαθητικού πληθυσµού). Εναλλακτικά, 
παραδίδονται µαθήµατα στις µειονοτικές γλώσσες Σάµι και Ροµά. 
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παρακολουθήσει ανάλογα µε την κλίση ή τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του. Πέρα από το 

ενιαίο πρόγραµµα σπουδών, οι µαθητές των δύο πρώτων τάξεων του δηµοτικού 

µπορούν να συµµετέχουν σε πρόσθετες πρωινές και απογευµατινές 
δραστηριότητες. Πρόκειται για καθοδηγούµενες δραστηριότητες αναψυχής όπως ο 

αθλητισµός, η προφορική και εικαστική έκφραση, η µουσική κλπ. που εξυπηρετούν 

έναν διττό στόχο, την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού 

αφενός, αφετέρου δε την ασφαλή και δηµιουργική απασχόληση των παιδιών πέρα 

από το ωράριο του σχολείου. 

Το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστηµα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ελκυστικότητα 
του σχολείου και τη διαµόρφωση φιλόξενου σχολικού περιβάλλοντος. Για το λόγο 

αυτό τα σχολεία στην Φινλανδία είναι σχεδιασµένα µε τρόπο που να εξυπηρετεί 

απόλυτα το σκοπό αυτό (έντονα χρώµατα, χαρούµενη επίπλωση, γυάλινοι τοίχοι, 

υπαίθριοι χώροι, λειτουργικές αίθουσες (π.χ. βιβλιοθήκες, εργαστήρια) και διαθέτουν 

άρτιο εξοπλισµό (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πολυµέσα, παιχνίδια, βιβλία κλπ.). 

Χαρακτηριστικό του κλίµατος που επικρατεί στο φινλανδικό σχολείο είναι το γεγονός 

ότι οι µαθητές βγάζουν τα παπούτσια µπαίνοντας στην τάξη και κυκλοφορούν µε τις 

κάλτσες, όπως θα έκαναν και στο σπίτι τους74.  

Την ευθύνη για την παροχή της βασικής εκπαίδευσης στη Φινλανδία φέρει η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση η οποία αναλαµβάνει την κατανοµή των µαθητών στα επιµέρους 

σχολεία µε βάση τον τόπο διαµονής των µαθητών και τη δυναµικότητα των 

επιµέρους σχολικών µονάδων. 

Με την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης εκδίδεται απολυτήριο βασικής 
εκπαίδευσης το οποίο ωστόσο δεν αποτελεί πιστοποιητικό γνώσεων αλλά απλά το 

«εισιτήριο» για την επόµενη εκπαιδευτική βαθµίδα.  

Εν κατακλείδι, οι βασικές καινοτοµίες του φινλανδικού µοντέλου βασικής 

εκπαίδευσης είναι: 

 Η ένταξη στη σχολική ζωή σε µεγαλύτερη ηλικία (7 ετών) συγκριτικά µε ό,τι 

ισχύει στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσµου. 

 Η ενιαία µορφή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η συνεπαγόµενη 

συνύπαρξη παιδιών από ένα µεγάλο ηλικιακό φάσµα (7-16). 

 Η παραµονή στο ίδιο σχολείο (δηµοτικό) επί 9 τουλάχιστον χρόνια, γεγονός 

που διευκολύνει την ανάπτυξη στενής σχέσης µεταξύ δασκάλου και παιδιού και 

τη στενότερη συνεργασία µεταξύ σχολείου και οικογένειας. 

                                                 
74 Πηγή: BBC - Καθηµερινή, ∆εκέµβριος 2004 στο www.physics4u.gr 
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 Το µειωµένο σχολικό ωράριο για την ηλικιακή οµάδα 7-14 ετών. Πράγµατι, 

σύµφωνα µε έρευνα του ΟΟΣΑ, η Φινλανδία κατατάσσεται στην τελευταία θέση 

µεταξύ των χωρών του ανεπτυγµένου κόσµου όσον αφορά τον αριθµό των ωρών 

διδασκαλίας για τη συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα75. 

 Η σχετική αυτονοµία σχολείου και εκπαιδευτικών όσον αφορά τη 

διαµόρφωση του ωρολόγιου προγράµµατος, την κατανοµή της διδακτέας ύλης 

και τη χρήση των εκπαιδευτικών µέσων (βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό κλπ.). 

 Η απουσία διαδικασίας προβιβασµού από τη µία τάξη στην άλλη και η 

κατάργηση δοκιµασίας πιστοποίησης ικανοτήτων µε την ολοκλήρωση της 

βασικής εκπαίδευσης. 

 Η κάλυψη όλων των δαπανών που αφορούν την εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό 

υλικό (βιβλία, cds κλπ.), τη µεταφορά από και προς το σχολείο, τις εξωσχολικές 

δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις σε µουσεία, εκδροµές κλπ.), την ιατρική 

φροντίδα κατά τις ώρες παραµονής στο σχολείο, καθώς και τη σίτιση ( σε όλα τα 

δηµοτικά σχολεία παρέχεται ένα ζεστό γεύµα την ηµέρα) από το σχολείο µε τη 

συγχρηµατοδότηση του Υπουργείου Παιδείας. 

 Το υψηλό µορφωτικό επίπεδο και η διαρκής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

 

Γ. Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

Με την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, ο µαθητής που αποφασίζει να 

παραµείνει στο σχολείο έχει να επιλέξει ανάµεσα σε δύο βασικές κατευθύνσεις: (α) 

τη γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση που κύριο στόχο έχει την 

προετοιµασία του µαθητή για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση και (β) την 

αρχική επαγγελµατική κατάρτιση που επικεντρώνεται στην απόκτηση 

επαγγελµατικών και τεχνικών δεξιοτήτων. Επισηµαίνεται ότι, αν και θεσµικά η 

φοίτηση στη βαθµίδα της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι προαιρετική, 

το ποσοστό των µαθητών που παραµένουν στο σχολείο µετά το τέλος της βασικής 

εκπαίδευσης υπερβαίνει το 90%, αφού στην πράξη η ολοκλήρωση της ανώτερης 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για την οµαλή ένταξη και εξέλιξη 

των νέων στην εγχώρια αγορά εργασίας. 

 

Γ.1. Γενική Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

                                                 
75 http://news.bbc.uk/1/hi/education/4033261.stm 
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Η γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση παρέχεται στα λύκεια τα οποία πρέπει 

να είναι αναγνωρισµένα ως τέτοια από το Υπουργείο Παιδείας και µπορούν να είναι 

δηµόσια ή ιδιωτικά. Η φοίτηση διαρκεί δύο µε τέσσερα χρόνια, απευθύνεται 

δηλαδή κατά κανόνα σε εφήβους ηλικίας 16-19 ετών και, όπως προαναφέρθηκε, έχει 

ως κύριο στόχο την προετοιµασία των µαθητών για την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. Παράλληλα όµως µε την εισαγωγή στην ανώτατη παιδεία, η γενική 

ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση επιδιώκει την πολύπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, την καλλιέργεια ιδιαίτερων κλίσεων και δεξιοτήτων και την 

απόκτηση γνώσεων χρήσιµων για τη µελλοντική ένταξη στην ενήλικη ζωή και την 

επαγγελµατική και κοινωνική εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος 

σπουδών της γενικής ανώτερης δευτεροβάθµιας οι µαθητές υποβάλλονται σε 

πανεθνικές εισαγωγικές εξετάσεις (κατά κανόνα σε τέσσερα µαθήµατα) βάσει των 

οποίων γίνεται η κατανοµή των επιτυχόντων σε επιµέρους σχολές και τµήµατα της 

ανώτατης παιδείας. 

Σύµφωνα µε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1982, οι έννοιες της σχολικής 

χρονιάς και της σχολικής τάξης έχουν καταργηθεί στο λύκειο και συνεπώς, δεν 
υπάρχει διαδικασία προβιβασµού από τη µία σχολική χρονιά στην επόµενη. Η 

εξέλιξη του µαθητή εντός της συγκεκριµένης βαθµίδας αποτελεί µία απόλυτα 
εξατοµικευµένη διαδικασία και εξαρτάται εν πολλοίς από τις επιµέρους επιλογές 

και δυνατότητες του κάθε µαθητή. Έτσι, µολονότι το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του 

λυκείου έχει σχεδιασθεί στη βάση τριετούς φοίτησης, είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί 

σε δύο χρόνια - µε την προϋπόθεση ότι ο µαθητής έχει παρακολουθήσει όλα τα 

µαθήµατα κορµού και τον προβλεπόµενο αριθµό µαθηµάτων εξειδίκευσης και 

εφαρµογής - αλλά µπορεί να διαρκέσει και τέσσερα χρόνια, εφόσον ο µαθητής 

επιθυµεί να υιοθετήσει λιγότερο εντατικό ρυθµό. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια της 

φοίτησης, ένας µαθητής θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει τη γενική ανώτερη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση όταν έχει διδαχθεί το σύνολο της προβλεπόµενης 

διδακτέας ύλης.  

Η διδακτέα ύλη περιλαµβάνει ορισµένο αριθµό γνωστικών αντικειµένων (µαθήµατα) 

που επιµερίζονται σε αντίστοιχους κύκλων µαθηµάτων (συνήθως 38 διδακτικών 

ωρών). Η γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον 

75 µαθήµατα που χωρίζονται σε µαθήµατα κορµού (υποχρεωτικά για όλους τους 

µαθητές), µαθήµατα εξειδίκευσης και µαθήµατα εφαρµογής. Οι γενικές κατευθύνσεις 

ως προς το είδος των γνωστικών αντικειµένων, το περιεχόµενο της διδακτέας ύλης, 

τον αριθµό των διδακτικών ωρών κλπ., τις υπηρεσίες πρόσθετης στήριξης και 

καθοδήγησης κλπ. καθορίζονται κεντρικά από το Εθνικό Εκπαιδευτικό Συµβούλιο, 
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ενώ το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα διαµορφώνεται σε επίπεδο σχολικής 

µονάδας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κάθε σχολείο υποχρεούται να παρέχει στους 

µαθητές ένα ικανοποιητικό φάσµα µαθηµάτων επιλογής (µαθήµατα εξειδίκευσης 

και εφαρµογής), σε συνεργασία µε άλλη σχολική µονάδα εφόσον απαιτείται. 

Επισηµαίνεται ότι η κατανοµή των µαθητών στα λύκεια της χώρας γίνεται στη βάση 

του κοινού εθνικού συστήµατος υποβολής αιτήσεων εγγραφής, παρότι θεωρητικά η 

επιλογή των µαθητών είναι στη διακριτική ευχέρεια των σχολείων (συνήθως µε βάση 

τους πίνακες επιδόσεων στην προηγούµενη εκπαιδευτική βαθµίδα). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι τη γενική ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

ολοκληρώνει συνήθως πάνω από το 50% του συνολικού πληθυσµού της 

συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας76. 

 

Γ.2. Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση 

Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, µέσω της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης 

επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζεται να διαθέτουν οι 

σύγχρονοι νέοι προκειµένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να δηµιουργήσουν 

τη δική τους επιχείρηση.  

Η αρχική επαγγελµατική κατάρτιση παρέχεται είτε µε τη µορφή τριετούς φοίτησης σε 

κάποιο από τα πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης της χώρας 

είτε µε τη µορφή µαθητείας σε επιχειρήσεις και παρέχεται δωρεάν σε όλους τους 

ενδιαφερόµενους. Το κόστος της φοίτησης καλύπτεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

µε τη συγχρηµατοδότηση του κράτους. Το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστηµα 

προσφέρει ένα ευρύ φάσµα επαγγελµατικών κατευθύνσεων και διδασκόµενων 

ειδικοτήτων στους νέους που θέλουν να ακολουθήσουν το δρόµο της τεχνικής 

κατάρτισης. Ειδικότερα, οι νέοι µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα σε 75 διαφορετικές 
ειδικότητες που εντάσσονται σε κάποιον από τους παρακάτω κλάδους: 

 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειες 

 Τεχνολογία και µεταφορές 

 Εµπόριο και διοίκηση επιχειρήσεων 

 Ξενοδοχειακά επαγγέλµατα, εστίαση και οικιακή οικονοµία 

 Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

 Πολιτιστικά, ψυχαγωγικά και αθλητικά επαγγέλµατα. 

                                                 
76 www.edu.fi 
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Πέρα από τις ειδικές κατευθύνσεις, τα προγράµµατα αρχικής επαγγελµατικής 

κατάρτισης περιλαµβάνουν υποχρεωτικά τα µαθήµατα της µητρικής και της 

δεύτερης εθνικής γλώσσας, µία ξένη γλώσσα, µαθηµατικά, φυσική-χηµεία, υγιεινή και 

φυσική αγωγή, κοινωνική παιδεία, επιχειρηµατικότητα και επαγγελµατική παιδεία, 

τέχνες και πολιτισµό. 

Τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης επιλέγουν συνήθως τους µαθητές τους µε 

βάση τις προηγούµενες σχολικές επιδόσεις τους, υπάρχουν ωστόσο και ορισµένα 

που εφαρµόζουν σύστηµα επιλογής των υποψηφίων µε εισαγωγικές εξετάσεις. 

Παράλληλα µε τις θεωρητικές γνώσεις που διδάσκονται στα ΚΕΚ, η Αρχική 

Επαγγελµατική Κατάρτιση περιλαµβάνει και περιόδους πρακτικής εξάσκησης που 

πραγµατοποιούνται είτε στα εργαστήρια των ΚΕΚ είτε σε επιχειρήσεις.  

Τα προγράµµατα µαθητείας (αγγλ. apprenticeship) πραγµατοποιούνται στη βάση 

τριµερούς σύµβασης µαθητείας µέσω της οποίας ΚΕΚ, επιχείρηση και 

µαθητευόµενος καθορίζουν το πλαίσιο της επαγγελµατικής µαθητείας για ορισµένη 

χρονική διάρκεια. 

Η απόκτηση ανώτερης δευτεροβάθµιας αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης 

πιστοποιείται µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

1. Ολοκλήρωση τριετούς φοίτησης σε ΚΕΚ 

2. Παρακολούθηση προγράµµατος µαθητείας σε επιχείρηση 

3. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης που 

πραγµατοποιείται από ειδική επιτροπή πιστοποίησης στη βάση ειδικά 

σχεδιασµένου τεστ δεξιοτήτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο αυτές 

αποκτήθηκαν77. 

Μολονότι η ολοκλήρωση της Ανώτερης ∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

δεν παρέχει αυτόµατα το δικαίωµα συµµετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για 
την ανώτατη εκπαίδευση, εντούτοις υπάρχουν ΚΕΚ που αναγνωρίζουν το 

δικαίωµα σε όσους µαθητές επιθυµούν να ακολουθήσουν ανώτατες σπουδές να 

παρακολουθούν ταυτόχρονα προπαρασκευαστικά µαθήµατα για τις πανεθνικές 

εισαγωγικές εξετάσεις. Παραµένουν ωστόσο ελάχιστα δηµοφιλή, δεδοµένου ότι ο 

µαθητής υποχρεούται να φοιτά ταυτόχρονα σε δύο εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε 

διαφορετικό προσανατολισµό, γεγονός που επιµηκύνει συνήθως τη συνολική 

διάρκεια σπουδών στα τέσσερα χρόνια. 

 
                                                 
77 www.finland.fi 
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∆. Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

Όπως προαναφέρθηκε, η εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση προϋποθέτει τη 

συµµετοχή σε πανεθνικές εισαγωγικές εξετάσεις, η διοργάνωση των οποίων 

ανήκει στην αρµοδιότητα κεντρικής επιτροπής που αναλαµβάνει και την κατάταξη 

των µαθητών σύµφωνα µε τις επιδόσεις τους και µε βάση ενιαίο σύστηµα 

αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται κατά κανόνα σε τέσσερα µαθήµατα εκ των 

οποίων το ένα είναι υποχρεωτικά η µητρική γλώσσα ενώ για τα υπόλοιπα τρία 

υπάρχει σχετική ελευθερία επιλογής – ανάλογα µε τη γενική επιστηµονική 

κατεύθυνση78 - µεταξύ των: δεύτερη εθνική γλώσσα, ξένη γλώσσα, µαθηµατικά, 

φυσικοχηµεία, ανθρωπιστικές επιστήµες. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται την 
άνοιξη και το φθινόπωρο και ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των υποψηφίων αν θα 

διαγωνιστούν σε όλα τα µαθήµατα εντός της ίδιας εξεταστικής περιόδου ή τµηµατικά, 

σε διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις τρεις διαδοχικές εξεταστικές 

περιόδους79. Η εισαγωγή στις επιµέρους σχολές και τµήµατα γίνεται µε βάση τη 
βαθµολογία των υποψηφίων στις εξετάσεις. Υπάρχουν ωστόσο ανώτατα ιδρύµατα 

που απαιτούν συµπληρωµατικές εξετάσεις για τον καθορισµό των εισακτέων. Το 

φινλανδικό σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει σχεδιασθεί µε 

τρόπο ώστε το 5% περίπου των υποψήφιων µε τη χαµηλότερη κατάταξη να µην 

εισάγεται στην ανώτατη εκπαίδευση και άλλο ένα 5% των υποψηφίων να 

κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις του πίνακα εισακτέων80. 

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνει δύο τύπους ιδρυµάτων: τα Πανεπιστήµια 

και τις Τεχνικές Σχολές. Η βασική διαφορά µεταξύ των δύο τύπων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης συνδέεται µε τους εκπαιδευτικούς στόχους και το κύρος των πτυχίων 

που απονέµουν στους απόφοιτους τους. Έτσι, τα Πανεπιστήµια δίνουν µεγαλύτερη 

έµφαση στη θεωρητική γνώση και την έρευνα και οι κάτοχοι πτυχίου 

πανεπιστηµίου έχουν αυτόµατα δικαίωµα εγγραφής σε κάποιο πρόγραµµα 

µεταπτυχιακών σπουδών. Αντίθετα, οι Τεχνικές Σχολές επικεντρώνονται στην 

απόκτηση πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται άµεσα µε την 

αγορά εργασίας και σπάνια αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα, αναλαµβάνουν 

ωστόσο συχνά την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραµµάτων και έργων για 

λογαριασµό και σε συνεργασία µε παραγωγικούς φορείς. Αντίστοιχα, το πτυχίο της 

Τεχνικής Σχολής (αποκτάται συνήθως µετά από 3,5-4,5 χρόνια σπουδών) δεν 

αναγνωρίζεται στη Φινλανδία ως ισότιµο του πανεπιστηµιακού τίτλου σπουδών, ούτε 

                                                 
78 Υπάρχει διαχωρισµός ανάµεσα σε δύο βασικές κατευθύνσεις, τις θετικές επιστήµες και τις 
κοινωνικές επιστήµες. 
79 www.minedu.fi 
80  www.en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Finland 
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καν του κατώτερου πανεπιστηµιακού τίτλου (αγγλ. bachelor’s degree) την ισοτιµία µε 

τον οποίο αναγνωρίζουν αντίθετα πολλές χώρες του εξωτερικού στους απόφοιτους 

φινλανδικών Τεχνικών Σχολών81. 

Η συνολική δυναµικότητα των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη Φινλανδία 

καλύπτει περίπου το 65% του συνολικού πληθυσµού της αντίστοιχης ηλικιακής 

οµάδας, γεγονός που επιβεβαιώνει την πρόθεση της Πολιτείας να ενθαρρύνει την 

αθρόα συµµετοχή των πολιτών στην ανώτατη παιδεία82. 

∆.1. Πανεπιστήµια 

Το Πανεπιστήµιο αποτελεί τη µακροβιότερη εκπαιδευτική παράδοση της 

Φινλανδίας83 και παραµένει ένας θεσµός ιδιαίτερα δηµοφιλής και σεβαστός στη 

Φινλανδία. Για το λόγο αυτό, έχουν δηµιουργηθεί θέσεις σπουδών που αντιστοιχούν 

περίπου στο 1/3 του συνολικού πληθυσµού της αντίστοιχης ηλικιακής οµάδας, αν και 

οι υποψήφιοι για την τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι πολλαπλάσιοι. Τα 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της χώρας ανέκαθεν είχαν και εξακολουθούν να διαθέτουν 

υψηλό βαθµό ακαδηµαϊκής ελευθερίας και απόλυτη ανεξαρτησία σε ότι αφορά τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τον τρόπο λειτουργίας, το ακαδηµαϊκό πρόγραµµα, 

τα κριτήρια επιλογής προσωπικού και φοιτητών κ.α.  

Σήµερα λειτουργούν συνολικά 20 πανεπιστήµια διάσπαρτα σε όλη τη χώρα 

(υπάρχει πανεπιστήµιο ακόµα και στη Λαπωνία) από τα οποία δέκα είναι 

πολυεπιστηµονικά πανεπιστήµια, τρία πολυτεχνεία, τρεις σχολές οικονοµικών 

σπουδών και διοίκησης επιχειρήσεων και τέσσερις ακαδηµίες καλών τεχνών. Η 

Στρατιωτική Ακαδηµία, παρότι παρέχει ανώτατη εκπαίδευση, δεν υπάγεται στη 

δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας αλλά διοικείται απευθείας από το Υπουργείο 

Εθνικής Αµύνης.  

Όλα τα πανεπιστήµια είναι κρατικά και επιχορηγούµενα από τον τακτικό 

προϋπολογισµό και η εκπαίδευση παρέχεται εντελώς δωρεάν αφού κανένας 

φοιτητής δεν καταβάλλει δίδακτρα, αν και προγραµµατίζεται η καταβολή διδάκτρων 

από τους φοιτητές που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ.  

Οι δηµοφιλέστερες και ως εκ τούτου οι µεγαλύτερες πανεπιστηµιακές σχολές είναι 

οι σχολές θετικών επιστηµών, τεχνολογικής κατεύθυνσης, ανθρωπιστικών σπουδών 

και οι ιατροφαρµακευτικές σχολές. Αντίθετα, αισθητά πιο περιορισµένος είναι ο 

                                                 
81 idem 
82 www.finland.fi 
83 Η Βασιλική Ακαδηµία του Τουρκού, το πρώτο φινλανδικό πανεπιστήµιο, ιδρύθηκε το 1640. 
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αριθµός των σπουδαστών στα τµήµατα εικαστικών τεχνών, design, θεατρολογίας, 

χορού και κτηνιατρικής. 

ΟΙ περισσότερες σχολές και τµήµατα λειτουργούν στη βάση ενός συστήµατος δύο 
βαθµίδων. Η χαµηλότερη βαθµίδα δίνει το δικαίωµα σε τίτλο ολοκλήρωσης 

προπτυχιακών σπουδών (αγγλ. bachelor’s degree) και µπορεί να ολοκληρωθεί µετά 

από τρία χρόνια φοίτησης. Η ανώτερη βαθµίδα αντιστοιχεί στο πτυχίο και 

ολοκληρώνεται συνήθως µετά από άλλα δύο χρόνια φοίτησης. Οι πτυχιούχοι έχουν 

τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποιο πρόγραµµα 

µεταπτυχιακών σπουδών, µε την ολοκλήρωση των οποίων αποκτάται µεταπτυχιακός 

ή διδακτορικός τίτλος σπουδών.  

Οι πανεπιστηµιακές σπουδές στη Φινλανδία αναγνωρίζονται διεθνώς για το υψηλό 
επίπεδο γνώσεων και εξειδίκευσης αλλά και για τις εξαιρετικές επαγγελµατικές 

προοπτικές που προσφέρουν στους αποφοίτους. 

 

∆.2. Τεχνικές Σχολές 

Σε αντίθεση µε τα Πανεπιστήµια, οι Τεχνικές Σχολές είναι πολύ νεότερες αφού οι 

περισσότερες ιδρύθηκαν στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. ∆ικαίωµα εγγραφής 

έχουν όσοι ολοκλήρωσαν µε επιτυχία τις εθνικές εισαγωγικές εξετάσεις ή όσοι 

διαθέτουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης προγράµµατος Αρχικής Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης.  

Σε αντίθεση µε τα Πανεπιστήµια, οι Τεχνικές Σχολές δεν είναι κρατικά ιδρύµατα 

αλλά ανήκουν σε ΟΤΑ ή ιδιωτικούς φορείς, επιχορηγούνται ωστόσο κατά 57% από 

τον τακτικό προϋπολογισµό. Κάθε Σχολή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του 

προγράµµατος σπουδών το οποίο υποβάλλει υποχρεωτικά για έγκριση στο 

Υπουργείο Παιδείας πριν την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους. Στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, οι κλαδικές κατευθύνσεις και ο σχεδιασµός των επιµέρους 

προγραµµάτων σπουδών γίνεται µε τη συνεργασία περισσότερων Τεχνικών 
Σχολών και παραγωγικών φορέων της περιοχής, έτσι ώστε η παρεχόµενη 

κατάρτιση να ανταποκρίνεται κατά το δυνατό στις τρέχουσες απαιτήσεις της τοπικής 

αγοράς εργασίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα υψηλά ποσοστά 
απασχόλησης των αποφοίτων Τεχνικών Σχολών84. 

Σήµερα λειτουργούν συνολικά 29 Τεχνικές Σχολές στη Φινλανδία. Οι περισσότερες 

από αυτές είναι πολυκλαδικές και τα επιµέρους τµήµατα στεγάζονται συνήθως σε 

                                                 
84 www.minedu.fi 
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διαφορετικές εγκαταστάσεις. Κατά κανόνα µία Τεχνική Σχολή έχει µέση δυναµικότητα 

1.000 φοιτητών, υπάρχουν ωστόσο και Σχολές που υποδέχονται µέχρι 8.000 

σπουδαστές. 

Η παρεχόµενη εκπαίδευση αφορά τους ακόλουθους επαγγελµατικούς κλάδους: 

 Ανθρωπιστικές και παιδαγωγικές σπουδές 

 Πολιτισµός 

 Φυσικοί πόροι και περιβαλλοντικά επαγγέλµατα  

 Τουριστικά επαγγέλµατα, εστίαση και οικιακές υπηρεσίες 

 Υγειονοµικός κλάδος, κοινωνική φροντίδα και αθλητισµός 

 Τεχνολογία, Μεταφορές και Επικοινωνία 

 Κοινωνικές σπουδές και διοίκηση επιχειρήσεων. 

Το πρόγραµµα σπουδών αποτελεί κατά κανόνα συνδυασµό θεωρητικών 
µαθηµάτων και πρακτικής εξάσκησης σε χώρους εργασίας (εξάµηνης διάρκειας 

συνήθως), ενώ απαιτείται και η υποβολή πτυχιακής εργασίας. Η φοίτηση διαρκεί 

θεωρητικά 3,5-4,5 χρόνια, δεδοµένου όµως ότι οι Τεχνικές Σχολές απευθύνονται ως 

επί το πλείστον σε εργαζόµενους, η διάρκεια αυτή συνήθως παρατείνεται. Εξάλλου, 

για τους ενήλικες που επιθυµούν να βελτιώσουν το επίπεδο των γνώσεων και 

δεξιοτήτων τους, λειτουργούν ανοικτές Τεχνικές Σχολές στις οποίες παρέχεται η 

δυνατότητα µερικής ολοκλήρωσης των σπουδών µε απόκτηση αντίστοιχου 

πιστοποιητικού γνώσεων. 

 

1. ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση – εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων 

Το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστηµα προάγει την ισότητα πρόσβασης στην παιδεία 

όλων των κατοίκων, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη χώρα προέλευσης, τη µητρική 

γλώσσα και την πολιτιστική ταυτότητα του καθενός εφαρµόζοντας έµπρακτα την 

αρχή της διαπολιτισµικότητας. Οι εκπαιδευτικές αρχές της Φινλανδίας έχουν, εκ 

του Νόµου, την υποχρέωση να εξασφαλίζουν δωρεάν παιδεία τόσο στους 

φινλανδόφωνους όσο και στους σουηδόφωνους που αποτελούν τις δύο κύριες 

γλωσσικές οµάδες της χώρας. Έτσι, πέρα από την Πρωτοβάθµια και τη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση που παρέχεται και στις δύο γλώσσες, στη χώρα 

λειτουργούν δύο (2) σουηδόφωνα και έξι (6) δίγλωσσα (φινλανδικά – σουηδικά) 

Πανεπιστήµια. Πέρα από τις δύο αυτές γλωσσικές οµάδες, το εκπαιδευτικό σύστηµα 

της Φινλανδίας µεριµνά για την ίση πρόσβαση στην παιδεία των Σάµι, µίας εθνοτικής 
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οµάδας µε δική της γλώσσα, που διαβιεί στο βορειότερο τµήµα της χώρας. Έτσι, 

στους 4 δήµους όπου είναι συγκεντρωµένη η συγκεκριµένη οµάδα πληθυσµού, η 

βασική εκπαίδευση παρέχεται στη µητρική γλώσσα σε όσους µαθητές το επιθυµούν.  

Τέλος, στη χώρα είναι εγκατεστειµένη και µία µικρή οµάδα πληθυσµού τσιγγάνικης 

καταγωγής, που αν και όχι ιδιαίτερα σηµαντική αριθµητικά85, αποτελεί αναπόσπαστο 

κοµµάτι της φινλανδικής κοινωνίας, αφού ζει εγκατεστηµένη σε φινλανδικό έδαφος 

ήδη από το 16ο αιώνα. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει το φινλανδικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα όσον αφορά την εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων είναι παρόµοιες µε αυτές 

που απασχολούν και τους ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς και συνδέονται κυρίως 

µε την έλλειψη γραπτής παράδοσης και εκπαιδευτικής κουλτούρας στην τσιγγάνικη 

κοινωνία καθώς και µε την απουσία σύνδεσης του σχολείου µε τις συνήθεις 

οικονοµικές δραστηριότητες των Τσιγγάνων. Σε µία προσπάθεια ενσωµάτωσης των 

τσιγγανοπαίδων στο εθνικό εκπιαδευτικό σύστηµα, οι εκπαιδευτικές αρχές της χώρας 

ίδρυσαν το 1994 το Τµήµα Εκπαίδευσης Ροµά ως ξεχωριστή διοικητική µονάδα του 

Εθνικού Εκπαιδευτικού Συµβουλίου. Οι δραστηριότητες του τµήµατος 

χρηµατοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισµό µέσω ειδικού λογαριασµού. Το 

τµήµα λειτουργεί ως οργανικά ανεξάρτητη διοικητική µονάδα και στη λήψη 

αποφάσεων συµµετέχουν εκπρόσωποι της τσιγγανικής µειονότητας. Οι κύριες 

αρµοδιότητες του τµήµατος συνοψίζονται ως εξής: 

 Σχεδιασµός και ανάπτυξη εθνικού προγράµµατος σχολικής εκπαίδευσης 

τσιγγανοπαίδων. 

 ∆ιατήρηση και διάδοση τσιγγάνικης κουλτούρας. 

 Ανάπτυξη κατάλληλου µηχανισµού πληροφόρησης και δικτύωσης. 

Οι δραστηριότητες του Τµήµατος είναι, επιγραµµατικά, οι ακόλουθες:: 

- Σχεδιασµός και υλοποίηση εθνικού προγράµµατος εκπαίδευσης 

τσιγγανοπαίδων 

- Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στη ροµανί 

- ∆ιοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων προβολής/διάδοσης της τσιγγάνικης 

γλώσσας και παράδοσης 

- ∆ιοργάνωση σεµιναρίων σε θέµατα εκπαίδευσης και συµβουλευτικής γονέων 

                                                 
85 Όπως και στις περισσότερες χώρες όπου κατοικούν, έτσι και στη Φινλανδία, είναι άγνωστος ο 
ακριβής αριθµός των Ροµά που διαβιούν στη χώρα, δεδοµένου ότι οι στατιστικές υπηρεσίες δεν 
καταγράφουν τα εθνικά χαρακτηριστικά των κατοίκων. Σύµφωνα πάντως µε εκτιµήσεις του 
Υπουργείου Παιδείας της Φινλανδίας, η τσιγγάνικη µειονότητα αριθµεί περί τα 10.000 άτοµα ενώ περί 
τους 3.000 Φινλανδούς Ροµά ζουν στη γειτονική Σουηδία. 
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- Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων 

- Έκδοση τακτικού ενηµερωτικού δελτίου στη φινλανδική γλώσσα 

- Υλοποίηση προγράµµατος DROM-EDU, έργου συγχρηµατοδοτούµενου από 

την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράµµατος COMENIUS. 

Tο πρόγραµµα DROM-EDU αποτελεί ενδεικτικό παράδειγµα καλής πρακτικής 

στον τοµέα της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Στόχος του είναι η ενθάρρυνση της 

ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα µέσω µίας 

σειράς καινοτοµικών παρεµβάσεων. Η υλοποίηση του έργου κάλυψε την περίοδο 

2001-2004 και επικεντρώθηκε στα ακόλουθα πεδία παρέµβασης: 

 Ενιαίο πρόγραµµα επιµόρφωσης διαµεσολαβητών εκπαίδευσης που 

λειτουργούν ως σύνδεσµος µεταξύ οικογένειας και σχολείου και παραγωγή 

σχετικού ενηµερωτικού υλικού. 

 ∆ηµιουργία δικτύου διαµεσολαβητών εκπαίδευσης µεταξύ Φινλανδίας και 

γειτονικών χωρών. 

 Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέµατα που 

σχετίζονται µε τον τσιγγάνικο πολιτισµό και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 

ανάγκες των τσιγγανοπαίδων.  

 ∆ηµιουργία ιστοσελίδας για την ενηµέρωση του εκπαιδευτικού κοινού της 

Φινλανδίας και των γειτονικών χωρών σε θέµατα εκπαίδευσης 

τσιγγανοπαίδων. 

 Μελέτη αποτίµησης προγραµµάτων εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων και 

διάδοση αποτελεσµάτων και καλών πρακτικών του προγράµµατος στους 

φορείς εκπαίδευσης, όχι µόνο της Φινλανδίας, αλλά και του ευρύτερου 

ευρωπαϊκού χώρου (ΕΕ, χώρες Κεντρο-Ανατολικής Ευρώπης). 

 Ενέργειες διάχυσης στοιχείων τσιγγανικού πολιτισµού στους Τσιγγάνους 

και τις άλλες εθνοτικές οµάδες της Φινλανδίας86. 

 

2. Εκπαίδευση ενηλίκων 

Κεντρικός στόχος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη Φινλανδία είναι η επιδίωξη της 

κοινωνικής συνοχής και της ισότητας µε την εξασφάλιση ισότιµης πρόσβασης όλων 

των πολιτών στη δια βίου µάθηση. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η εξασφάλιση επαρκούς 

και ικανού ανθρώπινου δυναµικού προκειµένου να ενισχυθεί η απασχόληση και να 

                                                 
86 www.edu.fi 
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περιορισθούν οι κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες της σταδιακής γήρανσης του 

πληθυσµού. 

Η εκπαίδευση ενηλίκων παρέχεται σε περισσότερα από 1.000 εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

που λειτουργούν σε ολόκληρη την επικράτεια εκ των οποίων µόνο ορισµένα 

απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Εντούτοις, υπάρχουν και άλλες µορφές δια 

βίου µάθησης που παρέχονται εκτός εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, όπως π.χ. η ενδο-

επιχειρησιακή κατάρτιση ή άλλες µορφές εκπαίδευσης/ επιµόρφωσης που 

διοργανώνονται από τους εργοδότες. Τέλος, υπάρχουν προγράµµατα εκπαίδευσης 

ενηλίκων γενικής παιδείας ή κοινωνικής αγωγής που παρέχονται χωρίς συγκεκριµένη 

επαγγελµατική στόχευση. 

Η εκπαίδευση ενηλίκων παρέχεται συνήθως στα: 

 Πανεπιστήµια 

 Τεχνικές Σχολές 

 Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

 Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ενηλίκων 

 Εθνικά εξειδικευµένα ιδρύµατα επαγγελµατικής κατάρτισης 

 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή Κέντρα Εργαζοµένων 

 Λαϊκά λύκεια 

 Θερινά Πανεπιστήµια 

 Γενικά λύκεια ενηλίκων 

 Κέντρα σπουδών 

 Κέντρα Φυσικής Αγωγής 

 Ωδεία. 

 

ΙΙΙ.3.2. Ολλανδία 

Στην Ολλανδία, η κινητοποίηση της Πολιτείας για την αντιµετώπιση της σχολικής 

διαρροής υπήρξε ιδιαίτερα έντονη τα τελευταία χρόνια, γεγονός που θα µπορούσε να 

οδηγήσει στο εσφαλµένο συµπέρασµα ότι το πρόβληµα της πρόωρης εγκατάλειψης 

του σχολείου λαµβάνει µεγάλες διαστάσεις στη χώρα. Οι αριθµοί ωστόσο 

υποδηλώνουν το αντίθετο, αφού οι αντίστοιχες τιµές του δείκτη EUROSTAT 

διαµορφώνονται διαχρονικά σε επίπεδα σηµαντικά χαµηλότερα του ευρωπαϊκού 
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µέσου όρου (12,9% το 2006). Όπως στην πλειοψηφία των κρατών-µελών της ΕΕ έτσι 

κι εδώ, τα ποσοστά σχολικής διαρροής είναι υψηλότερα για τους άντρες απ’ ότι για 

τις γυναίκες, ενώ τη µερίδα του λέοντος στη σχολική διαρροή κατέχουν οι µαθητές 

που προέρχονται από οικογένειες µεταναστών. 

Το 1999, η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε την υλοποίηση ειδικού Σχεδίου ∆ράσης 

για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής το οποίο προέβλεπε την πρόσληψη 

ενός ατόµου σε κάθε κοινότητα, µε βασική αρµοδιότητα τον έλεγχο της οµαλής 
φοίτησης όλων των νέων της κοινότητας άνω των 16 ετών. Στόχος αυτού του 

σχεδίου ήταν αφενός, να µην χάνονται τα ίχνη των µαθητών που εγκαταλείπουν το 

σχολείο και αφετέρου, να παρέχεται προσωπική υποστήριξη στον καθένα από 

αυτούς, προκειµένου να επανενταχθεί το συντοµότερο δυνατό στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα. Το 2003, η κυβέρνηση αποφάσισε να επεκτείνει το συγκεκριµένο µέτρο και 

στους νέους ηλικίας µέχρι 23 ετών. Κύριο µέληµα στην περίπτωση της µεγαλύτερης 

ηλικιακής οµάδας δεν ήταν τόσο η επιστροφή του ατόµου στο σχολείο αλλά κυρίως η 

υποστήριξη και καθοδήγηση του προς εναλλακτικές µορφές απόκτησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων (π.χ. επαγγελµατική κατάρτιση), απαραίτητων για την επαγγελµατική του 

αποκατάσταση. 

Αλλά και σε επίπεδο σχολικής µονάδας, υπήρξαν διάφορες πρωτοβουλίες για την 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, µε χαρακτηριστικότερη τη δηµιουργία 
«Κοινωνικών Οµάδων», αποτελούµενων από σχολικούς συµβούλους 

επιφορτισµένων µε την άµεση υποστήριξη των µαθητών που απειλούνται µε 
πρόωρη σχολική εγκατάλειψη. Ανεξάρτητα από τα όποια ποσοτικά αποτελέσµατα 

µπορεί να προέκυψαν από την υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης, αξίζει να 

τονιστεί η σηµαντική καινοτοµία που εισήγαγε στο ολλανδικό εκπαιδευτικό σύστηµα, 

µετατοπίζοντας την ευθύνη για τη σχολική διαρροή από τις «πλάτες» του 
µαθητή προς τους «ώµους» του εκπαιδευτικού και κατ’ επέκταση, του σχολείου.  

 

ΙΙΙ.3.3. Γερµανία 

Είναι γεγονός ότι µια απόπειρα σύγκρισης της οµοσπονδιακής – και συνεπώς, 

αποκεντρωµένης - Γερµανίας µε τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της ΕΕ που, κατά κανόνα, 

διαθέτουν κεντρικό σύστηµα δηµόσιας παιδείας, φαντάζει δύσκολη εκ πρώτης 

όψεως. Ωστόσο, µία δεύτερη µατιά αποκαλύπτει πολλά παραδείγµατα χωρών που, 

µολονότι διοικούνται από κεντρική εξουσία, προσκρούουν, κατά την άσκηση 

εκπαιδευτικής πολιτικής, σε περιφερειακές ιδιαιτερότητες τις οποίες µόνο η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και οι τοπικές πρωτοβουλίες είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν 
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αποτελεσµατικά. Ως εκ τούτου, προκύπτουν πολλά κοινά σηµεία µε τη Γερµανία 

όπου τα δεκαέξι κέντρα αποφάσεων συναντούν ανάλογο – ή, ακριβέστερα, το 

αντίστροφο - πρόβληµα στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν µία σχετική 

ισορροπία µεταξύ κρατιδίων. Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια σχεδιασµού και 

εφαρµογής καινοτόµων πρακτικών στην παιδεία δεν µπορεί παρά να γίνεται 

σύµφωνα µε µία από τη βάση προς την κορυφή προσέγγιση.  

Είναι πολύ δύσκολο να διατυπώσει κανείς τη βασική θέση µιας χώρας µε πολλά 

πρόσωπα όπως είναι η Γερµανία απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρότι η 

οµοσπονδιακή κυβέρνηση αντιτίθεται συστηµατικά σε πρακτικές που ενδεχόµενα 

τροφοδοτούν οποιεσδήποτε ανισότητες µεταξύ των κρατιδίων, στην πραγµατικότητα 

το ειδικό βάρος ορισµένων από αυτά έναντι των υπολοίπων είναι προφανές και 

αντανακλά σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις του δηµόσιου βίου. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η ένταξη της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην ανώτατη 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, η οποία σε ορισµένα µεµονωµένα κρατίδια (π.χ. Αµβούργο, 

Σάξη κλπ.) ήταν γεγονός ήδη από τη δεκαετία του 1920, ενώ στην πολιτική ατζέντα 

των περισσότερων χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρωτοεµφανίστηκε 

τουλάχιστον 20 χρόνια αργότερα. Αντίστοιχα, η Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, το 

κρατίδιο µε µεγάλο πολιτικό και οικονοµικό βάρος στη Γερµανία, έχει εξασφαλίσει 

διαχρονικά ένα ρόλο κρατιδίου-πιλότου στο σχεδιασµό και την άσκηση καινοτόµων 

πολιτικών, γεγονός που αντανακλά και στην εκπαιδευτική πολιτική, όπως προκύπτει 

και στη συνέχεια.   

 Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία: Το Ίδρυµα “Freudenberg” εστιάζει τη δράση του 

στην υποστήριξη και κοινωνική ένταξη των νέων που, λόγω της προέλευσης τους 

από οικογένειες µεταναστών (και σε µεταγενέστερο στάδιο, προσφύγων), 

απειλούνται άµεσα µε κοινωνικό αποκλεισµό. Στηριζόµενοι σε ανάλογα 

παραδείγµατα όπως η πρωτοβουλία “Community education and community 

development” που υλοποιήθηκε σε µεγάλες πόλεις της Αγγλίας µε έντονα 

σηµάδια αποβιοµηχάνισης, το Ίδρυµα, σε συνεργασία µε την κυβέρνηση του 

κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, προχώρησε στη δηµιουργία των 
αποκαλούµενων «Τοπικών Θέσεων Απασχόλησης» (Regionale 

Arbeitsstellen - RAAs). Πρόκειται για τοπικά εξωσχολικά κέντρα που 
στοχεύουν στην προώθηση και την ενσωµάτωση στην τοπική κοινωνία και 

ειδικότερα στο εκπαιδευτικό σύστηµα των νέων που προέρχονται από 

µεταναστευτικό περιβάλλον ή από οικογένειες παλιννοστούντων γερµανών. Στα 

κέντρα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης, κυρίως µε τη 

µορφή διασύνδεσης µεταξύ φορέων (π.χ. προσχολικής και σχολικής 
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εκπαίδευσης, σχολικών µονάδων και κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης κλπ.) 

αλλά και µεταξύ φορέων και οµάδων στόχων (π.χ. οµάδες νέων προερχόµενων 

από µεταναστευτικό περιβάλλον ή από άλλες εθνοτικές οµάδες, οικογένειες 

µεταναστών ή παλιννοστούντων Γερµανών κλπ.). Σήµερα λειτουργούν πάνω 
από 20 κέντρα σε πόλεις της ΒΡ-Β όπου το ποσοστό των µεταναστών 

υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο κρατιδίου (κριτήριο επιλεξιµότητας) 

ενώ τη χρηµατοδότηση τους αναλαµβάνουν από κοινού (50%-50%) οι εν λόγω 

κοινότητες και η κεντρική κυβέρνηση του κρατιδίου. Η αδιαµφισβήτητη επιτυχία 

των RAAs έγκειται στο γεγονός ότι η πρωτοβουλία δεν περιορίστηκε σε µία 

στείρα αντιγραφή των αντίστοιχων πρωτοβουλιών της Μεγάλης Βρετανίας αλλά 

υιοθέτησε µια πιο ρεαλιστική προσέγγιση («Κάντε ό,τι εσείς – άτοµα/ οµάδες – 

ξέρετε να κάνετε, στο δικό σας τόπο/ χώρο, µε τη συνεργασία όσων µπορείτε 

εσείς να δραστηριοποιήσετε»)87. 

 Έσση: Το ∆εκέµβριο 2006 ολοκληρώθηκε το Πιλοτικό Πρόγραµµα «Σχολική 

∆ιαρροή» (Schulvermeider) που υλοποιήθηκε κατά την τριετία 2003-2006 στην 

Περιφέρεια Lahn-Dill του κρατιδίου της ‘Εσσης88. Το πρόγραµµα προέβλεπε την 

ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων µε ειδική στόχευση στην πρόληψη του 
φαινοµένου της σχολικής διαρροής και υλοποιήθηκε µε την ενεργό 
συµµετοχή πλήθους τοπικών φορέων του δηµόσιου αλλά και του ιδιωτικού 

τοµέα (∆/ντές σχολικών µονάδων, ∆/ντές Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι των 

τοπικών αστυνοµικών και δικαστικών αρχών, του Υπουργείου Υγείας και της 

Γενικής Γραµµατείας Νέων, µέλη της οµάδας δράσης «Βία στο Σχολείο» κλπ). Το 

πρόγραµµα επικεντρώθηκε στο φαινόµενο της αδικαιολόγητης αποχής από τα 

µαθήµατα (της κατά το κοινώς λεγόµενης «κοπάνας» 89) που κατά την εκτίµηση 

του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί συχνά πρόδροµο της πρόωρης σχολικής 

εγκατάλειψης και συνεπώς, πρέπει να εντοπίζεται και να αντιµετωπίζεται έγκαιρα. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος, η αστυνοµικές αρχές της συγκεκριµένης 

Περιφέρειας κλήθηκαν να εντάξουν στις τακτικές πρωινές περιπολίες τους 

σηµεία όπου κατά κανόνα συχνάζουν οι «κοπανατζήδες» (εµπορικά κέντρα, 

καφετέριες, πάρκα ψυχαγωγίας κλπ.) προκειµένου να εντοπίζουν τέτοιους 

µαθητές και να ενηµερώνουν σχετικά τις οικείες σχολικές αρχές ώστε να λάβουν 

τα ενδεδειγµένα µέτρα.  

                                                 
87 Στο http://www.inrp.fr/Access/Innova/Savoirs_nouveaux/Politiques_nationales/ 
Allemagne_page_totale.htm 
88 Abschlussbericht zum Schulvermeider-Projekt Lahn-Dill, Wiesbaden, 2007 
89 Γερµ. «Schulschwaentzen» 
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Παράλληλα, µε την υποστήριξη µεγάλης ιδιωτικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, 

υλοποιήθηκε η δράση “Buddy Project” (σε ελεύθερη απόδοση Πρόγραµµα 

«Κολλητοί») στο πλαίσιο του οποίου οι «κολλητοί» φίλοι των απείθαρχων µαθητών 

αναλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, να συνοδεύουν το φίλο τους καθηµερινά από το σπίτι 

προς το σχολείο.  

Τέλος, το πρόγραµµα «Σχολική διαρροή» περιελάµβανε ένα ευρύ φάσµα 
παιδαγωγικών µέτρων µε στόχο την επανασύνδεση του µαθητή µε το σχολείο 

και τη µαθησιακή διαδικασία. Εκπονήθηκαν µελέτες και πραγµατοποιήθηκαν 

επιµέρους δράσεις µε στόχο αφενός, τη διαµόρφωση ενός ελκυστικού σχολικού 

περιβάλλοντος που θα προσελκύει το ενδιαφέρον των νέων για µάθηση αφετέρου δε, 

τη σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας και συµπεριφορών προς την κατεύθυνση της 

πλήρους αποδοχής της αναγκαιότητας της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Γερµανία – και ειδικότερα το κρατίδιο της Έσσης - έχει πλέον να επιδείξει αρκετά 

παραδείγµατα καλών πρακτικών σε επιµέρους δράσεις όπως είναι το ολοήµερο 

σχολείο, η συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και µαθητών, η πρόσθετη διδακτική 

στήριξη, η βελτίωση της ελκυστικότητας του σχολείου κλπ.  

Στη συνέχεια παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγµατα επιτυχηµένων πρακτικών 

για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής. 

 

IΙI.3.3.1. Ολοήµερο Σχολείο 

 Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο στην περιοχή “Köllnische Heide“ Βερολίνου 

Φορέας: ∆ήµος Βερολίνου 

Μέγεθος: 650 µαθητές/ριες 

Χρονική οργάνωση: Η ολοήµερη λειτουργία του σχολείου συνίσταται στην 

υποχρεωτική παρακολούθηση από τις 8:00 ως τις 16:00 επί τέσσερις (4) µέρες 

την εβδοµάδα (∆ε-Πε) και από τις 8:00 ως τις 12:00 την Παρασκευή. 

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πρωινής (6:00-8:00) και απογευµατινής 

φύλαξης (16:00-18:00) επί πέντε µέρες την εβδοµάδα. 

Το πρόγραµµα διδασκαλίας κατανέµεται καθηµερινά µεταξύ 8:00 και 12:30 µε 

διάλειµµα 5λεπτης διάρκειας ανά 90 λεπτά διδασκαλίας. Επιπλέον, δύο µέρες την 

εβδοµάδα παρέχεται απογευµατινή διδασκαλία στη βάση της αρχής της 

ρευστότητας τάξεων και ορίων ηλικίας µε το διαχωρισµό σε δύο τµήµατα, ένα 
για τις µικρές και ένα για τις µεγάλες τάξεις (∆ε & Τε για τις τάξεις ∆’-Στ’ και Τρ 

& Πε για τις τάξεις Α’-Γ’). 
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Από ∆ευτέρα ως Πέµπτη και από τις 12:30 ως τις 14:30 πραγµατοποιείται 

διάλειµµα για µεσηµεριανό φαγητό µε ελεύθερη προσέλευση εντός του 

συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος αλλά υποχρεωτικά για όλα τα παιδιά. 

Στην απογευµατινή ζώνη παρέχονται 36 διαφορετικά προγράµµατα ελεύθερης 
δραστηριότητας, τετράµηνης διάρκειας το καθένα. 

Με εξαίρεση ένα διάστηµα τεσσάρων (4) εβδοµάδων στη διάρκεια των 

καλοκαιρινών διακοπών και του διαστήµατος µεταξύ Χριστουγέννων και 

Πρωτοχρονιάς, παρέχεται η δυνατότητα φύλαξης και εκτός σχολικής περιόδου. 

Χωροταξική οργάνωση: Για τις ελεύθερες δραστηριότητες, το σχολείο διαθέτει 

ειδικά διαµορφωµένους υπαίθριους χώρους καθώς και ξεχωριστό κτίριο µε 

ειδικές αίθουσες ψυχαγωγίας και δηµιουργικής απασχόλησης όπως π.χ. 

εργαστήριο φωτογραφίας, αίθουσα ραπτικής, ξυλουργείο κλπ. 

Οργάνωση προσωπικού: Το προσωπικό του ολοήµερου σχολείου αριθµεί 

συνολικά 40 δασκάλους/ες και 38 παιδαγωγούς, δύο παιδαγωγούς ειδικής 

κατεύθυνσης και πλήθος ωροµίσθιου ανθρώπινου δυναµικού και προσωπικού 

σίτισης. Η τάξη διευθύνεται από κοινού και ισότιµα από έναν δάσκαλο και έναν 

παιδαγωγό. Όσο για τις ελεύθερες δραστηριότητες, πραγµατοποιούνται µε την 

παρακολούθηση του παιδαγωγού της τάξης ενώ η ευθύνη για τα µαθήµατα της 

απογευµατινής ζώνης επιµερίζεται µεταξύ των µελών του εκπαιδευτικού 

προσωπικού. 

Στόχευση σχολικού προγράµµατος: Το πρόγραµµα του σχολείου έχει σχεδιασθεί 

µε κύριο γνώµονα τη βέλτιστη κατανοµή µεταξύ των διδακτικών ωρών και 
των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, το πρόγραµµα βασίζεται στην 

εκπαιδευτική αντίληψη σύµφωνα µε την οποία το σχολείο, πέρα από τη µετάδοση 

γνώσεων, πρέπει να εισάγει το παιδί σε διαφορετικούς τρόπους δηµιουργικής 

αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου κάτω από υπεύθυνη επίβλεψη και 

καθοδήγηση. 

Παιδαγωγική αντίληψη: Στοχεύοντας στη δηµιουργία ενός µοντέλου ήπιας 

µετάβασης από την προσχολική στη σχολική βαθµίδα, σχεδιάστηκε ένα 

πρόγραµµα διετούς διάρκειας µέσα από το οποίο καλύπτονται συνολικά οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες του νηπιαγωγείου και της πρώτης δηµοτικού. Στο 

τέλος της διετούς φοίτησης, οι µαθητές φοιτούν στη Β’ τάξη του δηµοτικού 

επιµερισµένοι σε δύο τµήµατα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η στενή 

παρακολούθηση της επίδοσης κάθε µαθητή και να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν 

ανάγκες πρόσθετης διδακτικής στήριξης που παρέχεται κυρίως µε τη µορφή 
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προγράµµατος προετοιµασίας των µαθηµάτων της επόµενης µέρας. Ειδικότερα, 

προβλέπονται 2-3 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα για την προετοιµασία των 
µαθηµάτων της επόµενης µέρας. Ωστόσο το βασικότερο χαρακτηριστικό του 

σχολείου, όσον αφορά την παιδαγωγική αντίληψη, είναι η θέσπιση της 

µεσηµεριανής ζώνης ως «Ζώνης ελεύθερης διάθεσης» κατά την οποία οι 

µαθητές (από την Γ’ τάξη και πάνω) µπορούν να αξιοποιούν ελεύθερα το χρόνο 

τους αποδεσµευµένοι από τα στενά όρια της σχολικής τάξης και των εκεί 

τηρούµενων ορίων ηλικίας. Σε αυτή τη µεσηµβρινή ζώνη ελεύθερης διάθεσης, ο 

δάσκαλος αναλαµβάνει το ρόλο του απλού συνοµιλητή, ενηµερώνοντας το 

µαθητή σχετικά µε τις επιλογές που έχουν τεθεί στη διάθεση του. 

Παράλληλα, µε τη δηµιουργία του µοντέλου ήπιας µετάβασης από το 

νηπιαγωγείο στο δηµοτικό και τη θέσπιση της µεσηµβρινής ελεύθερης ζώνης 

καθώς και µέσα από τις παρεχόµενες δραστηριότητες ψυχαγωγίας και 

δηµιουργικής απασχόλησης δίνεται µεγάλη έµφαση στην κοινωνικοποίηση και 

την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Επισηµαίνεται ότι, µε 

στόχο την ενθάρρυνση της συµµετοχής των γονέων στη µαθησιακή διαδικασία, 

προβλέπεται η απασχόληση όσων γονέων το επιθυµούν στη ζώνη δηµιουργικής 

απασχόλησης και ψυχαγωγίας. 

 Ολοήµερο Σχολείο στο κρατίδιο της Βρέµης: Σύµφωνα µε την αντίληψη που 

θέλει τις επιδόσεις των µαθητών να επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από το 

σχολικό κλίµα και τη στάση των δασκάλων, ολοήµερο σχολείο του κρατιδίου της 

Βρέµης ανέπτυξε µία σηµαντική εκπαιδευτική καινοτοµία. Συγκεκριµένα, οι 

µαθητές του σχολείου, µε τη βοήθεια και την καθοδήγηση των δασκάλων τους, 

θέσπισαν συγκεκριµένους και µετρήσιµους µαθησιακούς στόχους και σχεδίασαν 

ένα σύστηµα αποτίµησης των επιδόσεων τους σύµφωνα µε το οποίο, την 

ευθύνη για την κατάκτηση ή όχι των στόχων αυτών αναλαµβάνουν από κοινού 

µαθητές και δάσκαλοι.  

Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία στηρίζεται στην πεποίθηση ότι οι δυνατότητες και 

ικανότητες των παιδιών διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο και ότι, εν τέλει, οι 

επιδόσεις κάθε µαθητή είναι ζήτηµα καθαρά προσωπικό. Σύµφωνα µε το 

συγκεκριµένο πιλοτικό πρόγραµµα, οι µαθητές αποφασίζουν ελεύθερα σε ποια 

µαθήµατα θα συµµετέχουν. Στη συνέχεια, µαθητές και δάσκαλοι σχεδιάζουν από 

κοινού ένα σύστηµα αξιολόγησης του κάθε µαθήµατος βασιζόµενο σε 

συγκεκριµένα κριτήρια επίδοσης (δυνατά και αδύνατα σηµεία) που προκύπτουν 

από την εµπειρία της διδασκαλίας. Με βάση αυτό το εξατοµικευµένο σύστηµα 

αξιολόγησης, κάθε µαθητής θέτει συγκεκριµένους στόχους για την προσωπική 
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του επίδοση, ο βαθµός επίτευξης των οποίων αποτιµάται σε εβδοµαδιαία βάση. 

Ας σηµειωθεί ότι υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη ώστε να αποφεύγονται 

περιστατικά µονοµερούς ενασχόλησης των µαθητών µε τα γνωστικά αντικείµενα 

στα οποία παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις. 

Η παραπάνω πρωτοβουλία, παρότι αποτελεί πολύ επιτυχηµένη πρακτική στο 

πλαίσιο του θεσµού του ολοήµερου σχολείου, απαιτεί σηµαντικούς 
ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους για την υλοποίηση της ενώ 

προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή, τη συνεργασία αλλά προ πάντων την 

υποµονή και επιµονή των εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών90. 
 

 Έργο «Ελεύθεροι χώροι διδασκαλίας» (Freie Lernorte). Πρόκειται για µία 

καινοτοµική παρέµβαση µε στόχο την εξατοµικευµένη εξέλιξη των µαθητών µέσα 

στο σχολείο χάρη στη δηµιουργία πολυλειτουργικών σχολικών και βιωµατικών 

χώρων. Η δηµιουργία τέτοιων «ελεύθερων χώρων διδασκαλίας», εξοπλισµένων 

µε διαφορετικά εκπαιδευτικά µέσα και εργαλεία απ’ ότι οι συµβατικές σχολικές 

αίθουσες, παρέχει πλήθος ερεθισµάτων και µαθησιακών ευκαιριών. Πρόκειται για 

πολυλειτουργικούς χώρους ψυχαγωγίας, συνύπαρξης, ανταλλαγής και 

συνεργασίας αλλά και ατοµικής προσπάθειας. Χάρη στην ποικιλία των µέσων και 

του εξοπλισµού τους, παρέχουν τη δυνατότητα εφαρµογής διαφορετικών 
πρακτικών και µεθόδων διδασκαλίας, µετάδοσης γνώσεων και ανταλλαγής 
εµπειριών. Τέτοιες πρακτικές µπορούν ενδεικτικά να είναι: εργαστήρια 

διδασκαλίας, δανειστικά κέντρα νέων µέσων επικοινωνίας, αίθουσες surfing 

(internet) κλπ. Σε αυτή τη φάση, έχουν καταγραφεί οι πρώτες εµπειρίες από την 

πιλοτική εφαρµογή της δράσης και έχουν πραγµατοποιηθεί οι πρώτες 

συναντήσεις ανταλλαγής απόψεων και εµπειριών µεταξύ των διαφόρων σχολείων 

και εµπειρογνωµόνων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Προγραµµατίζεται η 

υλοποίηση τακτικών συναντήσεων καθώς και η εικονική αναπαράσταση της 

λειτουργίας τέτοιων σχολείων και η συστηµατική καταγραφή σχετικών απόψεων 

και εµπειριών, ώστε να εξασφαλισθεί η µεγαλύτερη δυνατή διάχυση 

αποτελεσµάτων. Είναι γεγονός πάντως ότι ο αριθµός των ενταγµένων στη δράση 

«Ελεύθεροι χώροι διδασκαλίας» σχολείων αναµένεται να διπλασιαστεί εντός του 

2007, γεγονός που υποδηλώνει την απήχηση της πρωτοβουλίας στην 

εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό (γονείς, µαθητές) της Γερµανίας. 

Επιλέξιµα προς ένταξη είναι όσα ολοήµερα σχολεία έχουν να επιδείξουν κάποια 

                                                 
90 Bundesministerium für Bildung und Forschung, Individuelle Förderung – Bildungschancen für alle, 
Berlin,. 2005 
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εµπειρία στη χρήση των νέων µέσων επικοινωνίας, ενώ δεν είναι απαραίτητο να 

διαθέτουν ανάλογο εξοπλισµό.  

 
ΙII.3.3.2. Σύνδεση σχολείου-ζωής και επαγγελµατικός προσανατολισµός νέων 

 Ένα µέτρο που εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια στη Γερµανία για την 

αποτελεσµατικότερη σύνδεση του σχολείου µε την αγορά εργασίας και την 

κατάλληλη συµβουλευτική στήριξη και καθοδήγηση των νέων σε σχέση µε τις 

επαγγελµατικές προοπτικές που τους προσφέρονται, αφορά τη συστηµατική 

διοργάνωση επισκέψεων σχολείων σε επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, το 

γερµανικό σχολείο διοργανώνει µια φορά την εβδοµάδα επίσκεψη σε µια 

επιχείρηση, όπου οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από 

κοντά τις δραστηριότητες και τον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης καθώς και 

τη γενικότερη λειτουργία της. Στη συνέχεια, οι µαθητές καταγράφουν τις 

παρατηρήσεις και τις σκέψεις τους σχετικά µε αυτή την εµπειρία και ακολουθεί 

συζήτηση στο επίπεδο της τάξης. Πρόκειται για µια διαδικασία που αφενός, 

ελκύει το ενδιαφέρον των µαθητών αφετέρου δε, επιτυγχάνει τη σύνδεση του 

σχολείου µε τη ζωή και τις πρακτικές της απαιτήσεις και ως εκ τούτου, συµβάλλει 

στη µείωση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής91.  

 

ΙΙΙ.3.4. Αυστρία 

Παρότι η Αυστρία εµφανίζει διαχρονικά ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά µαθητικής 

διαρροής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας ήδη εκπληρώσει το στόχο για µείωση της 

σχολικής διαρροής κάτω από το 10% (9,6% το 2006), η προβληµατική της πρόληψης 

και αντιµετώπισης της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης εξακολουθεί να διεκδικεί ένα 

µερίδιο από το σύγχρονο πολιτικό λόγο που αναπτύσσεται στη χώρα. 

 

IΙI.3.4.1. Ισότητα ευκαιριών 

Η βασική εκδήλωση της εκπαιδευτικής ανισότητας στην Αυστρία συντελείται στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση οπότε και οι κοινωνικά προνοµιούχες οικογένειες 

κατευθύνουν τα παιδιά τους αφενός, προς την ιδιωτική εκπαίδευση αφετέρου δε, 

προς πιο «φιλόδοξες» εκπαιδευτικές κατευθύνσεις, µε αποτέλεσµα η δηµόσια 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση να θεωρείται σχολείο αποτυχηµένων, αφού σε αυτή 

                                                 
91 Ατοµική Έκθεση Προγράµµατος «Αρίων» της Χριστίνας Πετροπούλου, Σχολικής Συµβούλου 
Φιλολόγων ∆ωδεκανήσου, σελ. 4 
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συγκεντρώνονται τα µεγαλύτερα ποσοστά µαθητών που απειλούνται µε σχολική 

αποτυχία και συνεπώς, µε πρόωρη εγκατάλειψη. 

Τα τελευταία χρόνια η Αυστρία έχει καταβάλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 

εξοµάλυνσης των ανισοτήτων και της αντιµετώπισης φαινοµένων κοινωνικού 

αποκλεισµού στην παιδεία. Οι σηµαντικότερες από αυτές τις παρεµβάσεις είναι: 

 Η φοίτηση στο κανονικό σχολείο µαθητών µε ειδικές ανάγκες (είτε πρόκειται 

για αναπηρίες είτε για µαθησιακές δυσκολίες) εφόσον οι γονείς το επιθυµούν. Το 

µέτρο ισχύει από το 1993 και αφορούσε αρχικά µόνο της πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση. Η διευρυµένη εφαρµογή του συγκεκριµένου µέτρου και στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση ξεκίνησε πολύ αργότερα και αφορά µόνο την 

κατώτερη βαθµίδα εκπαίδευσης. Κινητήρια δύναµη για την ανάληψη της 

συγκεκριµένης πρωτοβουλίας αποτέλεσαν οι τοπικοί σύλλογοι γονέων που µε 

πολλή τόλµη και επιµονή κατάφεραν να ασκήσουν την απαιτούµενη πίεση στους 

αρµόδιους εθνικούς φορείς, ώστε τα παιδιά µε αναπηρίες ή µαθησιακά 

προβλήµατα να µπορούν να φοιτούν στο κανονικό σχολείο. 

 Η οµαδική διδασκαλία σε δηµοτικά σχολεία µε υψηλό ποσοστό µαθητών 
από περιβάλλον µεταναστών (κυρίως τούρκικης και σερβο-κροατικής 

καταγωγής) µε τη συνεργασία δύο δασκάλων, εκ των οποίων ο ένας µιλάει τη 

µειονοτική γλώσσα. Στόχος είναι η οµαλή εξέλιξη των αλλοδαπών µαθητών µέσα 

στο σχολείο µε την ταυτόχρονη αποφυγή της παραποµπής τους σε ειδικά 

προγράµµατα λόγω ανεπάρκειας στη γερµανική γλώσσα. 

 Η ίδρυση των Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Fachhochschulen) το 

1994. Πρόκειται για µη πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

τεχνικής κυρίως κατεύθυνσης, που δηµιουργήθηκαν ως απάντηση στο 

εκπαιδευτικό αδιέξοδο των µαθητών που µετά την ολοκλήρωση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατευθύνονταν σε προγράµµατα επαγγελµατικής 

κατάρτισης και συνεπώς, αποκλείονταν από την ανώτερη εκπαίδευση92. 

 Ο θεσµός των επιµορφωτικών προγραµµάτων διοίκησης σχολείων που 

δηµιουργήθηκε το 1995 (µε αφετηρία τη Βιέννη) δηµιουργήθηκε ως απάντηση σε 

δύο διαφορετικές ανάγκες:  

(α) την αυξανόµενη δηµόσια κριτική προς την παραδοσιακή οδό µέσω της οποίας 

διοριζόταν µέχρι τότε η πλειοψηφία των ∆/ντων σχολείων και η οποία περνούσε 

από το κατώφλι της πελατειακής σχέση µε την εκάστοτε πολιτικής ηγεσία και 

                                                 
92Στο http://www.inrp.fr/Acces/Innova/Savoirs_nouveaux/Politiques_nationales/Autriche 



Παραδοτέο 2: Ανάλυση των µετρήσεων της σχολικής διαρροής και καταγραφή υπαρχόντων 
  συστηµάτων, απόψεων και προτάσεων καταπολέµησης της σχολικής διαρροής 

 
Έκδοση 2.0 

 

PLANET A.E.  160 
 

(β) τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για ανάπτυξη των διοικητικών και 

διαχειριστικών δεξιοτήτων των ∆/ντών σχολείων, ως προϋπόθεση για τη 

λειτουργία του νέου θεσµού της αυτονοµίας των σχολείων που 

πρωτολειτούργησε το σχολικό έτος 1993-94. 

Μέχρι τότε, οι εκπαιδευτικοί µπορούσαν να διεκδικήσουν µια θέση διευθυντού 

σχολείου κυρίως µέσω της συγκέντρωσης «µορίων» χάρη στην ενασχόληση τους 

µε δραστηριότητες άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένες µε διοικητικές δεξιότητες (π.χ. 

ανάπτυξη συνδικαλιστικής δράσης, διοργάνωση πολιτιστικών ή άλλων σχολικών 

δραστηριοτήτων, συµµετοχή σε συµβούλια δήµων ή κοινοτήτων κλπ.). Μολονότι 

η παραπάνω διαδικασία «στρατολόγησης» παραµένει εν πολλοίς η ίδια σε ότι 

αφορά την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε 

πολλές περιπτώσεις η Τοπική Αυτοδιοίκηση απευθύνεται κατά καιρούς σε 

επαγγελµατίες συµβούλους επιλογής ανθρώπινου δυναµικού (head hunters) 

προκειµένου να επιλεγούν διευθυντές σχολείων µε πιο αντικειµενικά κριτήρια. 

Η Βιέννη και η Άνω Αυστρία είναι οι πρώτες περιφέρειες όπου παρέχονται 

προγράµµατα επιµόρφωσης σε επίδοξους ή ήδη διορισµένους διευθυντές 

σχολικών µονάδων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη πρωτοβουλία δεν 

προέρχεται από τις τοπικές αρχές, όπως θα περίµενε κανείς, αλλά από τους 

ίδιους τους διευθυντές σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα αντίστοιχα 

προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών επικεντρώνονται στα παρακάτω 

θεµατικά αντικείµενα: 

• ∆ιοίκηση και προσδιορισµός ρόλων  

• Επικοινωνία και αντανακλαστικότητα 

• ∆ιαχείριση διαφορών και 

• Σχολική ανάπτυξη και διοίκηση έργου. 

Στόχος των παραπάνω σεµιναρίων είναι να βελτιώσουν, καθιστώντας πιο 

επαγγελµατική, τη διοικητική ικανότητα των διευθυντών σχολικών µονάδων, του 

διοικητικού προσωπικού των σχολείων (δηλ. διορισµένων εκπαιδευτικών µε 

περιορισµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εντός της σχολικής µονάδας που 

αναλαµβάνουν τη διοικητική υποστήριξη της διεύθυνσης του σχολείου), των 

σχολικών συµβούλων καθώς και όσων επιθυµούν να αναλάβουν αντίστοιχους 

ρόλους µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα93. 

                                                 
93 ACHS O., GRUBER, K-H., Schulqualität, ÖBV Pädagogischer Verlag, Wien, 1995 
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• Η ενίσχυση του θεσµού των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών µε τη βελτίωση και 

τον εµπλουτισµό των προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Στόχος της 

παρέµβασης που ξεκίνησε το 1995 ήταν να καταστούν οι παιδαγωγικές 

Ακαδηµίες της Αυστρίας αντάξιες της τριτοβάθµιας εκπαιδευτικής βαθµίδας στην 

οποία είχαν πρόσφατα ενταχθεί. Ειδικότερα, θεσπίστηκε η τετραετής διάρκεια 

σπουδών και δόθηκε η δυνατότητα να αναπτυχθούν πιο ευέλικτα και 
δηµιουργικά εκπαιδευτικά προγράµµατα εντός του κύκλου σπουδών σε 

αντίθεση µε το έντονα «σχολικό» κλίµα που επικρατούσε µέχρι τότε στις 

Παιδαγωγικές Ακαδηµίες. Το 1996 µάλιστα, ξεκίνησε µία αξιέπαινη πρωτοβουλία 

εκ µέρους της Αυστριακής Οµοσπονδίας Εκπαιδευτικών, ενός οργάνου που δεν 

διακρίνεται για τις καινοτοµικές του δραστηριότητες. Εµπνευσµένη από το 

ελβετικό παράδειγµα, η Οµοσπονδία διοργάνωσε µία δηµόσια συζήτηση 
εθνικής εµβέλειας µε θέµα «Το πρότυπο του ∆ασκάλου». Μέσα από τοπικά 

workshops που πραγµατοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, δόθηκε η ευκαιρία 

στους εκπαιδευτικούς, τους επιστήµονες της αγωγής και τους φορείς χάραξης 

εκπαιδευτικής πολιτικής να αναπτύξουν τους προβληµατισµούς τους σχετικά µε 

την εκπαιδευτική δεοντολογία, τις ειδικές απαιτήσεις του επαγγέλµατος αλλά και 

το µέλλον του εκπαιδευτικού, και της παιδείας γενικότερα, όπως διαµορφώνεται 

στο πλαίσιο µιας εξαιρετικά ασταθούς, ετερογενούς και σύνθετης κοινωνίας όπως 

η σηµερινή. 

 

ΙΙΙ.3.5. Γαλλία 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση θεσπίστηκε στη Γαλλία µε το Νόµο της 28ης Μαρτίου 

1882 περί οργάνωσης της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και προβλέπει την 

υποχρεωτική φοίτηση όλων των παιδιών ηλικίας από 6 ως 16 ετών. Σύµφωνα µε το 

ίδιο νόµο, οι γονείς υποχρεούνται να ενηµερώνουν τη διεύθυνση του σχολείου 

σχετικά µε τη διάρκεια και τους λόγους οποιασδήποτε απουσίας του µαθητή. 

Αντίστοιχα, οι σχολικές αρχές οφείλουν να προειδοποιούν εγγράφως τους γονείς 

σχετικά µε τις κυρώσεις του νόµου στις περιπτώσεις µη αιτιολογηµένης απουσίας 

ενός µαθητή για περισσότερες από τέσσερεις µέρες το µήνα. 

 

IIΙ.3.5.1. Θεσµικά µέτρα για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής 

ΙΙΙ.3.5.1.1. Οικονοµικά µέτρα: 
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Το 1959, εγκύκλιος εφαρµογής του νόµου περί κοινωνικής ασφάλισης εξαρτά την 

καταβολή του οικογενειακού επιδόµατος από την επαρκή τήρηση εκ µέρους των 

γονέων της υποχρέωσης φοίτησης των παιδιών. Η εφαρµογή της συγκεκριµένης 

διάταξης προϋποθέτει ωστόσο την υποβολή σχετικής καταγγελίας από τις σχολικές 

αρχές προς το Ταµείο Οικογενειακών Επιδοµάτων. Σε αυτή την περίπτωση η 

καταβολή του µηνιαίου οικογενειακού επιδόµατος που αντιστοιχεί στο/α παιδί/ά που 

δεν φοιτούν κανονικά διακόπτεται αρχής γενοµένης από το µήνα κατά τον οποίο 

ειδοποιήθηκε το Ταµείο. Το επίδοµα δεν µπορεί να καταβληθεί στην οικογένεια του 

διαρρεύσαντα µαθητή παρά µόνο εφόσον το σχολείο ενηµερώσει το Ταµείο ότι ο 

µαθητής φοιτά κανονικά για τουλάχιστον ένα µήνα. Σε περίπτωση που οι γονείς 

αιτιολογήσουν εκ των υστέρων τις απουσίες του παιδιού στην Επιθεώρηση της 

Εκπαίδευσης, µπορούν να αιτηθούν την αναδροµική καταβολή του επιδόµατος. 

Στις περιπτώσεις όπου ένας µαθητής έχει απουσιάσει περισσότερες από τέσσερεις 

σχολικές ηµέρες το µήνα επί τρεις µήνες (διαδοχικούς ή όχι) ή περισσότερες από 6 

ηµέρες, συνεχόµενες ή όχι αλλά µέσα στον ίδιο µήνα, το οικογενειακό επίδοµα δεν 

καταβάλλεται για το/ους συγκεκριµένο/ου µήνα/ες χωρίς δικαίωµα αναδροµικής 

καταβολής94. 

Η προσωρινή διακοπή του οικογενειακού επιδόµατος σε γονείς µαθητών που 

απουσιάζουν αδικαιολόγητα από το σχολείο δεν φαίνεται ωστόσο να επιβεβαιώνεται 

ως κατάλληλο µέτρο καταπολέµησης της σχολικής διαρροής, όχι µόνο στη Γαλλία 

αλλά και σε άλλες χώρες όπου εφαρµόσθηκε (π.χ. Μ. Βρετανία, ΗΠΑ). Αντίθετα, η 

αύξηση των µέτρων καταστολής της σχολικής διαρροής φαίνεται να λειτουργεί 

αντιστρόφως ανάλογα προς την παραµονή των µαθητών στο σχολείο. 

 

ΙΙΙ.3.5.1.2. Ποινικά µέτρα: 

Ενώ στα περισσότερα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σχολική διαρροή 

τιµωρείται κυρίως µε χρηµατικά πρόστιµα, η Γαλλία, όπως άλλωστε και η Μεγάλη 

Βρετανία, προβλέπει ποινικές κυρώσεις για τους γονείς που δεν µεριµνούν για την 

τακτική φοίτηση των παιδιών τους. Την τελευταία δεκαετία µάλιστα, οι καταδίκες 

γονέων για πληµµελή τήρηση των υποχρεώσεων τους απέναντι στα παιδιά τους 

έχουν αυξηθεί σηµαντικά ενώ πληθαίνουν και οι προτάσεις και παρεµβάσεις για την 

προληπτική αντιµετώπιση του φαινοµένου (π.χ. σεµινάρια γονέων για την ανάπτυξη 

                                                 
94 L’ e-ssentiel (Publication electronique de la Caisse Nationale des Allocations Familiales), No9, 
fevrier 2003 
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του αισθήµατος ευθύνης απέναντι στα παιδιά, τοποθέτηση αστυνοµικών σε σχολικές 

µονάδες, αντικατάσταση ποινικών ποινών µε χρηµατικά πρόστιµα κλπ.). 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 227-17 του γαλλικού Ποινικού Κώδικα, ο γονέας 

που, διαπιστωµένα και χωρίς νόµιµη αιτία, δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του 

«... σε βαθµό που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, την ηθική και την 

εκπαίδευση» του παιδιού του τιµωρείται µε ποινή που µπορεί να φτάσει τα δύο 

χρόνια κάθειρξης και χρηµατικό πρόστιµο ως 30.000 €. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κάθε 

χρόνο εκδίδονται περί τις 120 καταδικαστικές αποφάσεις, εκ των οποίων το 16% 

περίπου αφορά ποινές φυλάκισης. Περισσότερες από τις µισές περιπτώσεις 

συνδέονται µε φαινόµενα σχολικής διαρροής. Οφείλουµε ωστόσο να επισηµάνουµε 

ότι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης εξ αρχής αποθάρρυναν τους 

δικαστικούς λειτουργούς από τη γενικευµένη εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης 

του Ποινικού Κώδικα, ενώ τα τελευταία χρόνια η επιβολή ποινών φυλάκισης σε 

περιπτώσεις σχολικής διαρροής έχει ουσιαστικά καταργηθεί. 

Ως επιπλέον µέτρο για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής στη Γαλλία, επί 

υπουργίας του νυν προέδρου της γαλλικής δηµοκρατίας Νικολά Σαρκοζί, 

δηµιουργήθηκε ο θεσµός του «υπεύθυνου σχολικής διαρροής» που, σε 

συνεργασία µε τις αστυνοµικές και δικαστικές αρχές, µεριµνά για τον έγκαιρο 

εντοπισµό και την καταστολή κρουσµάτων σχολικής διαρροής µέσα στη σχολική 

µονάδα. Το µέτρο αντιµετωπίστηκε µε µεγάλη επιφύλαξη από τον ακαδηµαϊκό και 

εκπαιδευτικό κόσµο της Γαλλίας ενώ σκληρή κριτική ασκήθηκε και στον ίδιο τον 

Υπουργό για τον «αστυνοµικό» ρόλο που θέλησε να επιβάλει στο γαλλικό σχολείο95. 

 

ΙΙΙ.3.5.1.3. Υποστηρικτικά µέτρα: 

Το ∆εκέµβριο 2006, το γαλλικό κοινοβούλιο ψήφισε νέο νόµο για την προστασία του 

παιδιού στον οποίο περιλαµβάνεται ειδική διάταξη για τη σχολική διαρροή. Το 

σχετικό άρθρο δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη πρόληψης του φαινοµένου σε 

αντιδιαστολή µε την προηγούµενη νοµοθεσία που περιοριζόταν σε καθαρά 

κατασταλτικά µέτρα. Μολονότι οι ποινικές κυρώσεις δεν έχουν καταργηθεί πλήρως, 

συνιστάται να εφαρµόζονται µε φειδώ και µόνο ως έσχατο µέσο σωφρονισµού των 

γονέων. Αντ’ αυτών, το νέο νοµοθετικό πλαίσιο προτείνει τη σταδιακή 
αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής, αρχικά στο επίπεδο της σχολικής µονάδας 

µε την άµεση ενηµέρωση της οικογένειας µόλις διαπιστωθεί απουσία του µαθητή από 

το σχολείο και τη δηµιουργία διαλόγου µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. Σε 
                                                 
95 AUFRIMONT R. (Ed.), Le nouveau guide annuaire “Changeons l’ecole”, Paris, 2007  
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περίπτωση µη ανταπόκρισης των γονέων, το σχολείο, εφόσον έχει παρέλθει ένας 

µήνας άκαρπων προσπαθειών εκ µέρους του σχολείου και εφόσον κρίνεται σκόπιµο, 

µπορεί να απευθυνθεί στο επίπεδο της Περιφέρειας προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί εκτεταµένος διάλογος µε όλους τους κοινωνικούς φορείς για την 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου, ενώ ως έσχατη λύση εξακολουθεί να 

ισχύει η δικαστική οδός και η επιβολή ποινικών κυρώσεων. 

 

ΙΙΙ.3.6 Ελβετία 

Η Ελβετία διαθέτει πολυετή εµπειρία στο σχεδιασµό και την υλοποίηση µέτρων 

αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής, που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν 

εξαντλητικά στο παρόν κεφάλαιο. Ως ιδιαίτερα καλή πρακτική εντοπίζεται η εφαρµογή 

του θεσµού των «Σχολών Γονέων» στη χώρα, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στη 

συνέχεια.  

 

ΙII.3.6.1. Σχολές Γονέων 

Μία επιτυχηµένη πρακτική, όσον αφορά το θεσµό των Σχολών Γονέων,  εφαρµόζει η 

Ελβετία ήδη από το 1966. Η µεγάλη ανταπόκριση της ελβετικής κοινωνίας στα 

πρώτα βήµατα του θεσµού και η ανάγκη των γονέων για αποτελεσµατική στήριξη και 

σωστή καθοδήγηση σε εκπαιδευτικά και οικογενειακά ζητήµατα οδήγησε στην 

ίδρυση, το 1967, της Ελβετικής Οµοσπονδίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων η οποία 

απαρτίζεται από τοπικά (καντονικά) συλλογικά σχήµατα (π.χ. ΚΕΚ, σύλλογοι γονέων 

κλπ.) και από τοπικές Σχολές Γονέων. Οι οικονοµικοί πόροι της Οµοσπονδίας 

προέρχονται τόσο από το δηµόσιο τοµέα (τακτικές επιχορηγήσεις, ad-hoc ενισχύσεις 

για την υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων) και του ιδιωτικού τοµέα καθώς και από 

τα έσοδα διαφόρων δραστηριοτήτων της Οµοσπονδίας (σεµινάρια, ηµερίδες, 

εκδόσεις, πώληση διαφηµιστικών κλπ.). Η κύρια δραστηριότητα της Οµοσπονδίας 

συνδέεται µε την εκπαίδευση ενηλίκων και την παροχή συµβουλευτικής 
στήριξης στους γονείς, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν αποτελεσµατικά τα 

παιδιά στη διάρκεια των σπουδών τους. Η εκπαίδευση ενηλίκων πραγµατοποιείται 

κυρίως µέσω οργανωµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, διαλέξεων, σεµιναρίων 

και οµάδων εργασίας και προβληµατισµού. Προβλέπονται ωστόσο και 

δραστηριότητες που δε συνδέονται άµεσα µε την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η 

διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. 

Ειδικότερα, η Οµοσπονδία δραστηριοποιείται στα ακόλουθα πεδία: 
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 Συντονισµός των δράσεων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση 

ενηλίκων/γονέων. 

 Ενηµέρωση, πληροφόρηση, δηµοσιότητα (έντυπο και ψηφιακό ενηµερωτικό 

υλικό, λειτουργία κόµβου στο Internet, τηλεφωνική γραµµή επικοινωνίας, 

ενηµερωτικές εκδηλώσεις). 

 Εκπροσώπηση Σχολών Γονέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 Έκδοση Επαγγελµατικών Περιοδικών και άλλων ενηµερωτικών φυλλαδίων στη 

γερµανική και τη γαλλική γλώσσα. 

 Εκπαίδευση και δια βίου κατάρτιση ενηλίκων. 

 ∆ηµόσιες Σχέσεις και παρουσία στα ΜΜΕ. 

 ∆ιοργάνωση Εθνικής Ηµέρας για την Εκπαίδευση Γονέων ανά διετία (δεύτερο 

Σάββατο του Σεπτεµβρίου). 

 Παραγωγή και πώληση διαφηµιστικού και προωθητικού υλικού (στυλό, 

σηµειωµατάρια, σπίρτα, αφίσες κλπ.). 

 Πολιτικο-κοινωνικές δραστηριότητες. 

 Συνεργασία µε τοπικούς και συλλογικούς φορείς στην υλοποίηση σχετικών 

παρεµβάσεων. 

Στην Ελβετία, στην εκπαίδευση ενηλίκων (συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης 

γονέων) δραστηριοποιούνται συνολικά περί τους 1.200 φορείς, πολλοί από τους 

οποίους στηρίζονται στην εθελοντική εργασία96. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις Σχολές Γονέων, σχεδιάσθηκαν και λειτουργούν για 

την εξυπηρέτηση των ακόλουθων αναγκών των ενήλικων πολιτών: 

 Απόκτηση νέων και επαναφορά προηγούµενων γνώσεων για την 

καλύτερη υποστήριξη των παιδιών τους σε σχέση µε το σχολείο. 

 Συµβουλευτική γονέων. 

 Επικοινωνία µε άλλους γονείς και ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών. 

 Συµµετοχή σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

Οι δραστηριότητες των Σχολών Γονέων είναι κατάλληλα προσαρµοσµένες στις 

ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των ενηλίκων (σχεδιασµός εκπαιδευτικού 

υλικού, απογευµατινό-βραδινό ωράριο µαθηµάτων, δηµιουργία κλίµατος 

                                                 
96 www.formation-des-parents.ch 



Παραδοτέο 2: Ανάλυση των µετρήσεων της σχολικής διαρροής και καταγραφή υπαρχόντων 
  συστηµάτων, απόψεων και προτάσεων καταπολέµησης της σχολικής διαρροής 

 
Έκδοση 2.0 

 

PLANET A.E.  166 
 

συνεργασίας και αλληλεγγύης µεταξύ γονέων-µαθητών αλλά και µεταξύ γονέων-

εκπαιδευτικών). Οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στις Σχολές Γονέων είναι 

εξειδικευµένοι στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

επικεντρώνεται στην απόκτηση γενικής παιδείας και ειδικών δεξιοτήτων, 

απαραίτητων για την ένταξη και την εξέλιξη µέσα στη σύγχρονη αγορά εργασίας. 

Οι συµµετέχοντες γονείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάµεσα από 80 και 
πλέον διαφορετικά µαθήµατα (π.χ. γαλλικά, γαλλικά για ξενόγλωσσους, 

γερµανικά, αγγλικά, λατινικά, µαθηµατικά, φυσική, πληροφορική κλπ.) καθώς και 

να συµµετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες δηµιουργικής απασχόλησης ή 

σεµινάρια ποικίλης θεµατολογίας.  

Το αργότερο µέχρι το Σεπτέµβριο κάθε έτους, εκδίδεται το αναλυτικό πρόγραµµα  

κάθε Σχολής Γονέων και αποστέλλεται ταχυδροµικά σε όσους έχουν εκδηλώσει 

σχετικό ενδιαφέρον. Παρότι επιδοτούµενες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι 

Σχολές Γονέων καλύπτουν µέρος του κόστους λειτουργίας τους µε τα έσοδα από 
την παραγωγή και την πώληση (µέσω του ∆ιαδικτύου) αναµνηστικών και 
διαφηµιστικών αντικειµένων που φέρουν το λογότυπο του θεσµού και έξυπνα 

επικοινωνιακά µηνύµατα (π.χ. κουτί σπίρτων µε τη φράση – σε ελεύθερη 

απόδοση - «Σχολές Γονέων – µια σπιρτώδης ιδέα»)97.  

Αξιοσηµείωτη είναι και η δηµιουργία δικτυακού τόπου (http://www.ep-ge.ch) για 

την παροχή συµβουλευτικής στήριξης σε γονείς παιδιών κάθε ηλικίας στο πλαίσιο 

λειτουργίας των «Σχολών Γονέων». Λειτουργεί γραµµατεία ενηµέρωσης των 

γονέων σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες και τις υλοποιούµενες δράσεις (9-

12:00 και 13:30-15:30), 24ωρη γραµµή επικοινωνίας και συµβουλευτικής 

στήριξης, καφέ γονέων όπου συναντιούνται γονείς και συζητούν κοινά 

προβλήµατα σχετικά µε την ανατροφή των παιδιών, ενώ διοργανώνονται συχνά 

σεµινάρια, διαλέξεις και συζητήσεις πάνω σε θέµατα που σχετίζονται µε την 

ανατροφή των παιδιών. Τέλος, κατόπιν αιτήµατος, ο φορέας (Οµοσπονδία 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή µεµονωµένες σχολές γονέων) αναλαµβάνει τη 

διοργάνωση παρουσιάσεων-διαλέξεων ή το συντονισµό συζητήσεων πάνω σε 

θέµατα σχετικού ενδιαφέροντος για λογαριασµό του αιτούντος (φορέα ή ιδιώτη) 

και έναντι αµοιβής. 

 

                                                 
97 http://www.geneve.ch/co/encadrer/epa.html 
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ΙΙΙ.3.7. Ισπανία 

Η Ισπανία αντιµετωπίζει διαχρονικά έντονο πρόβληµα σχολικής διαρροής αφού 

κατατάσσεται µόνιµα στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά την επίτευξη του σχετικού 

δείκτη της Λισσαβόνας. Εντούτοις, τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται µία τάση 

µείωσης του ποσοστού σχολικής διαρροής98, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 

σχετικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν κατά τα τελευταία χρόνια αποδίδουν τους 

πρώτους καρπούς. Είναι γεγονός ότι, παρά τα υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής, η 

Ισπανία έχει να επιδείξει έντονη, και συχνά καινοτοµική, δράση για την αντιµετώπιση 

του φαινοµένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου τα τελευταία χρόνια. 

Ωστόσο, η πορεία της Ισπανίας προς την επίτευξη του στόχου της Λισσαβόνας 

διαγράφεται εξαιρετικά επίπονη και είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο δείκτης δεν θα 

επιτευχθεί εντός της χρονικής προθεσµίας που θέτει η Ε.Ε. (2010).  

Τα ατοµικά, κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά του διαρρεύσαντα µαθητικού 

πληθυσµού είναι λίγο ως πολύ κοινά µε αυτά των άλλων ευρωπαϊκών χωρών ενώ 

αξιοσηµείωτη είναι και η ιδιαίτερη οµοιότητα µε τον ελληνικό διατρέχοντα 
κίνδυνο πληθυσµό. Έτσι, µεγάλα ποσοστά διαρροής παρουσιάζουν τα παιδιά 

µεταναστών (κυρίως από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής), οι παλιννοστούντες, οι 

τσιγγανόπαιδες, τα παιδιά µονογονεϊκών, φτωχών ή κοινωνικά περιθωριοποιηµένων 

οικογενειών, τα παιδιά ξενόγλωσσων κοινοτήτων της Ισπανίας και τέλος, οι µαθητές 

που διαµένουν σε υποβαθµισµένες περιοχές των µεγάλων αστικών κέντρων και στα 

νησιωτικά συµπλέγµατα των Καναρίων και των Βαλεαρίδων. 

 

IΙI.3.7.1. Ενισχυτική διδασκαλία 

Η αλλαγή τάσης της τελευταίας διετίας συµπίπτει χρονικά µε την εφαρµογή του 
Εθνικού Σχεδίου Ενίσχυσης, Προσανατολισµού και Στήριξης (PROA) που 

στοχεύει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών προοπτικών των µαθητών µε µαθησιακές 

δυσκολίες. Το Σχέδιο περιλαµβάνει πλήθος δράσεων που υλοποιούνται σε ολόκληρη 

την ισπανική επικράτεια και αφορούν την πρόσθετη διδακτική στήριξη µαθητών µε 
µαθησιακές δυσκολίες όσο και την υποστήριξη µαθητών για την απόκτηση 
χρήσιµων τεχνικών µάθησης. Αυτή τη στιγµή το Πρόγραµµα υλοποιείται σε 1.165 

σχολικά συγκροτήµατα της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ 

υπολογίζεται ότι το σχολικό έτος 2007-2008 θα ενταχθούν άλλα 1.300. Ειδικότερα, το 

Πρόγραµµα PROA αφορά την παροχή διδακτικής στήριξης µε στόχο την οµαλή 

µετάβαση από µία σχολική βαθµίδα στην επόµενη και από µία σχολική τάξη στην 
                                                 
98 Από 31,7% το 2004 σε 29,9% το 2006 
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επόµενη. Το πρόγραµµα διαρθρώνεται σε δύο βασικές κατηγορίες δράσεων εκ των 

οποίων η πρώτη απευθύνεται σε µαθητές της πέµπτης και έκτης τάξης του δηµοτικού 

σχολείου και επιδιώκει την οµαλή µετάβαση στο γυµνάσιο ενώ η δεύτερη 

απευθύνεται σε µαθητές της Α’, Β’ και Γ’ τάξης του γυµνασίου µε στόχο την 

ενθάρρυνση τους να προχωρήσουν στον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα εστιάζουν στην αντιµετώπιση µαθησιακών 

δυσκολιών που συνδέονται µε: 

o Προβλήµατα συµπεριφοράς και ωριµότητας. 

o Χαµηλός βαθµός ενσωµάτωσης στο σχολικό περιβάλλον. 

o Μειωµένη ανταπόκριση στις σχολικές απαιτήσεις και έλλειψη ορθών 

µαθητικών συνηθειών. 

o Ελλιπείς γνώσεις σε βασικά πεδία του σχολικού προγράµµατος. 

o Έλλειψη ενδιαφέροντος και απουσία κινήτρων για τη συνέχιση της φοίτησης. 

Η υποστήριξη παρέχεται µε τη µορφή διοργάνωσης ειδικών µαθηµάτων εκτός του 

ωρολογίου προγράµµατος µε στόχο: 

⇒ Τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης µέσω (α) της απόκτησης συνηθειών 

οργάνωσης και συστηµατικότητας στην προετοιµασία των µαθηµάτων, (β) της 

βελτίωσης της ικανότητας ανάγνωσης και συγκέντρωσης και (γ) του 

εµπλουτισµού των γνώσεων σε πεδία που είναι κρίσιµα κατά τα επόµενα στάδια 

της σχολικής ζωής. 

⇒ Την αύξηση του βαθµού ενσωµάτωσης στην τάξη και στο σχολικό περιβάλλον 

γενικότερα. 

⇒ Τη διευκόλυνση της µετάβασης από τη µία σχολική τάξη και από τη µία 

εκπαιδευτική βαθµίδα στην επόµενη. 

Παράλληλα, ένα από τα µέτρα που φαίνεται να συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό στην 

πρόσφατη µείωση του ποσοστού σχολικής διαρροής είναι τα προγράµµατα 

εκπαιδευτικής στήριξης που απευθύνονται στους µαθητές µε τις µεγαλύτερες 

µαθησιακές δυσκολίες. Πέρα από την πρόσθετη διδασκαλία, η δράση στοχεύει στην 

απόκτηση χρήσιµων µαθησιακών τεχνικών, που διευκολύνουν την αφοµοίωση των 

γνώσεων, έτσι ώστε οι νέοι µε µαθησιακές δυσκολίες να µπορούν να ανταποκριθούν 

καλύτερα στις απαιτήσεις του σχολικού προγράµµατος.  
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IΙI.3.7.2. Ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση - δηµοσιότητα 

Σηµαντικό ρόλο στην καταπολέµηση της σχολικής διαρροής διαδραµατίζει η 

ευαισθητοποίηση του κοινού – ειδικότερα των γονέων – σχετικά µε τις επιπτώσεις της 

σχολικής διαρροής. Το στόχο αυτό φαίνεται να εκπληρώνουν σε πολύ ικανοποιητικό 

βαθµό οι πρωτοβουλίες τοπικών φορέων για ευαισθητοποίηση γονέων και 
µαθητών σχετικά µε την αναγκαιότητα παραµονής των παιδιών όσο το δυνατόν 

περισσότερο µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται 

συστηµατικά στοχευµένες δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
οικογενειών µεταναστών µε πρωτοβουλία τοπικών και κοινωνικών φορέων καθώς 

και µε τη συνεργασία φορέων εκπροσώπησης των µεταναστών. Οι δράσεις αυτές 

αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των µεταναστών να στείλουν τα παιδιά τους στο 

σχολείο και στην παράλληλη ενηµέρωση τους σχετικά µε τις διαδικασίες εγγραφής 

στο σχολείο και τις υπηρεσίες που παρέχονται ειδικότερα στους αλλοδαπούς 

µαθητές. 

Τη µεγαλύτερη ωστόσο συµβολή στην καταπολέµηση της σχολικής διαρροής είχε η 

αλλαγή πολιτικού λόγου µε την οποία συνοδεύτηκαν οι παραπάνω δράσεις. Σε 

αντίθεση µε το παρελθόν, η νέα επιχειρηµατολογία δεν επικεντρώνεται στη 

δηµιουργία εναλλακτικών µορφών απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων εκτός 

εκπαιδευτικού συστήµατος προς τις οποίες κατευθύνονται οι µαθητές µε τις 

χαµηλότερες επιδόσεις, αλλά δίνει µεγαλύτερη έµφαση στην παροχή στήριξης προς 

τον απειλούµενο µαθητή και την οικογένεια του προκειµένου να παραµείνει εντός του 

επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος για όσο το δυνατό µεγαλύτερο διάστηµα. Η 

σηµασία της εκπαίδευσης και της παραµονής εντός του εκπαιδευτικού 
συστήµατος αναδείχθηκε σε κεντρικό µήνυµα της νέας εκπαιδευτικής πολιτικής της 

Ισπανίας και µε τη βοήθεια των ανά την επικράτεια υλοποιούµενων δράσεων 

ευαισθητοποίησης φαίνεται να συντέλεσε σε µία ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας της 

ισπανικής κοινωνίας.  

 

IIΙ.3.7.3. Θεσµικά µέτρα 

Ειδική αναφορά οφείλεται στη συµβολή των θεσµικών µέτρων που λήφθηκαν από 

την κυβέρνηση Θαπατέρο για την καταπολέµηση της µαθητικής διαρροής. Πρόκειται 

ουσιαστικά για δύο νόµους, τον Οργανικό Νόµο για την Εκπαίδευση (Ley Orgánica 

de Educación - LOE) και τον Οργανικό Νόµο για το Πανεπιστήµιο (Ley Orgánica de 
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Universidad - LOU)99, που αφενός κατοχυρώνουν νοµικά το δικαίωµα όλων των 
νέων – ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονοµικό τους προφίλ, την εθνική και 

πολιτιστική ταυτότητα, τη µητρική τους γλώσσα ή τον τόπο κατοικίας τους – στη 
βασική αλλά και την ανώτατη εκπαίδευση αφετέρου δε περιλαµβάνουν δέσµη 

µέτρων για την εξασφάλιση µεγαλύτερης ευελιξίας στην εκπαιδευτική διαδροµή 
των νέων, επιτρέποντας την αποχώρηση και επανένταξη στο εθνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα οποιαδήποτε χρονική στιγµή.  

Στην καταπολέµηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου συνέβαλαν όµως και 

τα πρόσφατα εντεινόµενα µέτρα ενίσχυσης των οικονοµικά ασθενέστερων 
µαθητών µε τη µορφή υποτροφίας για τη συνέχιση των σπουδών µετά την 

ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 

ΙII.3.7.4. ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση 

Μολονότι η Ισπανία υπήρξε ανέκαθεν χώρα υποδοχής µεταναστών – όπως άλλωστε 

υπήρξε και χώρα αποστολής µεταναστών – τις τελευταίες δεκαετίες, ο ρυθµός και η 

σύνθεση του µεταναστευτικού ρεύµατος προς την Ισπανία έχει αλλάξει ριζικά, µε 

εµφανείς επιπτώσεις και στην παιδεία. Σύµφωνα µε ορισµένες µελέτες, κατά την 

προηγούµενη δεκαετία, ο ρυθµός ετήσιας εισροής µεταναστών άγγιξε το 25%. 

Πρόκειται δε για έναν εξαιρετικά ετερογενή πληθυσµό, ενίοτε προερχόµενο από 

περισσότερες από 140 διαφορετικές χώρες100. Το σχολικό έτος 2001-2002, το 

ποσοστό των παιδιών που προέρχονταν από οικογένειες µεταναστών υπολογίσθηκε 

στο 3% επί του συνολικού µαθητικού πληθυσµού της χώρας. Ωστόσο, µία σε βάθος 

ανάλυση της γεωγραφικής κατανοµής και του µορφωτικού επιπέδου της 

συγκεκριµένης µερίδας πληθυσµού οδηγεί σε πρόσθετα συµπεράσµατα αναφορικά 

µε τις εκπαιδευτικές δυνατότητες και τις ιδιαίτερες ανάγκες στις οποίες καλείται να 

δώσει απαντήσεις το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστηµα. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών από µεταναστευτικό περιβάλλον είναι 

εγκατεστηµένη στις Περιφέρειες της Μαδρίτης, της Καταλονίας και της 

Ανδαλουσίας101 ενώ η βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία συγκεντρώνεται το 

µεγαλύτερο ποσοστό αλλοδαπών µαθητών είναι η πρωτοβάθµια εκπαίδευση και 

ακολούθως η υποχρεωτική δευτεροβάθµια. Όπως στις περισσότερες χώρες 

υποδοχής µεταναστών έτσι και στην Ισπανία, η συντριπτική πλειοψηφία των 

                                                 
99 Εφηµερίδα «El país», 8 και 14/5/2007 
100 IOE, La escolarización de hijas de familias immigrantes, σελ. 13 
101 Τα ποσοστά µεταναστών για κάθε Περιφέρεια διαµορφώνονται 28,78%, 18,26% και 11,23% 
αντίστοιχα σύµφωνα µε στοιχεία του 2003 (Informe Defensor del Pueblo, 2003) 
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µαθητών από µεταναστευτικό περιβάλλον (περί το 80%) φοιτά στο δηµόσιο σχολείο, 

γεγονός που υποδηλώνει την άµεση ανάγκη προσαρµογής του θεσµού της δηµόσιας 

εκπαίδευσης στη συγκεκριµένη πραγµατικότητα. 

Πράγµατι, τα τελευταία χρόνια η Ισπανία έχει αναπτύξει δυναµικές πρωτοβουλίες στο 

πεδίο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Ενδεικτικά παραδείγµατα θετικών και 

καινοτόµων δράσεων στο τοµέα αυτό αναφέρονται στη συνέχεια: 

 Λειτουργία κόµβου για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση µε πρωτοβουλία της 

Ισπανικής Οµοσπονδίας Εργαζοµένων της Εκπαίδευσης 

(www.aulaintercultural.org) µέσω του οποίου παρέχονται συµβουλές σε µαθητές, 

εκπαιδευτικούς και γονείς και παρουσιάζονται µελέτες και καλές πρακτικές 

αναφορικά µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. 

 Εφαρµογή προγραµµάτων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης σε σχολεία µε 

υψηλό ποσοστό µεταναστών. Τα προγράµµατα που έχουν υιοθετηθεί από αρκετά 

σχολεία της Ισπανίας, κυρίως της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και ως επί το 

πλείστον σε περιοχές µε υψηλό ποσοστό µεταναστευτικού πληθυσµού όπως η 

Μάλαγα, η Ανδαλουσία, η Μούρθια κλπ., περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα 

δράσεων - από πολύ απλές και σχεδόν ανέξοδες µέχρι πολύ σύνθετες και 

υψηλού κόστους δραστηριότητες - που προάγουν την ειρηνική συνύπαρξη των 

µαθητών και τον συγκερασµό µεταξύ διαφορετικών πολιτισµών και παραδόσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

o Παραγωγή έντυπου ενηµερωτικού υλικού µεταφρασµένου στις 

κυριότερες γλώσσες του µεταναστευτικού πληθυσµού (π.χ. αραβικά). Τα 

έντυπα αυτά διανέµονται στους γονείς που ενδιαφέρονται να γράψουν το 

παιδί τους στο σχολείο και περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες σχετικά 

µε τη διαδικασία εγγραφής του µαθητή (απαραίτητα δικαιολογητικά, 

έντυπα και σχετικές οδηγίες συµπλήρωσης κλπ.). 

o Τοποθέτηση πινακίδας στην είσοδο του σχολείου όπου εµφανίζεται η 

λέξη «Καλωσόρισες» σε όλες τις γλώσσες που εκπροσωπούνται στο 

σχολείο. Σε περίπτωση εγγραφής ενός/µίας µαθητή/ριας στη µητρική 

γλώσσα του/ης οποίου/ας δεν εµφανίζεται η λέξη «Καλωσόρισες», η νέα 

λέξη προστίθεται στον πίνακα στο πλαίσιο µίας µικρής γιορταστικής 

εκδήλωσης όπου πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαµβάνει ο νέος µαθητής.  

o Ορισµός ενός στελέχους του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου 

ως υπεύθυνου για την υποδοχή ενός νέου µαθητή από οικογένεια 

µεταναστών. Μετά τα πρώτα στάδια ενσωµάτωσης του µαθητή στο 
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καινούριο περιβάλλον, κατά τα οποία υπάρχει στενή παρακολούθηση και 

στήριξη εκ µέρους του υπεύθυνου εκπαιδευτικού, κάποιος από τους νέους 

συµµαθητές αναλαµβάνει ρόλο µέντορα για την απρόσκοπτη ένταξη του 

νέου µαθητή στην τάξη. 

o Σχεδιασµός προγράµµατος και δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού µε 

διαπολιτισµική οπτική. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, και το αντίστοιχο 

υποστηρικτικό υλικό, εστιάζει στην εισαγωγή πολιτιστικών, ιστορικών και 

λαογραφικών στοιχείων από άλλους πολιτισµούς (των χωρών 

προέλευσης των αλλοδαπών µαθητών ως επί το πλείστον) έτσι ώστε να 

ενθαρρύνεται η γνωριµία µε άλλους πολιτισµούς και η υιοθέτηση 

συµπεριφορών επιείκειας απέναντι στη διαφορετικότητα.  

o Λειτουργία τάξεων µετάβασης προσωρινής φοίτησης. Στις τάξεις 

µετάβασης φοιτούν οι νεοεισερχόµενοι στο ισπανικό σχολείο αλλοδαποί 

µαθητές για όσο διάστηµα κριθεί απαραίτητο για την οµαλή ένταξη τους 

στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Παραδίδονται µαθήµατα εκµάθησης της 

ισπανικής γλώσσας και παρέχεται πρόσθετη διδακτική στήριξη έτσι ώστε 

να µειώνονται οι πιθανότητες σχολικής αποτυχίας. 

o Μαθήµατα εκµάθησης της µητρικής γλώσσας και γνωριµίας µε τον 

πολιτισµό της χώρας προέλευσης µε στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής 

ταυτότητας των αλλοδαπών µαθητών.  

o ∆ιοργάνωση σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων που 

ενθαρρύνουν την ειρηνική συνύπαρξη και την διαδραστικότητα µεταξύ 

µαθητών από διαφορετικό περιβάλλον αλλά και µεταξύ των γονέων τους 

(π.χ. γιορτές, διαλέξεις, εκδροµές, µαθήµατα χορού, θεατρικές 

παραστάσεις κλπ.) 

 ∆ικτύωση σχολείων µε τοπικούς, κοινωνικούς και µη κερδοσκοπικούς 
φορείς και οργανώσεις για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τις 

οικογένειες µεταναστών. Τέτοιες υπηρεσίες µπορούν να είναι η διοργάνωση 

εκτός σχολείου µαθηµάτων ισπανικής γλώσσας (τµήµατα ανηλίκων και τµήµατα 

ενηλίκων) από εξειδικευµένο εκπαιδευτικό προσωπικό που µιλάει τη µητρική 

γλώσσα των εκπαιδευοµένων, η διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 

που ενθαρρύνουν την ενσωµάτωση των µεταναστών στην τοπική κοινωνία, 

διοργάνωση γιορτών γνωριµίας µε ξένους πολιτισµούς (χοροί, θεατρικές 

παραστάσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις κλπ.). 
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IΙI.3.7.5. Συνεργασία σχολείου – οικογένειας 

Πρόκειται για πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συστηµατική εµπλοκή των γονέων 

στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Προβλέπεται η διοργάνωση τακτικών 
συναντήσεων µεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, η πραγµατοποίηση έκτακτων 
προσωπικών συνεντεύξεων γονέων-δασκάλου για την επίλυση προβληµάτων 

που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και τα οποία απαιτούν 

ενηµέρωση του γονέα, η διανοµή ενηµερωτικών δελτίων σε όλη τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς κλπ. Για τους σκοπούς αυτούς, ο κάθε εκπαιδευτικός διαθέτει 

ορισµένες ώρες από το ωράριο του για την επικοινωνία µε τους γονείς 

(συγκεντρώσεις γονέων, προσωπικές συνεντεύξεις, τηλεφωνική επικοινωνία κλπ.) 

ενώ στη σχολική µονάδα έχουν διαµορφωθεί ειδικοί φιλόξενοι χώροι για τη 

συνεργασία γονέων-εκπαιδευτικών. 

 

ΙII.3.7.6. Μέτρα για την καταπολέµηση της σχολικής βίας 

Μόλις πρόσφατα (Μάιος 2007), εγκαινιάστηκε στην Ισπανία το Εθνικό 
Παρατηρητήριο της Σχολικής Συνύπαρξης (Observatorio Nacional de la 

Convivencia Escolar) µε σκοπό το σχεδιασµό και την εφαρµογή µέτρων για την 

καταπολέµηση φαινοµένων διαχωρισµού µέσα στις σχολικές αίθουσες102. Σε αρχικό 

στάδιο, το Παρατηρητήριο θα επικεντρωθεί στη συλλογή στοιχείων και την 

αποτύπωση του φαινοµένου της σχολικής βίας στην Ισπανία, προκειµένου, σε 

επόµενο στάδιο, να προχωρήσει στο σχεδιασµό µέτρων αντιµετώπισης του, η 

εφαρµογή των οποίων εκτιµάται ότι θα ξεκινήσει ήδη από το σχολικό έτος 2007-08. 

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εκπόνηση Οδηγού Καλών Πρακτικών ή 

πρωτοβουλιών για την υποστήριξη θυµάτων σχολικής βίας καθώς και η υιοθέτηση 

µέτρων που προτείνονται σε αντίστοιχα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε αυτή τη φάση,  το Παρατηρητήριο έχει ξεκινήσει τις εργασίες για την καταγραφή 

του φαινοµένου της σχολικής βίας και έχει θέσει τις πρώτες γενικές αρχές-προτάσεις 

του σε δηµόσια διαβούλευση. Στη διαβούλευση λαµβάνουν µέρος εκπρόσωποι των 

Υπουργείων Παιδείας, Απασχόλησης, Υγείας & Πρόνοιας, ∆ικαιοσύνης και 

Εσωτερικών της Ισπανίας, ακαδηµαϊκοί της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, τοπικοί και 

κοινωνικοί φορείς, σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων, διευθυντές και ιδιοκτήτες 

σχολείων και πλήθος άλλων κοινωνικών εταίρων. 

 

                                                 
102 http://www.europapress.es 
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ΙΙΙ.3.8. Η.Π.Α. 

Σε αντίθεση µε το παρελθόν όπου οι ΗΠΑ κατείχαν την πρώτη θέση παγκοσµίως 

όσον αφορά το ποσοστό αποφοίτων της ανώτερης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης επί 

του συνολικού πληθυσµού, τα τελευταία χρόνια χάνει διαρκώς έδαφος έναντι πολλών 

άλλων χωρών του δυτικού κόσµου. Μολονότι οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 

δεν καταγράφουν το φαινόµενο της σχολικής διαρροής µε την ίδια µεθοδολογία που 

χρησιµοποιεί η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία103, είναι γεγονός ότι τα τελευταία 

χρόνια το ποσοστό σχολικής διαρροής κυµαίνεται στη χώρα σε σχετικά υψηλά 

επίπεδα (17-20%). Τα ποσοστά αυτά είναι ακόµα υψηλότερα για τις πολυπληθείς 

µειονότητες των πολιτών αφρικανικής (25-31%) και λατινοαµερικανικής (26-39%) 

καταγωγής.  

Ωστόσο, το ποσοστό σχολικής διαρροής στις ΗΠΑ δεν είναι τόσο ανησυχητικό όσο το 

γεγονός ότι οι οικονοµικές συνέπειες για όσους εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο 

είναι κατά πολύ σοβαρότερες απ’ ό,τι στις ευρωπαϊκές χώρες αφού, σύµφωνα µε 

σχετική µελέτη104, το εισόδηµα των νέων που δεν ολοκληρώνουν τη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση αντιπροσωπεύει µόλις το 65% του αντίστοιχου εισοδήµατος όσων έχουν 

απολυτήριο λυκείου, ποσοστό σηµαντικά χαµηλότερο από το αντίστοιχο των 

περισσότερων χωρών της Ευρώπης, της Ασίας και του κόσµου που διαµορφώνεται 

συνήθως γύρω στο 80%. 

Πέρα από τις οικονοµικές επιπτώσεις της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η 

σχολική διαρροή επιδρά αρνητικά και στην επαγγελµατική εξέλιξη των νέων, αφού τα 

ποσοστά ανεργίας που καταγράφονται για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση είναι διαχρονικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα των 

κατόχων απολυτηρίου λυκείου105. Τέλος, οι νέοι των ΗΠΑ µε χαµηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης φαίνεται να µειονεκτούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους έναντι των 

άλλων, αφού αφενός το αµερικανικό σύστηµα δεν έχει δηµιουργήσει ευέλικτες 

διαδικασίες επανένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα αφετέρου δε, απουσιάζει ένα 

θεσµικό πλαίσιο προστασίας των κοινωνικά και επαγγελµατικά ευάλωτων οµάδων 

πληθυσµού, σε αντίθεση µε τον ευρωπαϊκό χώρο όπου οι πολίτες χαµηλού 

                                                 
103 Στις ΗΠΑ χρησιµοποιείται εξίσου ο δείκτης ετήσιας σχολικής διαρροής (Event Dropout Rate) και ο 
δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (Status Dropout Rate) βάσει των οποίων καταµετρώνται 
οι νέοι ηλικίας 15 (ή 16, ανάλογα µε την έρευνα)  ως 24 ετών που διακόπτουν τη φοίτηση πριν την 
ολοκλήρωση του ανώτερου κύκλου της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
104 Στο: www.msnbc.msn.com/education 
105 CHAPMAN C., LAIRD J., DE BELL M., Dropout Rates in the United States : 2004, IES – National 
Centre for Education Statistics, November 2006 
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µορφωτικού και οικονοµικού επιπέδου προστατεύονται από την Πολιτεία 

(φορολογικές ελαφρύνσεις, ευνοϊκές νοµικές ρυθµίσεις, ενθάρρυνση συµµετοχής σε 

προγράµµατα δια βίου κατάρτισης κλπ). Αντίθετα, το αµερικανικό σύστηµα προωθεί 

και επιβραβεύει, σε µεγαλύτερο βαθµό από τις άλλες χώρες, τους κατόχους τίτλων 

σπουδών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που στη συγκεκριµένη χώρα αµείβονται κατά 

µέσο όρο κατά 72% περισσότερο από τους αποφοίτους λυκείου, ποσοστό σηµαντικά 

υψηλότερο από των περισσότερων χωρών106. 

Επί σειρά ετών, οι ΗΠΑ αντιµετώπιζαν, εκτός από το υψηλό ποσοστό σχολικής 

διαρροής, το πρόβληµα της έλλειψης κεντρικού συστήµατος παρακολούθησης και 

οµοιογενούς αποτύπωσης του φαινοµένου της σχολικής διαρροής σε εθνικό επίπεδο. 

Ως εκ τούτου, κάθε Πολιτεία παρακολουθούσε τη σχολική διαρροή στη βάση 

διαφορετικού ορισµού και µε την εφαρµογή διαφορετικής µεθοδολογίας µέτρησης, µε 

αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για την 

εξέλιξη του φαινοµένου σε επίπεδο συνόλου χώρας. Πρόσφατα η κυβέρνηση των 

ΗΠΑ θέσπισε τη δηµιουργία εθνικού συστήµατος παρακολούθησης της σχολικής 

διαρροής στη βάση ενιαίου ορισµού του φαινοµένου της σχολικής διαρροής και µε τη 

χρήση κοινού δείκτη και µεθοδολογίας µέτρησης για όλη τη χώρα.   

Η δράση των ΗΠΑ στο πεδίο της καταπολέµησης της σχολικής διαρροής είναι 

πολυετής και διακρίνεται κατά καιρούς από έντονη καινοτοµία και εφευρετικότητα. 

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγµατα δράσεων για την αύξηση του 

µέσου χρόνου παραµονής εντός του εκπαιδευτικού συστήµατος, οι οποίες, κατόπιν 

σχετικών µελετών αποτίµησης, εκτιµήθηκαν ως επιτυχηµένες και ποσοτικά 

αποδοτικές (συµβολή στη µείωση ποσοστού σχολικής διαρροής και την αύξηση 

ποσοστού ολοκλήρωσης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. ∆εδοµένου ότι οι 

περισσότεροι τοµείς παρέµβασης έχουν ήδη καλυφθεί σε ικανοποιητικό βαθµό στις 

προηγούµενες παραγράφους, η συγκεκριµένη ενότητα θα επικεντρωθεί ειδικότερα 

στον τοµέα της µετάβασης από το γυµνάσιο στο λύκειο και την προσπάθεια αύξησης 

του ποσοστού ολοκλήρωσης της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

 Πρόγραµµα υιοθεσίας µαθητών: Πρόκειται για µία πρωτοβουλία που 

υλοποιείται στην Ατλάντα από το 1983 και έχει ως κεντρικό στόχο τη διασύνδεση 

του σχολείου µε την αγορά εργασίας. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν εργαζόµενοι 

από τον ιδιωτικό τοµέα οι οποίοι αναλαµβάνουν εθελοντικά ρόλο µέντορα - 

συµβούλου, υποστηρίζοντας τους µαθητές των πρώτων τάξεων της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που παρουσιάζουν χαµηλές επιδόσεις στο πλαίσιο 

                                                 
106 Washington Post, 23/5/2006 
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ενός συστήµατος επαγγελµατικού προσανατολισµού. Οι µαθητές, µε τη βοήθεια 

του αντίστοιχου µέντορα-συµβούλου, µαθαίνουν να αναπτύσσουν έναν πρώτο 
προβληµατισµό όσον αφορά τις επαγγελµατικές τους προοπτικές και το 

µέλλον τους µέσα στην εγχώρια αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε σχετική µελέτη 

αποτίµησης της δράσης, διαπιστώθηκε αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εκ µέρους των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα 

µαθητών σε αντίθεση µε άλλη οµάδα που δεν είχε συµµετάσχει στο πρόγραµµα 

και η οποία δεν παρουσίασε θετική εξέλιξη του συγκεκριµένου δείκτη. 

 ∆ράση «Παιδιά που έχουν ανάγκη από όνειρα» (“Kids in need of dreams”): 

Η δράση υλοποιήθηκε στην Ατλάντα των ΗΠΑ και αφορούσε την προσπάθεια 

επανένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα µαθητών που είχαν διαρρεύσει από το 

σχολείο. Η προσπάθεια δεν περιορίστηκε στην υποστήριξη του µαθητή για την 
επιστροφή του στο σχολείο αλλά στη δηµιουργία διαλόγου µε όλη την 
οικογένεια. Η αποτελεσµατικότητα του µέτρου αποδίδεται στο γεγονός ότι το 

φαινόµενο της σχολικής διαρροής δεν συνδέεται αποκλειστικά µε το µαθητή αλλά 

αντιµετωπίζεται ως ένα σύνθετο και πολυ-παραγοντικό πρόβληµα. 

 Ακαδηµία Rich: Πρόκειται για εναλλακτικό γυµνάσιο της Ατλάντα που 

απευθύνεται σε µαθητές που είτε εγκατέλειψαν είτε κινδυνεύουν να 

εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο. Το πρόγραµµα υλοποιείται από µη 

κερδοσκοπική οργάνωση και βασίζεται στην εθελοντική εργασία. Οι µαθητές 

εντάσσονται σε «οικογενειακές οµάδες (family groups) των 20-30 ατόµων που 

συναντώνται καθηµερινά για αµοιβαία υποστήριξη και ανταλλαγή απόψεων – 

εµπειριών. Οι συµµετέχοντες εθελοντές είναι επιφορτισµένοι µε την παροχή 
συµβουλευτικής στήριξης και καθοδήγησης των µαθητών που 
αντιµετωπίζουν µαθησιακά προβλήµατα µε στόχο την παραµονή τους στο 

σχολείο ως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των 

καθηκόντων τους οι συµµετέχοντες εθελοντές οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά 

τις οικογένειες των µαθητών που έχουν αναλάβει και να συζητούν µαζί τους 

ζητήµατα που αφορούν τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους καθώς και το 

αντικείµενο του προγράµµατος.  

 Πρόγραµµα Νεολαίας Coca Cola (The Coca Cola Valued Youth Program): 

Πρόκειται για πρόγραµµα παροχής συµβουλευτικής στήριξης από µεγαλύτερους 

µαθητές (όχι απαραίτητα καλών σχολικών επιδόσεων) προς τους µαθητές 

µικρότερων τάξεων που απειλούνται µε πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

εξαιτίας ελλιπούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η επιτυχία του προγράµµατος 

έγκειται στην άµεση εµπλοκή και τη στενή συνεργασία µεταξύ µαθητών 
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(διαφορετικών ηλικιακών οµάδων), γονέων και εκπαιδευτικών που 

αναλαµβάνουν από κοινού τη λήψη αποφάσεων, το σχεδιασµό στρατηγικής για 

τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων, τον προσδιορισµό συγκεκριµένων στόχων 

και τρόπου παρακολούθησης τους καθώς και την υιοθέτηση συστήµατος 

αποτίµησης των αποτελεσµάτων του προγράµµατος. Πέρα από τη βελτίωση των 

επιδόσεων των µικρότερων µαθητών µε µαθησιακά προβλήµατα, το πρόγραµµα 

είχε θετικά αποτελέσµατα και στην οµάδα των µαθητών-συµβούλων που 

παρουσίασαν µείωση του ποσοστού σχολικής διαρροής σε επίπεδα κάτω από 

τον εθνικό µέσο όρο. Το 1992, το πρόγραµµα αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο 

Παιδείας των ΗΠΑ ως πρότυπο πρόγραµµα για την πρόληψη του κινδύνου 

σχολικής διαρροής και την αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

 Προπαρασκευαστικό Γυµνάσιο George Washington: Πρόκειται για σχολική 

µονάδα του Λος Άντζελες όπου η εγγραφή µαθητή συνοδεύεται από την 

υποχρέωση υπογραφής συµβολαίου µεταξύ γονέων, µαθητών και 
σχολείου. Σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου οι γονείς αναλαµβάνουν την 

υποχρέωση να παρακολουθούν συστηµατικά τα ειδικά σεµινάρια και work shops 

που διοργανώνονται από το σχολείο για την ανάπτυξη της ικανότητας των 

γονέων να παρέχουν αποτελεσµατική βοήθεια και στήριξη στα παιδιά τους σε 

σχέση µε τις σχολικές επιδόσεις. Επίσης, οι γονείς υποχρεούνται να 

παρουσιάζονται στο σχολείο στις ηµέρες και ώρες που έχουν ορισθεί για την 

ενηµέρωση τους σχετικά µε την πορεία των µαθητών στο σχολείο. Αντίστοιχα, οι 

εκπαιδευτικού είναι υποχρεωµένοι να επικοινωνούν µε την οικογένεια του µαθητή 

κάθε φορά που διαπιστώνεται απουσία από τα µαθήµατα.  

 Πρόγραµµα πρόληψης της σχολικής διαρροής της Πόλης της Ν. Υόρκης: Το 

πρόγραµµα επικεντρώνεται στην προετοιµασία της µετάβασης από τον κατώτερο 

στον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χρονική περίοδο στην 

οποία παρουσιάζεται, διεθνώς, αυξηµένος κίνδυνος πρόωρης εγκατάλειψης. 

Στόχος του προγράµµατος είναι η παροχή συµβουλευτικής στήριξης και 
ενισχυτικής διδασκαλίας προς τους διατρέχοντες κίνδυνο µαθητές µε τη στενή 

συνεργασία τοπικών και συλλογικών φορέων αλλά και των γονέων που 

αναλαµβάνουν κεντρικό ρόλο στο πρόγραµµα, στη βάση της αντίληψης ότι οι 

διατρέχοντες κίνδυνο µαθητές έχουν άµεση ανάγκη υποστήριξης από κάποιο 

οικείο, αλλά κατάλληλα εφοδιασµένο, ενήλικο άτοµο. Το πρόγραµµα υλοποιείται 

µε την εφαρµογή ευέλικτων προγραµµάτων, την παροχή συµβουλευτικής 

στήριξης από µεγαλύτερους προς νεότερους µαθητές, την υλοποίηση δράσεων 
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επαγγελµατικού προσανατολισµού, την παροχή κινήτρων και την επιβράβευση 

θετικών σχολικών επιδόσεων καθώς την εξεύρεση θέσεων µερικής απασχόλησης 

σε επιχειρήσεις µε στόχο την οµαλή µετάβαση του µαθητή από το σχολείου στην 

αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης διετίας εφαρµογής του 

προγράµµατος σηµειώθηκε µείωση του ποσοστού της σχολικής διαρροής κατά 

12 ποσοστιαίες µονάδες στα σχολεία της Ν. Υόρκης107. 

 

ΙΙΙ.3.9. Καναδάς 

Ως αρχική παρατήρηση οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι ο Καναδάς παρακολουθεί το 

φαινόµενο της σχολικής διαρροής στη βάση µιας ελαφρά διαφοροποιηµένης εκδοχής 

του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από αυτή που υιοθετεί η 

EUROSTAT. Ο δείκτης βάσει του οποίου υπολογίζεται η σχολική διαρροή στη χώρα 

ορίζεται ως ο αριθµός των νέων της ηλικιακής οµάδας 20-24 ετών που δεν έχουν 

ολοκληρώσει την ανώτερη βαθµίδα της  δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και βρίσκονται 

εκτός εκπαιδευτικού συστήµατος. Αν και ελαφρά διαφοροποιηµένο ως προς την 

ηλικιακή οµάδα που εξετάζεται και συνεπώς, όχι απόλυτα συγκρίσιµο µε το 

αντίστοιχο ευρωπαϊκό, το ποσοστό της σχολικής διαρροής που καταγράφουν οι 

καναδικές αρµόδιες αρχές αποτελεί µία αξιόπιστη πηγή αντιστοίχησης των 

συµπεριφορών του καναδικού και του ελληνικού µαθητικού πληθυσµού.  

Είναι γεγονός ότι χάρη σε ένα ευρύ φάσµα µέτρων που εφαρµόστηκαν στη διάρκεια 

των τελευταίων δεκαετιών από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, ο Καναδάς κατάφερε να 

µειώσει σηµαντικά το ποσοστό σχολικής διαρροής. Έτσι, από το 16,75% που 

καταγραφόταν σε επίπεδο συνόλου χώρας το 1991, το ποσοστό µειώθηκε στο 9,5% 

το 2006.  

Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινισθεί ότι σε επίπεδο περιφέρειας σηµειώνονται 

σοβαρές αποκλίσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι βασικές κοινωνικές και 

γεωγραφικές ανισότητες της προηγούµενης περιόδου εξακολουθούν, ως ένα βαθµό, 

να υφίστανται. Έτσι, τα µεγάλα αστικά κέντρα και οι Πολιτείες µε υψηλό επίπεδο 

εκβιοµηχάνισης εµφανίζουν διαχρονικά χαµηλότερες τιµές του δείκτη σε σχέση µε τις 

αγροτικές και ηµιαστικές Πολιτείες της Αλµπέρτα, της Μανιτόµπα και του Κεµπέκ, 

όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου διπλάσιο108. Στις συγκεκριµένες Πολιτείες, 

η έντονη αγροτική δραστηριότητα καθώς και η ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα έχουν 

οδηγήσει σε µία υπερπροσφορά σχετικά καλά αµειβοµένων θέσεων εργασίας 
                                                 
107 WOODS .E. G., Reducing the Dropout Rate, School Improvement Research Series (SIRS), p. 7-9 
108 Statistics Canada, Labour Force Survey 
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χαµηλών µορφωτικών απαιτήσεων, µε αποτέλεσµα την, έστω και πρόσκαιρη, 

απαξίωση του θεσµού του σχολείου εκ µέρους των νέων. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Καναδάς έχει να επιδείξει µακροχρόνια και επιτυχηµένη 
δράση στη µάχη κατά του φαινοµένου της σχολικής διαρροής. Ενδεικτικό 

παράδειγµα αποτελεί η  

 Εθνική Πρωτοβουλία για την Παραµονή στο Σχολείο (National Stay-in-

School Initiative) που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 µε στόχο την 

ενθάρρυνση των νέων για ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

προκειµένου να αυξήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης τους. Η Πρωτοβουλία 

έτυχε µαζικής αποδοχής από την καναδική κοινωνία και οι νέοι ανταποκρίθηκαν 

δυναµικά στις επιταγές της.  

Η Πρωτοβουλία αναπτύχθηκε στη βάση τριών βασικών αρχών: 

- Προώθηση της συλλογικής ανάληψης ευθύνης και δράσης για την 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής 

- Προώθηση της αρχής της ενδυνάµωσης (σε ατοµικό και συλλογικό 

επίπεδο) 

- Απόρριψη της αρχής της δίωξης και του καταλογισµού ευθυνών σχετικά µε 

το ζήτηµα της σχολικής διαρροής. 

Το πρόγραµµα «Εθνική Πρωτοβουλία για την Παραµονή στο Σχολείο» 

διαρθρώθηκε γύρω από τρεις κύριους άξονες: 

⇒ Ευρεία ενηµέρωση γύρω από το φαινόµενο της σχολικής διαρροής και 

εκστρατεία ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για την ανάγκη 

καταπολέµησης της. 

⇒ Ενθάρρυνση της εµπλοκής των πολιτών στη διαδικασία ανταλλαγής 

απόψεων, εξεύρεσης λύσεων και σχεδιασµού παρεµβάσεων για την 

αντιµετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 

⇒ Εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων και µέσων για την υλοποίηση 

των δράσεων που αναδεικνύονται ως οι πλέον ενδεδειγµένες µέσω της 

παραπάνω διαδικασίας. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν πλήθος 

επιτυχηµένων δράσεων ανάσχεσης της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. Η 

επιτυχία του προγράµµατος οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη ισχυρών 

δεσµών συνεργασίας µεταξύ φορέων και ατόµων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
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και υπερεθνικό επίπεδο. Οι δράσεις δικτύωσης είχαν ως κύριο αποτέλεσµα το 

σχεδιασµό και την εφαρµογή ισχυρών και, κυρίως, αποτελεσµατικών εργαλείων 

και µέσων για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής. Η πιο ουσιαστική 

επιτυχία του προγράµµατος έγκειται ωστόσο στην ευρεία συνειδητοποίηση της 

συλλογικής - πρακτικής και ηθικής - ευθύνης απέναντι στο θέµα της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου και στην ανάγκη βαθύτερης κατανόησης και 

συστηµατικής παρακολούθησης του φαινοµένου. 

Όπως προκύπτει από την έκθεση αποτίµησης των αποτελεσµάτων της 

Πρωτοβουλίας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος µε τη διενέργεια 

εκτεταµένης έρευνας πεδίου, η δράση συνέβαλε αποφασιστικά στην εξοικείωση 

της κοινής γνώµης µε το φαινόµενο της σχολικής διαρροής και την 

ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την ανάγκη ανάληψης 
δράσης. Παράλληλα, παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση του ποσοστού σχολικής 

διαρροής, ιδιαίτερα εκ µέρους του µαθητικού πληθυσµού που συµµετείχε σε 

δράσεις καταπολέµησης της διαρροής. Τέλος, οι ίδιοι οι επωφελούµενοι µαθητές 

αναφέρουν σε µεγάλο ποσοστό ότι η συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα είχε 

εξαιρετικά θετική επίδραση σε όρους αύξησης της αυτοπεποίθησης, 
βελτίωσης της µαθητικής συµπεριφοράς και ανάπτυξης των γνώσεων και 
δεξιοτήτων τους. Εξάλλου, οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες στο 

πρόγραµµα µαθητές εκδήλωσαν την επιθυµία να παραµείνουν στο σχολείο και να 

βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. 

Πέρα από το προαναφερόµενο πρόγραµµα, υλοποιήθηκαν και εξακολουθούν να 

υλοποιούνται πλήθος µικρότερης γεωγραφικής και θεµατικής εµβέλειας που 

συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, που 

ωστόσο παρουσιάζουν συγκριτικά µειωµένο ενδιαφέρον. Αξίζει πάντως να 

σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των εθνικών και τοπικών 

φορέων χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής του Καναδά προσανατολίζονται στη 

θέσπιση της υποχρέωσης φοίτησης µέχρι την ολοκλήρωση του ανώτερου κύκλου 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης109. 

 

                                                 
109 VITARO F., Liens entre la petite enfance, la réussite scolaire et la diplomation au secondaire, 
Université de Montréal, 2003, p. 2 
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