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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν τεύχος αποτελεί το τρίτο παραδοτέο της «Μελέτης για την καταπολέµηση
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Σύµβαση Ανάθεσης Έργου µεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση»
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Σύµφωνα µε την ως άνω σύµβαση, στο πλαίσιο του τρίτου παραδοτέου
πραγµατοποιείται εκτίµηση των επιπτώσεων στην σχολική διαρροή από την
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5. Του θεσµού της συµβουλευτικής και προσανατολισµού
6. Της λειτουργίας των σχολών γονέων
7. Της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών
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Για την επίτευξη του στόχου αυτού, στο πλαίσιο του παρόντος παραδοτέου,
εξετάζονται τα ακόλουθα θέµατα:
⇒ Αρχικά παρουσιάζεται συνοπτικά η δοµή του ΕΠΕΑΕΚ και επισηµαίνονται
ιδιαίτερα οι Άξονες Προτεραιότητας, τα µέτρα και οι κατηγορίες πράξεων που
στοχεύουν

στην

καταπολέµηση

της

σχολικής

διαρροής.

Επίσης

επισηµαίνονται οι παρεµβάσεις εκείνες που είχαν έµµεση συµβολή στην
µείωση της σχολικής διαρροής, αν και δεν είχαν άµεσα αυτόν τον στόχο. Η
προηγούµενη ανάλυση αποτελεί το περιεχόµενο της Ενότητας Ι του παρόντος
παραδοτέου.
⇒ Επισηµαίνονται οι ιδιαιτερότητες που συνδέονται µε την αποτίµηση των
επιπτώσεων που είχαν οι παρεµβάσεις στην αντιµετώπιση της σχολικής
διαρροής και προτείνεται το κατάλληλο µεθοδολογικό πλαίσιο για την
επίτευξη της αποτίµησης καθώς και τα σχετικά κριτήρια. Το Μεθοδολογικό
Πλαίσιο που ακολουθήθηκε για την εκτίµηση των επιπτώσεων των
παρεµβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ στη σχολική διαρροή αποτελεί το αντικείµενο της
Ενότητας ΙΙ του παρόντος παραδοτέου.
⇒ Στη συνέχεια, αφού παρουσιαστεί η περιγραφή και η στοχοθεσία για κάθε
κατηγορία παρεµβάσεων, εκτιµώνται οι επιπτώσεις στη σχολική διαρροή από
την υλοποίησή τους. Η εκτίµηση των επιπτώσεων, σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία

που

ακολουθήθηκε,

επιτυγχάνεται

µε

τον

ορισµό

των

κατάλληλων «κριτηρίων αποτίµησης» και την εξέταση της ικανοποίησης τους
από τις παρεµβάσεις του ΕΠΕΑΕΚ. Η ανάλυση αυτή παρουσιάζεται στις
Ενότητες ΙΙΙ έως ΧΙ (κάθε ενότητα αφορά µία συγκεκριµένη κατηγορία
παρεµβάσεων).
⇒ Τέλος, παρουσιάζονται τα συνολικά συµπεράσµατα και σχόλια για τις
επιπτώσεις της υλοποίησης των παρεµβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ στη σχολική
διαρροή στην Ενότητα ΧΙΙ.
Η ανάλυση του παρόντος τρίτου παραδοτέου εκπονείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να
αποτελέσει το βασικό υπόβαθρο για την εκπόνηση του τετάρτου παραδοτέου που
αφορά στις προτάσεις για ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την καταπολέµηση
της σχολικής διαρροής στο πλαίσιο της ∆’ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013.
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Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ
ΤΟΝ

ΣΤΟΧΟ

ΤΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ

ΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ

I.1.

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΟΥ

ΕΠΕΑΕΚ

ΠΟΥ

ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ
Το ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 αποτέλεσε το βασικό (αν και όχι µοναδικό) µέσο του ΥπΕΠΘ
για τη χρηµατοδότηση δράσεων που µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο συνεισφέρουν στην
καταπολέµηση της σχολικής διαρροής κατά την περίοδο 2000 έως και σήµερα.
Στο Πίνακα Ι.1 που ακολουθεί δίνεται η δοµή του ΕΠΕΑΕΚ όπως διαρθρώνεται σε
Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα και Ενέργειες. Στον ίδιο Πίνακα τονίζονται οι
Ενέργειες του ΕΠΕΑΕΚ που είχαν άµεση στόχευση στη µείωση της Σχολικής
∆ιαρροής (σκίαση πράσινου χρώµατος) καθώς και οι Ενέργειες εκείνες που δεν είχαν
άµεσο στόχο τη σχολική διαρροή αλλά η εφαρµογή τους συντείνει στην µείωση της
(σκίαση γαλάζιου χρώµατος).
Το ΕΠΕΑΕΚ δοµείται σε έξι (6) Άξονες Προτεραιότητας εκ των οποίων οι τέσσερις (4)
αφορούν σε πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, ο ένας (1) αφορά σε
πράξεις συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΤΠΑ και ένας (1) Άξονας αφορά στην
Τεχνική Βοήθεια του Προγράµµατος.
Οι τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας του ΕΚΤ αντιστοιχούν σε τέσσερα πεδία
πολιτικής του ΕΚΤ ως εξής:
•

Άξονας Προτεραιότητας Α1: «Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης
στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται µε
κοινωνικό αποκλεισµό» αντιστοιχεί στο πεδίο πολιτικής 2 του ΕΚΤ.

•

Άξονας Προτεραιότητας Α2: «Προώθηση & βελτίωση της εκπαίδευσης και της
αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στα πλαίσια της διά βίου µάθησης»
αντιστοιχεί στο πεδίο πολιτικής 3 του ΕΚΤ.

•

Άξονας

Προτεραιότητας

Α3:

«Ανάπτυξη

&

προώθηση

της

επιχειρηµατικότητας και προσαρµοστικότητας των νέων» αντιστοιχεί στο
πεδίο πολιτικής 4 του ΕΚΤ.
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Άξονας Προτεραιότητας Α4: «Προώθηση της ισότητας των φύλων και
βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας» αντιστοιχεί
στο πεδίο πολιτικής 5 του ΕΚΤ.

Με τον τρόπο αυτό το ΕΠΕΑΕΚ προωθεί µέτρα που αφορούν άµεσα τα τέσσερα από
τα πέντε πεδία πολιτικής της ΕΕ για το ΕΚΤ.

Πίνακας Ι.1: Η ∆οµή του ΕΠΕΑΕΚ και οι Ενέργειες µε επίπτωση στη Σχολική
∆ιαρροή
Μέτρα

Ενέργειες

Άξονας Προτεραιότητας Α1: Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά
εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό
1.1.1: Προγράµµατα ένταξης των παιδιών µε πολιτισµικές και
1.1:Βελτίωση
ένταξης

των

στο

σύστηµα

συνθηκών
εκπαιδευτικό

ατόµων

ειδικών

κατηγοριών

γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστηµα
1.1.2: Σχολεία Β΄ Ευκαιρίας – εκπαίδευση ενηλίκων
1.1.3: Έγκαιρη και συστηµατική ανίχνευση των µαθητών µε
µαθησιακά προβλήµατα και προβλήµατα λόγου και οµιλίας
1.1.4: Βελτίωση εκπαίδευσης ατόµων µε αναπηρίες

1.2:

Καταπολέµηση

της

1.2.1: Αναπροσαρµογή των µεθόδων διδασκαλίας προς πιο

αποτυχίας

και

εξατοµικευµένες-συµµετοχικές µεθόδους

σχολικής
διαρροής

και

µαθησιακής

ενίσχυση
και

της

κοινωνικής

1.2.2: Προγράµµατα πρόσθετης διδακτικής στήριξης
1.2.3: Εκπαιδευτικά προγράµµατα σε Ολοήµερα Σχολεία

διάστασης του σχολείου

Άξονας Προτεραιότητας Α2: Προώθηση & βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου µάθησης
2.1.1: Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
2.1: Αναβάθµιση της ποιότητας

2.1.2: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, των εκπαιδευτικών

της παρεχόµενης εκπαίδευσης

συντελεστών και λειτουργιών καθώς και των µαθητών
2.1.3: Ενίσχυση και εµπλουτισµός βιβλιοθηκών
2.2.1:

2.2:

Αναµόρφωση

προγραµµάτων

σπουδών

∆ιεύρυνση
εκπαίδευσης

–

ανώτατης

Αναµόρφωση

εκπαιδευτικών

προγραµµάτων

και

εκπαιδευτικού υλικού
2.2.2: Ολοκλήρωση της διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης και
αναµόρφωση προγραµµάτων σπουδών
2.2.3: Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών – έρευνα-υποτροφίες
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Ενέργειες
2.3.1: Προγράµµατα αναβάθµισης σπουδών ΙΕΚ
2.3.2: Ανάπτυξη των ΤΕΕ και ΣΕΚ και αναβάθµισή τους σε

2.3: Αρχική επαγγελµατική

Επαγγελµατικά Λύκεια

εκπαίδευση και κατάρτιση

2.3.3: Αναβάθµιση σπουδών σχολών λοιπών Φορέων αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης
2.4.1:

Συµβουλευτική

και

επαγγελµατικός

προσανατολισµός

µαθητών

2.4: Επαγγελµατικός
προσανατολισµός & σύνδεση µε
αγορά εργασίας

2.4.2: Πρακτική άσκηση & γραφεία διασύνδεσης
2.4.3: Προγράµµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων και σύνδεσης της
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας
2.5.1: Εναλλακτικές µορφές δια βίου εκπαίδευσης µε έµφαση στην

2.5: ∆ιά βίου εκπαίδευση

ανώτατη εκπαίδευση

2.6: Προγράµµατα προστασίας
περιβάλλοντος

&

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Άξονας

Προτεραιότητας

Α3:

2.6.1: Προγράµµατα προστασίας περιβάλλοντος & περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης
Ανάπτυξη

&

προώθηση

της

επιχειρηµατικότητας

και

προσαρµοστικότητας των νέων.
3.1.1: Ενθάρρυνση επιχειρηµατικής δράσης και καινοτοµικών
εφαρµογών σπουδαστών ΙΕΚ & σχολών αρχικής επαγγελµατικής ά

3.1: Ενθάρρυνση
επιχειρηµατικής δράσης &

3.1.2: Προγράµµατα επιχειρηµατικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση

καινοτοµικών εφαρµογών

3.1.3: Ανάπτυξη καινοτοµικών προϊόντων-υπηρεσιών από φοιτητές
& αποφοίτους της ανώτατης εκπαίδευσης

Άξονας Προτεραιότητας Α4: Προώθηση της ισότητας των φύλων και βελτίωση της πρόσβασης
των γυναικών στην αγορά εργασίας.
4.1: Προγράµµατα προώθησης
της ισότητας των φύλων, µε
έµφαση στην υποστήριξη της

4.1.1:

αρχικής

κατάρτισης & εκπαίδευσης γυναικών

επαγγελµατικής

Προγράµµατα

υποστήριξης

αρχικής

επαγγελµατικής

εκπαίδευσης και κατάρτισης των
γυναικών
4.2: Προγράµµατα υποστήριξης
γυναικών στις προπτυχιακές &,
µεταπτυχιακές

σπουδές

–

Προγράµµατα

σπουδών

και

4.2.1: Προπτυχιακά, µεταπτυχιακά & ερευνητικά προγράµµατα που
απευθύνονται στις γυναίκες. Υποστήριξη ερευνητικής

ερευνητικά προγράµµατα για τις
γυναίκες
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Ενέργειες

Άξονας Προτεραιότητας Α5: ∆ηµιουργία & ενίσχυση υποδοµών για την υλοποίηση των Μέτρων
του ΕΚΤ (ΕΤΠΑ)
5.1: Αναβάθµιση υποδοµών &
εξοπλισµού για την προώθηση
ισότητας ευκαιριών πρόσβασης
στην αγορά εργασίας

5.1.1: Υποδοµές για άτοµα µε αναπηρίες
5.1.2: Υποδοµές - εξοπλισµός Ολοήµερου Σχολείου
5.1.3: Υποδοµές-εξοπλισµός Σχολείων β΄ Ευκαιρίας
5.2.1: Βιβλιοθήκες Ανώτατης Εκπαίδευσης
5.2.2 Ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνολογίας και φυσικών επιστηµών –
εποπτικά µέσα

5.2: Αναβάθµιση υποδοµών &

5.2.3: Σχολεία Α΄θµιας και Β΄θµιας Εκπαίδευσης

εξοπλισµού για τη βελτίωση της

5.2.4: Αναβάθµιση των υποδοµών ΙΕΚ & σχολών Λοιπών Φορέων

ποιότητας της εκπαίδευσης

5.2.5: Ανάπτυξη των ΤΕΕ και ΣΕΚ
5.2.6: Κτίρια Ανώτατης Εκπαίδευσης
5.2.7: Εκπαιδευτικός Εξοπλισµός Ανώτατης Εκπαίδευσης
5.2.8: ∆ράσεις του ΕΚΤ που χρειάζονται πόρους ΕΤΠΑ

Άξονας Προτεραιότητας Α6: Τεχνική Βοήθεια – Προετοιµασία νέας προγραµµατικής περιόδου
6.1: Τεχνική βοήθεια

6.2: Μελέτες ωρίµανσης και
προετοιµασίας ∆’
Προγραµµατικής Περιόδου

πράσινο: άµεση στόχευση στη σχολική διαρροή
γαλάζιο: ένταξη σε άλλους στόχους µε σηµαντική επίπτωση στη σχολική διαρροή

Από το σύνολο των παρεµβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ και µε στόχο την αποτίµηση της
επίπτωσής του στην καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, µπορούµε να
διακρίνουµε την ακόλουθη οµαδοποίηση:
⇒ Παρεµβάσεις (ενέργειες) που στόχευαν άµεσα στην καταπολέµηση της
σχολικής διαρροής.
Πρόκειται για τις παρεµβάσεις εκείνες που, από τον σχεδιασµό του ΕΠΕΑΕΚ 20002006, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν µε ρητό στόχο την αντιµετώπιση του
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φαινοµένου της σχολικής διαρροής. Οι παρεµβάσεις εκείνες εντάσσονται όλες στο
Μέτρο 1.2 του Άξονα Προτεραιότητας 1. Στον Πίνακα Ι.1 οι ενέργειες αυτές τονίζονται
µε πράσινο χρώµα.
Οι Ενέργειες αυτές συνοψίζονται στον Πίνακα Ι.2 που ακολουθεί:

Πίνακας Ι.2: Παρεµβάσεις (ενέργειες) του ΕΠΕΑΕΚ που στόχευαν άµεσα στην
καταπολέµηση της σχολικής διαρροής
Μέτρα

Ενέργειες

Άξονας Προτεραιότητας Α1: Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά
εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό
1.2:

Καταπολέµηση

της

1.2.1: Αναπροσαρµογή των µεθόδων διδασκαλίας προς πιο

αποτυχίας

και

εξατοµικευµένες-συµµετοχικές µεθόδους

σχολικής
διαρροής

και

µαθησιακής

ενίσχυση
και

της

κοινωνικής

διάστασης του σχολείου

1.2.2: Προγράµµατα πρόσθετης διδακτικής στήριξης
1.2.3: Εκπαιδευτικά προγράµµατα σε Ολοήµερα Σχολεία

⇒ Παρεµβάσεις (ενέργειες) που εντάχθηκαν στο πλαίσιο άλλων στόχων
αλλά έχουν άµεση επίπτωση στην αντιµετώπιση της σχολικής
διαρροής.
Οι παρεµβάσεις αυτές, χωρίς να εντάσσονται στο Μέτρο 1.2 που είχε σαφή στόχο
την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής, εντούτοις µε βάση τη βιβλιογραφία και τη
µελέτη της διεθνούς εµπειρίας αξιοποιούνται ως εργαλεία µείωσης της διαρροής από
την εκπαίδευση. Οι παρεµβάσεις αυτές εντάσσονται στο Μέτρο 1.1 του Άξονα
Προτεραιότητας 1 και στα Μέτρα 2.1 και 2.4 του Άξονα Προτεραιότητας 2. Στον
Πίνακα Ι.1 οι ενέργειες αυτές τονίζονται µε γαλάζιο χρώµα.

Οι Ενέργειες αυτές συνοψίζονται στον Πίνακα Ι.3 που ακολουθεί:
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Πίνακας Ι.3: Παρεµβάσεις (ενέργειες) που εντάχθηκαν στο πλαίσιο άλλων
στόχων αλλά έχουν άµεση επίπτωση στην αντιµετώπιση της σχολικής
διαρροής.
Μέτρα

Ενέργειες

Άξονας Προτεραιότητας Α1: Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά
εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό
1.1: Βελτίωση των συνθηκών
ένταξης

στο

σύστηµα

εκπαιδευτικό

ατόµων

ειδικών

κατηγοριών

1.1.1: Προγράµµατα ένταξης των παιδιών µε πολιτισµικές και
γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστηµα

Άξονας Προτεραιότητας Α2: Προώθηση & βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου µάθησης
2.1: Αναβάθµιση της ποιότητας
της παρεχόµενης εκπαίδευσης

2.1.1: Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
2.4.1:

2.4: Επαγγελµατικός

Συµβουλευτική

και

επαγγελµατικός

προσανατολισµός

µαθητών

προσανατολισµός & σύνδεση µε
αγορά εργασίας

2.4.3: Προγράµµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων και σύνδεσης της
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας

Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι το ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 αποτελεί το
χρηµατοδοτικό εργαλείο που προωθεί συνολικά την αναβάθµιση της ποιότητας και
της αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος. Με την έννοια αυτή το
σύνολο σχεδόν των ενεργειών του ΕΠΕΑΕΚ µπορεί να θεωρηθεί ότι υποστηρίζει τον
στόχο της καταπολέµησης της σχολικής διαρροής. Τα Μέτρα και οι Ενέργειες που
επιλέχθηκαν στην προηγούµενη ανάλυση περιορίζονται όµως σε εκείνες µε
αµεσότερη συνάφεια µε τη σχολική διαρροή.

Ι.2.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ

Τα βασικά δεδοµένα για τις επιλεχθείσες ενέργειες του ΕΠΕΑΕΚ που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον σε σχέση µε τη σχολική διαρροή παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι.4 που
ακολουθεί. Στον πίνακα αυτόν παρουσιάζονται για κάθε µία από τις ανωτέρω
επιλεχθείσες ενέργειες τα ακόλουθα στοιχεία:
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•

Έκδοση 1.0

συνολικός αριθµός των ενταγµένων Πράξεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον
ως προς τη σχολική διαρροή

•

συνολικό προϋπολογισµός των Πράξεων αυτών (σε χιλιάδες €)

•

το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισµού του ΕΠΕΑΕΚ που αφορά στις
Πράξεις αυτές.

Πίνακας Ι.4: Συνοπτική παρουσίαση ποσοτικών δεδοµένων για τις
παρεµβάσεις του ΕΠΕΑΕΚ µε στόχο την καταπολέµηση της σχολικής
διαρροής

Κωδικός

1.2.1

Τίτλος

Αναπροσαρµογή

των

διδασκαλίας

προς

Αριθµός

Προϋπολογισµός

Πράξεων

Πράξεων (χιλ.€)

% επί του
συνόλου του
ΕΠΕΑΕΚ

µεθόδων
πιο

εξατοµικευµένες-συµµετοχικές

1

1.027,1

0,0%

3

196.991,3

7,2%

6

132.124,0

4,8%

11

44.262,3

1,6%

4

6.192,3

0,2%

8

23.892,7

0,9%

5

6.917,8

0,3%

38

411.407,5

15,0%

µεθόδους

1.2.2

1.2.3

Προγράµµατα

πρόσθετης

διδακτικής στήριξης
Εκπαιδευτικά

προγράµµατα

σε

Ολοήµερα Σχολεία
Προγράµµατα ένταξης των παιδιών

1.1.1

µε

πολιτισµικές

ιδιαιτερότητες

και

στο

γλωσσικές
εκπαιδευτικό

σύστηµα

2.1.1
2.4.1

Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
Συµβουλευτική και επαγγελµατικός
προσανατολισµός µαθητών
Προγράµµατα

2.4.3

δεξιοτήτων
εκπαίδευσης

ανάπτυξης

και
µε

σύνδεσης
την

της

αγορά

εργασίας

Σύνολο

Πηγή: Πίνακας Ενταγµένων Έργων ΕΠΕΑΕΚ (ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ), στοιχεία 31/8/2007
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Η ανάλυση των δεδοµένων των ενταγµένων Πράξεων που σχετίζονται µε τη σχολική
διαρροή οδηγεί στα ακόλουθα βασικά συµπεράσµατα:
•

Συνολικά από τους πόρους του ΕΠΕΑΕΚ διατέθηκαν περίπου 411,4
εκατοµµύρια € σε έργα µε άµεση επίπτωση στην καταπολέµηση της σχολικής
διαρροής. Οι πόροι αυτοί αντιστοιχούν σε 15% των συνολικών πόρων του
ΕΠΕΑΕΚ. Από αυτούς τους πόρους το µεγαλύτερο µέρος αφορούσε το µέτρο
1.2 που είχε ως άµεσο ρητά δηλωµένο στόχο την καταπολέµηση της
σχολικής διαρροής (11% των συνολικών πόρων του ΕΠΕΑΕΚ). Με βάση το
στοιχείο αυτό, στο επίπεδο του σχεδιασµού, τεκµηριώνεται η επαρκής αρχική
στόχευση του ΕΠΕΑΕΚ στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής σύµφωνα
µε τους στόχους της Συνόδου της Λισσαβόνας. Ακόµα καλύτερη εικόνα
προκύπτει αν υπολογιστούν οι διατεθέντες πόροι επί των διαθέσιµων
κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), οπότε η συµµετοχή
των δράσεων για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής ανέρχεται στο
18,8% περίπου (σχεδόν το 1/5 των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
ταµείου στο ΕΠΕΑΕΚ).

•

Οι πόροι που διατέθηκαν για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής στο
µεγαλύτερο τους µέρος, το 80%, αφορούσε σε δύο παρεµβάσεις:
o

το Ολοήµερο Σχολείο (Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό)

o

την Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη

Οι δύο αυτές παρεµβάσεις είναι σηµαντικές και κοµβικές για την αντιµετώπιση
φαινοµένων σχολικής διαρροής και ουσιαστικά αποτέλεσαν τον κορµό των
παρεµβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ. Εντούτοις, η υποβάθµιση από πλευράς
προϋπολογισµού των υπολοίπων παρεµβάσεων που αφορούν στη σχολική
διαρροή δεν εξυπηρετεί την αναγκαιότητα για ολοκληρωµένη δέσµη
συµπληρωµατικών δράσεων για την αντιµετώπιση της διαρροής από το
εκπαιδευτικό σύστηµα.
•

Οι δράσεις διαπολιτισµικής εκπαίδευσης έχουν σηµαντική επίπτωση στο
στόχο µείωσης της σχολικής διαρροής αφού απευθύνονται στις ειδικές εκείνες
οµάδες

του

µαθητικού

πληθυσµού

που

διατρέχουν

υψηλό

κίνδυνο

αποχώρησης από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι πόροι που διατέθηκαν για την
οκταετία εφαρµογής των σχετικών προγραµµάτων ανήλθαν σε 44,2
εκατοµµύρια € (1,6% του συνόλου των πόρων του ΕΠΕΑΕΚ και 10,8% των
παρεµβάσεων για τη σχολική διαρροή).
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•

Συµπληρωµατική

συνιστώσα

των

παρεµβάσεων

Έκδοση 1.0

αφορούσε

στη

συµβουλευτική και στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των µαθητών µε
συνολικούς πόρους της τάξης των 23,9 εκατοµµυρίων € (0,9% επί του
συνολικού προϋπολογισµού του ΕΠΕΑΕΚ).
•

Οι υπόλοιπες δράσεις που σχετίζονται µε τη σχολική διαρροή έχουν εντελώς
περιθωριακό ρόλο στο σχεδιασµό και την εφαρµογή του ΕΠΕΑΕΚ αφού
συγκέντρωσαν πόρους που ανήλθαν µόλις στο 0,5% του ΕΠΕΑΕΚ, αν και
κρίνονται απαραίτητα για την αποτελεσµατικότητα ενός ολοκληρωµένου
προγράµµατος αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής. Οι δράσεις αυτές
αφορούσαν στα ακόλουθα:
o

Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι για τους
στόχους της παρούσας µελέτης δεν συνυπολογίστηκαν όλα τα
επιµορφωτικά προγράµµατα που εφαρµόστηκαν. Επιλέχθηκαν εκείνα
που προσέδιδαν στους εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα εφόδια και
εργαλεία

για

την

έγκαιρη

και

αποτελεσµατική

διάγνωση

και

αντιµετώπιση τάσεων προς αποχώρηση των µαθητών από το
εκπαιδευτικό σύστηµα.

•

o

Εφαρµογή προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας

o

Σχολές γονέων

Σηµαντική αδυναµία του σχεδιασµού και της εφαρµογής του ΕΠΕΑΕΚ είναι η
απουσία σηµαντικών µέτρων και παρεµβάσεων που εφαρµόζονται διεθνώς
µε θετικές επιπτώσεις στη µείωση της σχολικής διαρροής. Αναφέρονται
ενδεικτικά η έλλειψη δράσεων:
o

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας
(ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών) σε σχέση µε τους στόχους µείωσης της
σχολικής διαρροής (µε την εξαίρεση των δράσεων που αφορούσαν τη
διαπολιτισµική εκπαίδευση),

o

κινητοποίησης της ευρύτερης κοινωνίας και ιδιαίτερα των γονέων
προς την κατεύθυνση υποστήριξης της καταπολέµησης της σχολικής
διαρροής,

o

συµβουλευτικής µέσα στις σχολικές µονάδες µε στόχευση στην
πρόληψη, την καταπολέµηση και την καταγραφή της σχολικής
διαρροής,
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o

ανάπτυξης

ολοκληρωµένου

συστήµατος

Έκδοση 1.0

παρακολούθησης

της

σχολικής διαρροής για την άµεση καταγραφή της και συνεχή, σε
πραγµατικό χρόνο, υπολογισµό των σχετικών δεικτών σε συνάρτηση
µε τις αιτίες αποχώρησης.
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ΙΙ. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΙΙ.1.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΤΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ
Για τις περισσότερες δράσεις δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία στη βάση των
οποίων θα µπορούσε να στηριχθεί αξιόπιστη αποτίµηση των επιπτώσεων στη
σχολική διαρροή από την εφαρµογή των σχετικών παρεµβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ.
Άλλωστε, όπως τονίστηκε και στην προηγούµενη ενότητα µία σηµαντική αδυναµία
σχεδιασµού του ΕΠΕΑΕΚ αφορούσε στη µη ανάπτυξη ενός ασφαλούς και
τεκµηριωµένου συστήµατος παρακολούθησης της σχολικής διαρροής.
Η πρωτογενής αναζήτηση και καταγραφή τέτοιων στοιχείων που να συσχετίζουν τις
δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ µε τη διαχρονική εξέλιξη των δεικτών σχολικής διαρροής
αποτελεί ένα σύνθετο, τεράστιο και πολύχρονο εγχείρηµα που εκφεύγει από τους
στόχους και τα χρονικά όρια της παρούσας µελέτης.
Για την κάλυψη του κενού αυτού ο µελετητής εκπόνησε και εφάρµοσε την
µεθοδολογία για την αποτίµηση των δράσεων που περιγράφεται στη συνέχεια.
Η αποτίµηση των επιπτώσεων στηρίζεται στη συσχέτιση του τρόπου σχεδιασµού και
εφαρµογής

των

µε

δράσεων

επιλεγµένα

κριτήρια

που

αναδεικνύουν

την

αποτελεσµατικότητά της σε ό,τι την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής.
Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται προκύπτουν από:
•

τη βιβλιογραφική επισκόπηση των αιτιών που προκαλούν την πρώιµη
αποχώρηση

των

µαθητών

από

το

εκπαιδευτικό

σύστηµα,

όπως

παρουσιάστηκαν στο δεύτερο παραδοτέο της παρούσας µελέτης.
•

την εξέταση των επιτυχηµένων διεθνών πρακτικών για τη µείωση της
σχολικής που επίσης παρουσιάστηκαν στο δεύτερο παραδοτέο της
παρούσας µελέτης.

•

τις απόψεις που εξέφρασαν οι φορείς που εφαρµόζουν δράσεις κατά τις
σχολικής διαρροής ή σχεδιάζουν αντίστοιχες πολιτικές στους οποίους
απευθύνθηκε η οµάδα µελέτης κατά την εκπόνηση του δεύτερου παραδοτέου
της παρούσας µελέτης.

Τα κριτήρια παρουσιάζονται και αναλύονται στην επόµενη ενότητα (ΙΙ.2).
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Οι επιµέρους κατηγορίες παρεµβάσεων αποτιµώνται µε βάση όσα από τα κριτήρια
έχουν νόηµα ανάλογα µε τη φύση και το περιεχόµενο τους. Προκειµένου να δοθεί η
συνθετική εικόνα της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων σε σχέση µε τη
σχολική διαρροή, για κάθε κατηγορία παρεµβάσεων κατασκευάζεται το αντίστοιχο
αραχνοειδές ή ακτινωτό διάγραµµα (radar diagram). Ένα ενδεικτικό τέτοιο διάγραµµα
δίνεται στο ∆ιάγραµµα ΙΙ.1
∆ιάγραµµα ΙΙ.1: Ενδεικτικό Αραχνοειδές ή Ακτινωτό ∆ιάγραµµα (Radar
Diagram) για την απεικόνιση της αποτίµησης των παρεµβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ
σε σχέση µε τη σχολική διαρροή

K1
5

4 , 5

4

3 , 5

K7

K2

3

2 , 5

2

1 , 5

1

0 , 5

0

K6

K3

K5

Σχεδιασµός και εφαρµογή

K4

Βέλτιστο

Συγκεκριµένα στο ακτινωτό διάγραµµα τοποθετούνται τόσοι άξονες όσα και τα
κριτήρια που αποτιµώνται και κάθε άξονας αντιστοιχεί µε ένα συγκεκριµένο κριτήριο
(Κ1, Κ2 έως Κ7) από αυτά που προτείνονται και αναλύονται στην επόµενη ενότητα
(ΙΙ.2). Το εξωτερικό άκρο του κάθε άξονα αντιστοιχεί στην πλήρη επιτυχία της
παρέµβασης σε σχέση µε το κριτήριο (µέγιστη συµβατότητα). Το εσωτερικό άκρο του
κάθε άξονα (αρχή των αξόνων) αντιστοιχεί σε απόλυτη αναντιστοιχία της
παρέµβασης µε το κριτήριο (µηδενική συµβατότητα).

PLANET A.E.

Σελ. 14

Παραδοτέο 3: Εκτίµηση των επιπτώσεων στη σχολική διαρροή από την εφαρµογή των δράσεων
του ΕΠΕΑΕΚ

Έκδοση 1.0

Το πολύγωνο που προκύπτει µε την ένωση των εξωτερικών άκρων των αξόνων,
δηλαδή των σηµείων µέγιστης συµβατότητας, αντιστοιχεί µε υλοποίηση της
παρέµβασης

µε

τρόπο

που

να

ανταποκρίνεται

πλήρως

στον

στόχο

της

καταπολέµησης της σχολικής διαρροής. Το εσωτερικό πολύγωνο του διαγράµµατος
(µπλε χρώµατος) αντιστοιχεί στην αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας της
συγκεκριµένης παρέµβασης. Όσο µεγαλύτερο είναι το εµβαδόν του εσωτερικού
(µπλε) πολυγώνου συγκρινόµενο µε το εξωτερικό πολύγωνο (πολύγωνο πλήρους
ανταπόκρισης), τόσο αποτελεσµατικότερη θεωρείται ο σχεδιασµός και η εφαρµογή
της συγκεκριµένης παρέµβασης.

Τονίζεται

ότι

η

προτεινόµενη

παραπάνω

µεθοδολογία

αποτίµησης

των

παρεµβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής δεν
υποκαθιστά την ολοκληρωµένη αξιολόγηση των παρεµβάσεων. Η παρούσα µελέτη
εξετάζει τις συγκεκριµένες παρεµβάσεις ως προς µία µόνο διάστασή τους (την
αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής) και δεν στοχεύει στην ανάλυση όλων των
θεµάτων που αποτελούν αντικείµενο µια ολοκληρωµένης αξιολόγησης.

ΙΙ.2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και τις απόψεις
εµπειρογνωµόνων και σχεδιαστών πολιτικών για την αντιµετώπιση του φαινοµένου
της σχολικής διαρροής, η αποτελεσµατικότητα των δράσεων και των προγραµµάτων
που υλοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση συνδέονται άµεσα µε το ποσοστό
κάλυψης συγκεκριµένων κριτηρίων αποτίµησης αυτών.
Τα κριτήρια αυτά αποτελούν τη βάση για την αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας
των

παρεµβάσεων,

ιδιαίτερα

στην

περίπτωση

που

παρουσιάζεται

έλλειψη

στατιστικών δεδοµένων (όπως ισχύει στην περίπτωση της Ελλάδας) που να
συσχετίζουν την εφαρµογή των παρεµβάσεων για την αντιµετώπιση της σχολικής
διαρροής µε τους δείκτες παρακολούθησης της. Η χρήση των κριτηρίων αυτών,
παράλληλα, δίνεται να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για το σχεδιασµό και την
υλοποίηση

µελλοντικών

δράσεων

εστιάζοντας

και

αξιοποιώντας

θετικές

παρεµβάσεις, ως προς το στόχο της αντιµετώπισης του φαινοµένου της σχολικής
διαρροής ή αντίθετα αντιµετωπίζοντας µε σκεπτικισµό ενέργειες που παρουσίασαν
περιορισµένα ή µηδαµινά αποτελέσµατα ως προς το συγκεκριµένο αυτό στόχο.
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Στην παρούσα µελέτη αποτιµώνται οι παρεµβάσεις του ΕΠΕΑΕΚ (οι οποίες
επιλέχθηκαν βάσει της συνάφειας τους µε θέµατα που άπτονται της αντιµετώπισης
της σχολικής διαρροής, όπως αναλύθηκαν σε προηγούµενες ενότητες) µε βάση τα
παρακάτω κριτήρια:

Κριτήριο 1ο: ∆ηµιουργία ή/και ενίσχυση των συνεκτικών δεσµών ανάµεσα στο µαθητή
και τα µέλη της σχολικής κοινότητας
Η ύπαρξη ισχυρών συνεκτικών δεσµών ανάµεσα στα µέλη της σχολικής κοινότητας,
και κυρίως ανάµεσα στους µαθητές και τους διδάσκοντες αλλά και µεταξύ των ίδιων
των µαθητών συµβάλλει, σύµφωνα µε πλήθος παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών
θεωριών και ερευνών, όχι µόνο στην οµαλή συνύπαρξης τους στο χώρο της
σχολικής κοινότητας αλλά και στην εγκαθίδρυση περιβάλλοντος συνεργασίας και
αλληλοϋποστήριξης που λειτουργεί αποτρεπτικά στην απόφαση του µαθητή να
εγκατάλειψη το σχολείο.

Κριτήριο 2ο: Αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και συµβολή στην βελτίωση της
σχολικής επίδοσης του µαθητή
Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που επιδρούν στην πρόωρη διακοπή
της φοίτησης, πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (όπως
αναλυτικά έχει παρουσιαστεί και στο δεύτερο παραδοτέο της παρούσας µελέτης),
είναι η σχολική αποτυχία. Η σχολική αποτυχία συνδέεται άµεσα µε τις χαµηλές
σχολικές επιδόσεις που σταδιακά οδηγούν το αδύναµο µαθητή εκτός εκπαιδευτικού
συστήµατος. Η ενίσχυση των εκπαιδευτικών επιδόσεων του µαθητή και η υποστήριξη
του προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο από το σχολικό περιβάλλον όσο και από το
οικογενειακό, έχει αποδειχθεί ότι συµβάλει αποτελεσµατικά στην µείωση των
πιθανοτήτων να διαρρεύσει από την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Κριτήριο 3ο: Εµπλοκή των γονέων σε δραστηριότητες και παρεµβάσεις της σχολικής
κοινότητας που στοχεύουν στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
Ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος στην απόφαση του µαθητή να
εγκαταλείψει ή όχι το σχολείο έχει αποδειχθεί ότι είναι καθοριστικός. Ταυτόχρονα ο
τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζουν οι γονείς την αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης
της εκπαίδευσης των παιδιών τους και η θέση που κατέχει αυτή στην κλίµακα αξιών
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τους επιδρά καθοριστικά στη στάση που ο µαθητής θα αναπτύξει απέναντι στο
σχολείο και τις υποχρεώσεις

του προς αυτό. Η εµπλοκή των γονέων σε

δραστηριότητες ενίσχυσης και ενδυνάµωσης του µαθητή αλλά και της σχολικής του
δραστηριότητας εν γένει κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντική καθιστώντας τους
κοινωνούς µίας ευρύτερης προσπάθειας περιορισµού της διαρροής από την
εκπαίδευση.

Κριτήριο 4ο: Ευαισθητοποίηση της τοπικής και σχολικής κοινότητας σχετικά µε την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής
Η αντίληψη σχετικά µε την αποκλειστική υπευθυνότητα του διαρρέοντα µαθητή έχει
δώσει πλέον τη θέση της στην θέση ότι η διαρροή από την εκπαίδευση δεν αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη του ίδιου και της οικογένειας τους αλλά και της ίδιας της
σχολικής κοινότητας, (προσδιορισµένης σε µάκρο- και µίκρο- επίπεδο), καθώς και
της ευρύτερης τοπικής κοινότητας. Το φαινόµενο της σχολικής διαρροής συνδέεται µε
γενικότερα κοινωνικά προβλήµατα αλλά και αντιλήψεις που λαµβάνουν χώρο στο
εσωτερικό της σχολικής αλλά και ευρύτερης κοινότητας. ∆ράσεις ευαισθητοποίησης
και ενηµέρωσης σχετικά µε την συνέπειες για το άτοµο αλλά και την ευρύτερη
κοινότητα, την σπουδαιότητα της ολοκλήρωσης της φοίτησης στην εκπαίδευση
καθώς και τους τρόπους αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής έχει αποδειχθεί ότι
συµβάλουν σηµαντικά στην µείωση των ποσοστών διαρροής.

Κριτήριο 5ο: Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της σχολικής διαρροής.
Από όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκείνοι που έρχονται σε πιο άµεση
επαφή µε τους µαθητές που απειλούνται µε σχολική διαρροή, αλλά έχουν και την
ευκαιρία να διαγνώσουν έγκαιρα και έγκυρα τις περιπτώσεις εκείνες που εµφανίζουν
αυξηµένες πιθανότητες να εγκαταλείψουν κάποια στιγµή το σχολείο είναι οι
εκπαιδευτικοί. Για το λόγω αυτό επιβάλλεται να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι
σχετικά µε τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των µαθητών αυτών, καθώς
και την ευθύνη που τους αντιστοιχεί. Για το σκοπό αυτό εκτός των γενικότερων
προληπτικών δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, που απευθύνονται στο
σύνολο της τοπικής και σχολικής κοινότητας, κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ανάλογων
δράσεων που θα απευθύνονται κυρίως στους εκπαιδευτικούς εµπλουτισµένες µε πιο
εξειδικευµένα θέµατα.

PLANET A.E.

Σελ. 17

Παραδοτέο 3: Εκτίµηση των επιπτώσεων στη σχολική διαρροή από την εφαρµογή των δράσεων
του ΕΠΕΑΕΚ

Έκδοση 1.0

Κριτήριο 6ο: Παροχή γνωστικών εφοδίων νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για την
έγκυρη διάγνωση κινδύνου σχολικής διαρροής
Η έγκυρη διάγνωση των αυξηµένων πιθανοτήτων που παρουσιάζουν ορισµένοι
µαθητές και είναι δυνατόν να οφείλονται σε κοινωνικά, οικονοµικά, ατοµικά
χαρακτηριστικά (έτσι όπως αναφέρθηκαν αναλυτικότερα στο δεύτερο παραδοτέο της
παρούσας µελέτης) επιτρέπει τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και σε όλα τα άλλα
µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που ασχολούνται µε το πρόβληµα της σχολικής
διαρροής να εστιάσουν την προσοχή τους όχι µόνο στους γενεσιουργούς
παράγοντες του προβλήµατος αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά
των υποκειµένων (µαθητών). Για να γίνει όµως εφικτή η έγκαιρη και έγκυρη αυτή
διάγνωση, καθώς και να σχεδιαστεί µια επιτυχηµένη προληπτική πολιτική, σε τοπική
ή ευρύτερο επίπεδο, είναι απαραίτητη η παροχή συγκεκριµένων γνωστικών εφοδίων
καθώς και εργαλείων και τεχνογνωσιών, σύµφωνα µε τις σύγχρονες εκπαιδευτικές
και παιδαγωγικές µεθόδους που θα διευκολύνει το έργο τους.

Κριτήριο 7ο: Παροχή γνωστικών εφοδίων, νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για την
αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
Η αναγκαιότητα της ύπαρξης προληπτικών πολιτικών σχετικών µε το πρόβληµα της
σχολικής διαρροής αποτελεί κοινή αναγνώριση και διαπίστωση. Ταυτόχρονα όµως η
µείωση του ποσοστού διαρρεόντων µαθητών επιβάλλει την εφαρµογή (έγκαιρα µόλις
διαπιστωθεί η εγκατάλειψη του σχολείου) πολιτικών που στοχεύουν στην επιστροφή
των µαθητών που έχουν ήδη εγκαταλείψει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Τόσο οι
εκπαιδευτικοί όσο και τα υπόλοιπα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας προκειµένου
να διαχειριστούν µε επιτυχία τη διαρροή των µαθητών απαιτείται να είναι
εφοδιασµένοι µε τα κατάλληλα γνωστικά και παιδαγωγικά εργαλεία αλλά και την
τεχνογνωσία που τα συνοδεύει. Στόχος πρέπει να είναι όχι µόνο να επιστρέψουν στο
σχολικό χώρο αλλά και να παραµείνουν σε αυτό µέχρι την ολοκλήρωση της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
∆ΙΑΡΡΟΗ

ΑΠΟ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

«ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΤΗΣ
ΤΟΥ

ΕΠΕΑΕΚ

ΙΙΙ.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Το Ολοήµερο Σχολείο είναι ένας θεσµός που εφαρµόζεται εδώ και δεκαετίες στις
χώρες του εξωτερικού φιλοδοξώντας να δώσει απαντήσεις στις επιταγές και τις
απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής προτείνοντας νέες µορφές και τρόπους
οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου.
Στην Ελλάδα, το Ολοήµερο Σχολείο θεσµοθετήθηκε µε τον Ν.2525/98 και αρχικά
εφαρµόστηκε πιλοτικά σε 28 σχολεία, ως υπο-έργο των ΣΕΠΠΕ, στο πλαίσιο του Β΄
ΚΠΣ, µε Τελικό ∆ικαιούχο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το εκπαιδευτικό µοντέλο που
εφαρµόστηκε στην Α΄ φάση του πιλοτικού προγράµµατος βασίστηκε σε µια
ολοκληρωµένη παρέµβαση, που χρησιµοποιεί εξατοµικευµένες διδακτικές µεθόδους
αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και προεκτείνοντας την πρωινή διδασκαλία µέχρι
τις πρώτες απογευµατινές ώρες, ώστε να καλύπτει τόσο τις µαθησιακές ανάγκες των
µαθητών όσο και τις εργασιακές-κοινωνικές ανάγκες των γονέων.
Στη Β΄ φάση του προγράµµατος, που σχεδιάσθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) του Γ’ ΚΠΣ
(2000-2006), η παρέµβαση διευρύνθηκε ποσοτικά σε µεγάλο αριθµό σχολικών
µονάδων µε στόχο τη σταδιακή προσέγγιση των ποιοτικών προδιαγραφών του
παραδειγµατικού µοντέλου.
Οι κύριες Πράξεις του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που αφορούν τη λειτουργία του Ολοήµερου
Σχολείου

είναι

οι

Πράξεις

«Ολοήµερα

∆ηµοτικά

Σχολεία»

και «Ολοήµερα

Νηπιαγωγεία», τις οποίες υλοποιεί ως Τελικός ∆ικαιούχος η Ειδική Υπηρεσία
Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ (ΕΥΕΠ ΚΠΣ), ενώ έχουν ήδη
ολοκληρωθεί οι Πράξεις πιλοτικής εφαρµογής την υλοποίηση των οποίων είχε
αναλάβει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
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Το σύνολο των πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ (2000-2006) που αφορούν στην παρέµβαση
«Ολοήµερο Σχολείο» αναγράφεται στον Πίνακα ΙΙΙ.1 που ακολουθεί.

Πίνακας ΙΙΙ.1: Πράξεις ΕΠΕΑΕΚ (2000-2006) για το Ολοήµερο Σχολείο
Μέτρο/
Ενέργεια/
Κ. Π.
1.2.3.α
1.2.3.α

1.2.3.α

Τίτλος Πράξης
Πιλοτική εφαρµογή
Προγραµµάτων σε 28
Πειραµατικά
Ολοήµερα Σχολεία
Ολοήµερα ∆ηµοτικά
Σχολεία
Πιλοτική εφαρµογή 28
ολοήµερων σχολείων/
Εκπαιδευτικά
προγράµµατα σε
ολοήµερα σχολεία
Ολοήµερα
Νηπιαγωγεία

Π/Ϋ Πράξης
(ευρώ)

Τελικός
∆ικαιούχος

∆ιάρκεια
Πράξης
βάσει Τ∆Ε

Ηµ/νία
Ένταξης

1.800.000

Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο

1/9/0331/8/05

29/9/03

114.682.151,17

ΕΥΕΠ ΚΠΣ

1/10/02 31/10/08

5/11/02

3.070.932,06

Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο

1/1/0130/6/03

13/2/02

11.521.283,73

ΕΥΕΠ ΚΠΣ

2.2.1.γ

Ολοήµερο Σχολείο ΙΙ

72.423,09

Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο

15/11/02 31/8/08
1/1/0031/8/01

2.2.1.γ

Πειραµατικό
πρόγραµµα
εκπαίδευσης
Ολοήµερο Σχολείο Ι

977.256,05

Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο

1/1/0031/8/01

1.2.3.β

29/1/03
19/6/02
2/9/02

Οι βασικές δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της γενίκευσης του θεσµού του
Ολοήµερου Σχολείου µέσω του ΕΠΕΑΕΚ, περιλαµβάνουν:


χρηµατοδότηση

Ολοήµερων

∆ηµοτικών

Σχολείων

και

Ολοήµερων

Νηπιαγωγείων,


κάλυψη των αµοιβών ωροµισθίων ή και αναπληρωτών ή µονίµων εκπαιδευτικών,



καινοτόµες παρεµβάσεις στα Ολοήµερα Νηπιαγωγεία, µε στόχο την οµαλή
µετάβαση από την προσχολική προς την σχολική εκπαίδευση, µέσω της
υλοποίησης projects καθώς και ενηµερωτικών εκδηλώσεων γονέων,



συγγραφή, αναπαραγωγή και διάθεση παιδαγωγικού υλικού,



δηµιουργία και διάδοση έντυπου ενηµερωτικού υλικού,



διοργάνωση και διεξαγωγή Επιµορφωτικών Σεµιναρίων που απευθύνονται προς
τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης σε κεντρικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο.

Το πρόγραµµα του Ολοήµερου Σχολείου σχεδιάστηκε ώστε να περιλαµβάνει
υποστηρικτική διδασκαλία στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηµατικά, δηλαδή µελέτη
και προετοιµασία των µαθηµάτων της επόµενης ηµέρας, µέσω της τετράωρης
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διεύρυνσης του κλασσικού διδακτικού ωραρίου. Επιπλέον, σύµφωνα µε το
σχεδιασµό του, οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα σε µαθήµατα και
δραστηριότητες που αναβαθµίζουν το ρόλο του σχολείου, όπως η ξένη γλώσσα, η
εισαγωγή στην πληροφορική, ο αθλητισµός, ο χορός, η θεατρική αγωγή, η µουσική
και τα εικαστικά, αντικείµενα που διαµορφώνουν συνθήκες ανοικτού εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος και ελκυστικότερης µάθησης. Το πρόγραµµα του ολοήµερου σχολείου
έχει σχεδιαστεί µε τρόπο ώστε να αξιοποιεί ποικιλία εναλλακτικών διδακτικών
προσεγγίσεων, κυρίως βιωµατικής µορφής. Αποτελεί ζητούµενο του θεσµού, ο
µαθητής να συµµετέχει αβίαστα κι ευχάριστα σε ένα περιβάλλον δεκτικό για την
ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων του. Εξάλλου, για να είναι ευχάριστο το
πρόγραµµα και για να µην καταπονούνται οι µαθητές, οι απογευµατινές διδακτικές
ώρες έχουν µικρή διάρκεια (35 λεπτών). Επιπλέον, κατά το σχεδιασµό του
Ολοήµερου Σχολείου λήφθηκαν υπόψη και ενσωµατώθηκαν στο πρόγραµµα βασικές
ανάγκες του παιδιού, όπως είναι η σίτιση και η ξεκούραση.

ΙΙΙ.2

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι πράξεις του ΕΠΕΑΕΚ που υλοποιούνται από την ΕΥΕΠ ΚΠΣ, αφορούν στην
εφαρµογή και λειτουργία του Προγράµµατος Ολοήµερου σε:


4.271 ∆ηµοτικά Σχολεία (περίπου 7.036 τµήµατα Ολοήµερου) και



2.071 Νηπιαγωγεία της χώρας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο λειτουργίας του θεσµού τίθενται υπό δοκιµή οι εξής
ποιοτικοί σκοποί και στόχοι1:
Παιδαγωγικοί:
1. Εµπλουτισµός

του

αναλυτικού

προγράµµατος

µε

τη

διδασκαλία

επιπρόσθετων γνωστικών αντικειµένων και δραστηριοτήτων και την εισροή
στοιχείων του λαϊκού πολιτισµού, που παραγκωνίζονται κατά κανόνα από τη
«λόγια» αντίληψη περί σχολείου.

1

«Ολοήµερο Σχολείο: Λειτουργία και Προοπτικές», Ι. Ε. Πυργιωτάκης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευµάτων, 2001.
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2. Επαναπροσδιορισµός της διδακτικής πράξης µε ανανέωση των µεθόδων
διδασκαλίας, που από µετωπικές καταβάλλεται προσπάθεια να γίνουν
συνεργατικές – διερευνητικές.
3. Καλύτερη συνεργασία δασκάλου – µαθητών.
4. ∆ιεπιστηµονική προσέγγιση των γνωστικών αντικειµένων.
5. Ολοκλήρωση της µαθησιακής διδασκαλίας και της σχολικής προετοιµασίας
στα πλαίσια του σχολείου.
Κοινωνικοί:
1. Περιορισµός της «παραπαιδείας» και οικονοµική ανακούφιση ιδιαίτερα των
ασθενέστερων κοινωνικών στρωµάτων.
2. Περιορισµός της εκπαιδευτικής ανισότητας µε προσφορά νέων γνωστικών
αντικειµένων και περισσότερη ενίσχυση των αδύνατων µαθητών.
3. Κάλυψη των αναγκών των εργαζόµενων γονέων.
4. Υπεύθυνη και εποικοδοµητική επίβλεψη των µαθητών.
5. Ανάπτυξη ουσιαστικής διαπροσωπικής επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών και
αποδοχής της ετερότητας, µέσα από τη βαθύτερη γνωριµία της κουλτούρας
του άλλου.
6. Καταπολέµηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισµού.
7. Περιορισµός της παιδικής παραβατικότητας.
8. Ενεργοποίηση των γονέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε το σχολείο
να τεθεί στο επίκεντρο της ζωής των τοπικών κοινωνιών.

ΙΙΙ.3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η κυριότερη πράξη του ΕΠΕΑΕΚ που σχετίζεται µε την αντιµετώπιση της σχολικής
διαρροής και στην οποία θα επικεντρωθούµε, είναι η πράξη «Ολοήµερα ∆ηµοτικά
Σχολεία», της ΕΥΕΠ ΚΠΣ, η οποία συγκεντρώνει και το µεγαλύτερο µέρος του
προϋπολογισµού που έχει διατεθεί στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ για τη συγκεκριµένη
παρέµβαση.
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Οι ποσοτικοί δείκτες που αφορούν στην πορεία υλοποίησης της Πράξης «Ολοήµερα
∆ηµοτικά Σχολεία» παρουσιάζουν συνεχώς αυξητική πορεία. Συγκεκριµένα:

Κατά το σχολικό έτος 2002-2003:
Λειτούργησαν 2.313 σχολεία, µε 3.950 τµήµατα και µε ωφελούµενους 90.436
µαθητές και στις 58 ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας. Τον
Οκτώβριο 2002, διανεµήθηκε στα σχολεία Οδηγός Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του
Υποέργου, βάσει του οποίου τα σχολεία εφοδιάστηκαν µε είδη µικροεξοπλισµού,
έντυπα, γραφική ύλη και εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης καλύφθηκαν και δαπάνες για
υλικά άµεσης ανάλωσης, τηλεπικοινωνιών κ.λ.π. Παράλληλα,

ανατέθηκε σε

ανάδοχο ο σχεδιασµός του Πληροφοριακού Συστήµατος (MIS) Ολοήµερου, το οποίο
άρχισε να λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2003. Για την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα, άρχισε να λειτουργεί στη ∆/νση
Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης HELP DESK.

∆ιενεργήθηκαν επιτόπιοι

έλεγχοι, προκειµένου να διαπιστωθεί η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του
προγράµµατος, να διορθωθούν τυχόν λάθη και να προταθούν βελτιώσεις στην
εφαρµογή του Προγράµµατος. Για την πληροφόρηση των εκπαιδευτικών και του
κοινού στα θέµατα του Ολοήµερου Σχολείου δηµιουργήθηκε σχετικό site στην Ειδική
Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ.
Κατά την ίδια σχολική χρονιά, διενεργήθηκαν τα παρακάτω επιµορφωτικά σεµινάρια:


κεντρικά επιµορφωτικά σεµινάρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου
συµµετείχαν συνολικά 543 στελέχη της εκπαίδευσης (Περιφερειακοί ∆ιευθυντές
Εκπαίδευσης, ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊστάµενοι Γραφείων και Σχολικοί
Σύµβουλοι) µε αντικείµενο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων για την άµεση
εποπτεία στα ολοήµερα δηµοτικά σχολεία



204 τοπικά σεµινάρια, στα οποία συµµετείχαν ∆ιευθυντές & Υποδιευθυντές
Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων καθώς και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο
Ολοήµερο



58 περιφερειακά σεµινάρια, µέσω των οποίων έλαβαν επιµόρφωση Σχολικοί
Σύµβουλοι, Προϊστάµενοι των Γραφείων Εκπαίδευσης καθώς και οι Υπεύθυνοι
των Ολοήµερων Σχολείων των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
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Κατά το σχολικό έτος 2003-2004:
Λειτούργησαν 3.680 Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία µε 6.800 περίπου τµήµατα
Ολοήµερου και µε ωφελούµενους 154.261 µαθητές. Τον Σεπτέµβριο 2003
διανεµήθηκε στα σχολεία επικαιροποιηµένος

αναλυτικός Οδηγός Οικονοµικής

∆ιαχείρισης.

Κατά τα σχολικά έτη 2004-2005 & 2005-2006:
Η εφαρµογή και λειτουργία του Προγράµµατος Ολοήµερου επεκτείνεται σε 4.271
σχολικές µονάδες (περίπου 7036 τµήµατα Ολοήµερου) και µε ωφελούµενους
166.750 µαθητές, καλύπτοντας την χρηµατοδότηση των Ολοήµερων ∆ηµοτικών
Σχολείων έως και την 31η Ιουλίου 2006, οπότε και ολοκληρώνεται η συγκεκριµένη
χρηµατοδοτούµενη δράση.
Κατά τις δύο αυτές χρονιές διενεργήθηκαν επίσης τα παρακάτω επιµορφωτικά
σεµινάρια:


δύο κύκλοι κεντρικών επιµορφωτικών σεµιναρίων (τρία σεµινάρια/ σχολικό έτος)
µε αποδέκτες τα στελέχη της Προωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (∆ιευθυντές,
Προϊστάµενοι Γραφείων, Σχολικοί Σύµβουλοι Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης), σε
Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πάτρα.



µονοήµερα περιφερειακά σεµινάρια για τους ∆ιευθυντές Σχολείων της κάθε
∆ιεύθυνσης



µονοήµερα τοπικά σεµινάρια όπου επιµορφώθηκαν δάσκαλοι µόνιµοι ή
αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.

Η πορεία του δεικτών συµµετοχής στο πρόγραµµα του Ολοήµερου ∆ηµοτικού
Σχολείου αποτυπώνονται στον Πίνακα ΙΙΙ.2 και το αντίστοιχο ∆ιάγραµµα ΙΙΙ.1 που
ακολουθούν.

Πίνακας ΙΙΙ.2: Εξέλιξη δεικτών συµµετοχής στο Ολοήµερο ∆ηµοτικό
2002-2003

2003-2004

2004-2006

Πλήθος σχολείων

2.313

3.680

4.271

Πλήθος τµηµάτων

3.950

6.800

7.036

Πλήθος µαθητών

90.436

154.261

166.750
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∆ιάγραµµα ΙΙΙ.1: Εξέλιξη δεικτών συµµετοχής στο Ολοήµερο ∆ηµοτικό
8.000
7.036

6.800

7.000
6.000
5.000
3.950

4.000
3.000

4.271
3.680

Πλήθος Σχολείων
Πλήθος Τµηµάτων

2.313

2.000
1.000
0
2002-2003

2003-2004

2004-2006

Για την ολοκλήρωση της πράξης εκκρεµεί η συγγραφή-εκπόνηση, η αναπαραγωγή
και η διάθεση του απαιτούµενου παιδαγωγικού και διδακτικού υλικού (portfolio),
καθώς και η διεξαγωγή κεντρικών σεµιναρίων επιµόρφωσης µε αντικείµενο το υλικό
αυτό, µε συµµετέχοντες τα στελέχη της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (∆ιευθυντές,
Προϊστάµενοι Γραφείων, Σχολικοί Σύµβουλοι).

Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του ολοήµερου σχολείου αποτέλεσαν επανειληµµένα
αντικείµενο αξιολόγησης τόσο στο πλαίσιο της Α’ φάσης του Προγράµµατος (Β’ ΚΠΣ)
όσο και στο πλαίσιο της Β’ φάσης εφαρµογής του (Γ’ ΚΠΣ). Ενδεικτικά αναφέρονται η
Ενδιάµεση Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
(∆εκέµβριος 2003) καθώς και η ενηµέρωση αυτής (∆εκέµβριος 2005) στο πλαίσιο της
οποίας ο Σύµβουλος Αξιολόγησης εκπόνησε ειδική µελέτη για την αξιολόγηση της
δράσης του Ολοήµερου Σχολείου. Ταυτόχρονα, η Επιστηµονική Επιτροπή
Υποστήριξης για τις ανάγκες των Πράξεων 1.2.3.α «Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία»
και 1.2.3.β. «Ολοήµερα Νηπιαγωγεία» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευµάτων ανέθεσε σε εξωτερικό Σύµβουλο την εκπόνηση µελέτης µε θέµα την
αποτύπωση της εικόνας και την αξιολόγηση του θεσµού του Ολοήµερου Σχολείου. Οι
εν λόγω µελέτες, πέρα από την αξιοποίηση υφιστάµενων ποσοτικών και ποιοτικών
στοιχείων προόδου των παραπάνω πράξεων, στηρίχθηκαν στη χρήση πολλαπλών
ερευνητικών εργαλείων όπως ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες σε γονείς και στελέχη
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της εκπαίδευσης µε τη µέθοδο των «οµαδικών συζητήσεων» (focus groups) και
ατοµικών συνεντεύξεων βάσει ηµιδοµηµένου ερωτηµατολογίου κλπ..
Επιπλέον, στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας µελέτης η Οµάδα Έργου
διενήργησε συµπληρωµατική έρευνα πεδίου µε στόχο την αποτίµηση του Ολοήµερου
Σχολείου από τα εµπλεκόµενα στελέχη του ΥπΕΠΘ και εκπροσώπους κοινωνικών
και συλλογικών φορέων που, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχουν διαµορφωµένη
άποψη σχετικά µε το σχεδιασµό και τη λειτουργία του θεσµού. Πραγµατοποιήθηκε
σειρά ατοµικών και οµαδικών συνεντεύξεων µε στελέχη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης
του ΥπΕΠΘ, µε τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής (8µελής) Υποστήριξης για τις
ανάγκες των Πράξεων 1.2.3.α «Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία» και 1.2.3.β «Ολοήµερα
Νηπιαγωγεία» καθώς και µε συλλογικούς φορείς (ΜΚΟ) που έχουν κατά καιρούς
αναλάβει δράσεις που συµβάλουν, άµεσα ή έµµεσα, στη µείωση της σχολικής
διαρροής.
Τέλος, στην παρούσα ενότητα συνεκτιµήθηκαν τα κύρια πορίσµατα ενός συλλογικού
ερευνητικού έργου µε θέµα «Το Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο στην Ελλάδα»2.
Πρόκειται για συλλογή πρόσφατων άρθρων και επιµέρους µελετών και ερευνών που
αναλύουν, σκιαγραφούν και αξιολογούν επιµέρους πτυχές του θεσµού όπως το
θεσµικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η λειτουργία του ολοήµερου σχολείου, το
αναλυτικό πρόγραµµα που εφαρµόζεται, το παιδαγωγικό και κοινωνικό έργο που
παράγεται, τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται κλπ.
Τα βασικά ποιοτικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάγνωση των
παραπάνω συγγραµµάτων σχετικά µε τη λειτουργία του θεσµού του Ολοήµερου
Σχολείου (Νηπιαγωγείο – ∆ηµοτικό) και τη συµβολή του στην καταπολέµηση της
σχολικής διαρροής στη χώρα µας, συνοψίζονται στα εξής:
•

Σε γενικές γραµµές, εκτιµάται ότι το Ολοήµερο Σχολείο έχει σχεδιαστεί µε τρόπο
ώστε να αποτελεί ένα καινοτοµικό πρόγραµµα, µε έντονο παιδαγωγικό και
κοινωνικό χαρακτήρα. Σε όλες τις έρευνες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο των
προαναφερόµενων µελετών, καταγράφεται ως κυρίαρχη αντίληψη η ιδιαίτερα
θετική πρόσληψη του θεσµού, τη σκοπιµότητα και τα πλεονεκτήµατα του οποίου
φαίνεται να αναγνωρίζουν όλοι οι εµπλεκόµενοι (γονείς, µαθητές, εκπαιδευτικοί,
στελέχη εκπαίδευσης). Ωστόσο, η θετική άποψη που διαµορφώνουν οι
περισσότεροι αναφέρεται κυρίως στο σχεδιασµό, δηλαδή στον ιδεατό τύπο, του

2

ΚΥΡΙ∆ΗΣ Α., ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΟΥ Ε., ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ι. (επιµ.), Το Ολοήµερο δηµοτικό σχολείο στην Ελλάδα. Ερευνητικές και

θεωρητικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Εκδ. Τυπωθήτω, 2006
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Ολοήµερου Σχολείου και σε µικρότερο βαθµό σε διαπιστωµένα οφέλη από την
πρακτική εφαρµογή και λειτουργία του.
•

Επικρατεί η γενικευµένη αντίληψη ότι το Ολοήµερο Νηπιαγωγείο επιτυγχάνει
απόλυτα τόσο τους κοινωνικούς όσο και τους παιδαγωγικούς του στόχους,
εξασφαλίζοντας σε µεγάλο βαθµό την οµαλή µετάβαση στο δηµοτικό και την
πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Αντίθετα, το Ολοήµερο
∆ηµοτικό εξακολουθεί να αντιµετωπίζεται µε σχετική επιφύλαξη, αφού η
πλειοψηφία

των

εµπλεκόµενων

δεν

φαίνεται

να

έχει

πεισθεί

για

την

αποτελεσµατικότητα του.
•

Η κριτική που ασκείται στο Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο αναφέρεται συνήθως στη
λειτουργία του προαιρετικού ολοήµερου σχολείου που αποτελεί άλλωστε και τον
κύριο όγκο των ολοήµερων σχολείων στη χώρα. Αντίθετα, τα 28 πειραµατικά
ολοήµερα σχολεία (υποχρεωτικής φοίτησης) που λειτουργούν στη χώρα φαίνεται
να

ανταποκρίνονται

σε

µεγαλύτερο

βαθµό

στις

προσδοκίες

γονέων,

εκπαιδευτικών και µαθητών. Επισηµαίνεται ότι οι βασικές διαφορές µεταξύ των
δύο τύπων ολοήµερου σχολείου (προαιρετικό- πειραµατικό) αφορούν:
⇒

Στην υποχρέωση φοίτησης. Στο προαιρετικό ολοήµερο σχολείο οι γονείς
αποφασίζουν και ενηµερώνουν το σχολείο ότι επιθυµούν τα παιδιά τους
να συµµετέχουν στο πρόγραµµα του ολοήµερου σχολείου ενώ,
αντίθετα, στα πειραµατικά σχολεία η φοίτηση είναι υποχρεωτική για
όλους τους µαθητές.

⇒

Στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών. Το πρόγραµµα του προαιρετικού
ολοήµερου σχολείου επιµερίζεται σε δύο διακριτούς κύκλους, τον
πρωινό όπου εφαρµόζεται στο ακέραιο το πρόγραµµα σπουδών του
συµβατικού σχολείου και τον απογευµατινό που περιλαµβάνει τις
συµπληρωµατικές

θεµατικές

ενότητες

και

δραστηριότητες

του

ολοήµερου σχολείου. Αντίθετα, στο πειραµατικό ολοήµερο σχολείο, το
πρόγραµµα είναι ενιαίο για τις δύο ζώνες και τα µαθήµατα και οι άλλες
δραστηριότητες κατανέµονται και στους δύο κύκλους.
⇒

Την ώρα λήξης του προγράµµατος. Οι µαθητές του προαιρετικού
ολοήµερου σχολείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) εκείνους που
έχουν επιλέξει να φοιτήσουν στο ολοήµερο σχολείο και συνεπώς,
επιστρέφουν στο σπίτι τις πρώτες απογευµατινές ώρες και (β) εκείνους
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που έχουν επιλέξει να φοιτήσουν στο συµβατικό σχολείο και συνεπώς
αποχωρούν από το σχολείο µε την ολοκλήρωση του πρωινού κύκλου.
•

Περισσότερο

επικριτικοί

απέναντι

στο

θεσµό

του

ολοήµερου

σχολείου

εµφανίζονται γονείς, εκπαιδευτικοί και µαθητές των αγροτικών και ηµιαστικών
περιοχών που εκφράζουν περισσότερα παράπονα κυρίως όσον αφορά την
υλικοτεχνική υποδοµή και τη διοργάνωση παράλληλων δραστηριοτήτων, σε
αντίθεση µε τους επωφελούµενους των µεγάλων αστικών κέντρων, που σε
γενικές γραµµές φαίνονται πιο ικανοποιηµένοι.
•

Ως βασικά πλεονεκτήµατα του Ολοήµερου Σχολείου εντοπίζονται τα ακόλουθα:
9 Το Ολοήµερο Σχολείο έχει πετύχει απόλυτα τον κοινωνικό στόχο σε ότι
αφορά την κάλυψη των αναγκών των εργαζόµενων γονέων και κυρίως την
ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης.
9 Η λειτουργία του Ολοήµερου έχει συµβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων
συνεργασίας και αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών,
γεγονός που επιβεβαιώνει τον κοινωνικό του χαρακτήρα.
9 Το Ολοήµερο Σχολείο έχει συντελέσει σε µεγάλο βαθµό στην αύξηση των
ευκαιριών απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς. Από στοιχεία της Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρµογής ως Τελικού ∆ικαιούχου και τις απαντήσεις των
Εποπτών, προκύπτει ότι το σχολικό έτος 2003-04, επί συνόλου 1.890.000
διδακτικών ωρών, το 59,5% καλύφθηκε από ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς3.
9 Όσον αφορά το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού προγράµµατος, γονείς και
εκπαιδευτικοί

συµφωνούν

ότι

τα

θέµατα

που

διδάσκονται

και

οι

δραστηριότητες που προσφέρονται είναι κατάλληλα να διαµορφώσουν
συνθήκες

ανοικτού

εκπαιδευτικού

περιβάλλοντος

και

ελκυστικότερης

µάθησης, καλλιεργώντας τη δηµιουργικότητα των µαθητών και το κριτικό τους
πνεύµα.
9 Η Πολιτεία κατέβαλε σηµαντική προσπάθεια ώστε να ρυθµίσει όσο το δυνατό
καλύτερα και πληρέστερα τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του
Ολοήµερου Σχολείου, γεγονός που αποτυπώνεται στο εντυπωσιακό πλήθος
των νοµικών κειµένων (εγκύκλιοι, υπουργικές αποφάσεις, νόµοι, Προεδρικά
∆ιατάγµατα) που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα και καλύπτουν µεγάλο εύρος

3

ΚΑΝΤΟΡ Α.Ε., Ενηµέρωση Έκθεσης Ενδιάµεσης Αξιολόγησης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική

Κατάρτιση» του ΚΠΣ 2000-2006, Μέρος Β, ΥπΕΠΘ-ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ, ∆εκέµβριος 2005, σελ. 206

PLANET A.E.

Σελ. 28

Παραδοτέο 3: Εκτίµηση των επιπτώσεων στη σχολική διαρροή από την εφαρµογή των δράσεων
του ΕΠΕΑΕΚ

Έκδοση 1.0

λειτουργικών και οργανωτικών παραµέτρων που τα αρµόδια όργανα και
υπηρεσίες επιθυµούν να ρυθµίσουν για την εξασφάλιση της οµαλής και
αποτελεσµατικής εφαρµογής του θεσµού.
9 Μολονότι δεν είναι δυνατό να τεκµηριωθεί απόλυτα σε ποσοτικό επίπεδο,
διαφαίνεται µία πρόσφατη τάση περιορισµού στην αναζήτηση εκπαιδευτικών
και εξωσχολικών (αθλητισµός, δηµιουργική απασχόληση) υπηρεσιών από την
ελεύθερη αγορά, γεγονός που µε τη σειρά του, συµβάλλει στη µείωση των
αντίστοιχων ιδιωτικών δαπανών4.
9 Τέλος, η συµβολή του Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου στη µείωση της
σχολικής διαρροής αποτιµάται ως έµµεση και επιτυγχάνεται κυρίως µέσω (α)
της υποστήριξης του µαθητή στα µαθήµατα γλώσσας, αγγλικών και
µαθηµατικών και την προετοιµασία των µαθηµάτων της επόµενης µέρας και
(β) της διοργάνωσης πρόσθετων δραστηριοτήτων (π.χ. καλλιτεχνικά,
αθλητισµός) που καθιστούν το σχολείο πιο ελκυστικό για το µαθητή.

•

Ως βασικές αδυναµίες του Ολοήµερου Σχολείου, και ειδικότερα του Ολοήµερου
∆ηµοτικού σχολείου προαιρετικής φοίτησης, εντοπίζονται οι εξής:
−

Με τον τρόπο που λειτούργησε ως σήµερα, το Ολοήµερο Σχολείο δεν
φαίνεται να επιτυγχάνει απόλυτα τους παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς του
στόχους. Τα όποια θετικά σχόλια διατυπώνονται σε σχέση µε τα παιδαγωγικά
πλεονεκτήµατα του Ολοήµερου Σχολείου, συνδέονται κυρίως µε τη θεωρητική
σύλληψη του θεσµού και λιγότερο µε την πρακτική εφαρµογή του. Αντίθετα, η
κριτική που ασκείται επικεντρώνεται κυρίως σε προβλήµατα που σχετίζονται
µε τον τρόπο λειτουργίας του και όχι σε στρατηγικά λάθη ή ελλείψεις κατά το
σχεδιασµό του. Επικρατεί η αντίληψη ότι οι καινοτόµες κατευθύνσεις που
σχεδιάσθηκαν και νοµοθετήθηκαν δεν υποστηρίχθηκαν από ένα πλέγµα
δυναµικών και στοχευµένων παρεµβάσεων που θα καθιστούσαν το
Ολοήµερο Σχολείο κατάλληλο να υποδεχθεί τις παιδαγωγικές καινοτοµίες και
τις νέου τύπου δραστηριότητες που κλήθηκε να εισάγει.

−

Σύµφωνα µε άποψη που διατυπώνει µία µερίδα της εκπαιδευτικής και
επιστηµονικής κοινότητας, η βασική στρατηγική αδυναµία του θεσµού
συνδέεται µε αυτή καθεαυτή την εκπαιδευτική αντίληψη στην οποία βασίζεται

4

Idem, σελ. 207
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και σύµφωνα µε την οποία το Ολοήµερο Σχολείο λειτουργεί ουσιαστικά ως
«δεκανίκι» του πρωινού σχολείου, τις αδυναµίες και ελλείψεις του οποίου
καλείται να καλύψει, µε ανεπαρκή ωστόσο και εν µέρει ακατάλληλα µέσα.
Επισηµαίνεται εκ νέου ότι η κριτική αφορά κυρίως τα Ολοήµερα Σχολεία
προαιρετικής φοίτησης που, παρά τις κατά γενική οµολογία σηµαντικές
προσπάθειες, δεν έχουν ακόµα καταφέρει να αποβάλλουν τα χαρακτηριστικά
προηγούµενων παρεµβάσεων (π.χ. τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης,
σχολεία διευρυµένου ωραρίου) και να καταξιωθούν στη συλλογική συνείδηση
ως ένα σύγχρονο σχολείο µε αυτοδύναµη ταυτότητα και καινοτόµα
εκπαιδευτικά µέσα.
−

Όσον αφορά τις οργανωτικές και λειτουργικές αδυναµίες του Ολοήµερου
Σχολείου, οι κυριότερες κριτικές αφορούν οργανωτικές προχειρότητες και
ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδοµή, που ωστόσο φαίνεται να επιβαρύνουν
σηµαντικά τη γενική εικόνα του ολοήµερου σχολείου. Ως σηµαντικότερες
τέτοιου είδους ελλείψεις εντοπίζονται οι ακόλουθες:
⇒ Ελλείψεις σε βασικές υποδοµές για τη λειτουργία του Ολοήµερου
Σχολείου (κατάλληλα διαµορφωµένες αίθουσες, επαρκείς και κατάλληλα
σχεδιασµένοι προαύλιοι χώροι, επάρκεια εξοπλισµού, υποδοµές σίτισης).
⇒ Ανεπαρκής στελέχωση του ολοήµερου σχολείου σε εξειδικευµένο
εκπαιδευτικό

δυναµικό

και

σε

βοηθητικό

προσωπικό.

Επίσης

παρατηρούνται σηµαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία διορισµού και
τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και άλλου προσωπικού στα Ολοήµερα
Σχολεία, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην οµαλή λειτουργία του
θεσµού.
⇒ Αδυναµίες στην οργάνωση των τµηµάτων και στην κατανοµή των
µαθητών στις πρόσθετες δραστηριότητες.
⇒ Ελλείψεις σε εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά µέσα (βιβλία, cd, κασσέτες,
µουσικά όργανα κλπ.).
⇒ Χαµηλή ποιότητα προσφερόµενων υπηρεσιών σίτισης, υγιεινής και
δηµιουργικής παραµονής των µαθητών στο σχολείο.
−

Παρότι το Ολοήµερο Σχολείο σχεδιάστηκε για την εξυπηρέτηση όλων των
µαθητών και των οικογενειών τους, η αρχικά περιορισµένη εφαρµογή του στις
περιοχές όπου διαπιστώθηκαν οι µεγαλύτερες ανάγκες φαίνεται να οδήγησε
στη γενικευµένη αντίληψη ότι το Ολοήµερο Σχολείο και ειδικότερα το

PLANET A.E.

Σελ. 30

Παραδοτέο 3: Εκτίµηση των επιπτώσεων στη σχολική διαρροή από την εφαρµογή των δράσεων
του ΕΠΕΑΕΚ

Έκδοση 1.0

Ολοήµερο ∆ηµοτικό απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε µαθητές µε µαθησιακά
προβλήµατα (χαµηλή επίδοση, οικογενειακά προβλήµατα, µαθησιακές
δυσκολίες) και σε εκείνες τις οικογένειες που απειλούνται µε κοινωνικό
αποκλεισµό (τσιγγάνοι, µετανάστες, µουσουλµάνοι, φτωχοί, άνεργοι κλπ.).
Έτσι, ενώ ο θεσµός σχεδιάσθηκε µε στόχο τη µείωση φαινοµένων κοινωνικού
αποκλεισµού και µη ισότιµης πρόσβασης στο αγαθό της παιδείας, πολλοί
διαπιστώνουν ότι ο τρόπος µε τον οποίο τελικά λειτούργησε συνέβαλε ως ένα
βαθµό στην αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων και όχι στην
καταπολέµηση τους.
−

Η συµβολή του Ολοήµερου Σχολείου στην παιδαγωγική αναβάθµιση του
ελληνικού σχολείου παραµένει περιορισµένη και, σε κάθε περίπτωση,
κατώτερη των αρχικών εκτιµήσεων και προσδοκιών.

−

Το Ολοήµερο Σχολείο δεν έχει συµβάλλει αποτελεσµατικά στη µείωση της
ανάγκης για πρόσθετη ή συµπληρωµατική παιδεία. Ειδικότερα, διαπιστώνεται
ότι η προετοιµασία των µαθηµάτων της επόµενης µέρας συχνά δεν
ολοκληρώνεται. Σύµφωνα µε έρευνα πεδίου5, το 49% των παιδιών που
φοιτούν σε ολοήµερο σχολείο αφιερώνουν καθηµερινά στο σπίτι τους για την
προετοιµασία των µαθηµάτων της επόµενης ηµέρας µέχρι δύο ώρες. Το
πρόβληµα συνδέεται κυρίως µε το γεγονός ότι η προετοιµασία περιορίζεται
στα µαθήµατα της ελληνικής και των µαθηµατικών αγνοώντας τα υπόλοιπα
µαθήµατα του προγράµµατος Αφετέρου, η διδακτική ζώνη του Ολοήµερου
Σχολείου πραγµατοποιείται σε µία τάξη όπου συνυπάρχουν όλα τα παιδιά,
συνεπώς η υποστήριξη του µαθητή είναι ανεπαρκής. Ως αποτέλεσµα αυτών,
τα παιδιά γυρίζουν από το Ολοήµερο Σχολείο κουρασµένα από την πολύωρη
παραµονή τους εκεί, αλλά ανεπαρκώς προετοιµασµένα για την επόµενη
σχολική µέρα.

−

Η πληµµελής οργάνωση του Ολοήµερου Σχολείου περιόρισε σηµαντικά µία
από τις βασικές προθέσεις του θεσµού που είναι η ενδυνάµωση του µαθητή
και η απόκτηση θετικών βιωµάτων µέσα στο σχολείο. Η επίτευξη αυτού του
στόχου προϋποθέτει την εφαρµογή καινοτόµων παιδαγωγικών µεθόδων (π.χ.
βιωµατική προσέγγιση, η συµµετοχική διδασκαλία, η διαδραστικότητα), µε τη
χρήση κατάλληλων µέσων σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους και από

5

VPRC, Βασικά συµπεράσµατα ποσοτικών ερευνών σε (α) Γονείς µε παιδιά σε Κλασσικό/ Ολοήµερο Νηπιαγωγείο/

∆ηµοτικό Σχολείο και (β) Στελέχη της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικούς , Αθήνα, 2006, σελ. 4
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εξειδικευµένο προσωπικό που δεν έχει καταφέρει ακόµα να εξασφαλίσει το
Ολοήµερο Σχολείο στην Ελλάδα. Παράλληλα, δεν φαίνεται να έχει δοθεί η
δέουσα έµφαση στις ελεύθερες δραστηριότητες, στο καθοδηγούµενο παιχνίδι
αλλά και στην ξεκούραση που δεν έχουν ακόµα κατανοηθεί ως βασικές
ανάγκες του παιδιού.
−

Παρά τις αυξηµένες προσδοκίες των εκπαιδευτικών, τα επιµορφωτικά
σεµινάρια στα οποία κλήθηκαν να συµµετάσχουν οι εκπαιδευτικοί που
απασχολούνται στο Ολοήµερο Σχολείο δεν κατάφεραν να αποσπάσουν
ευνοϊκά σχόλια, κυρίως όσον αφορά τη χρήση καινοτόµων και εναλλακτικών
µεθόδων διδασκαλίας (διαδραστικότητα, βιωµατική αγωγή κλπ.), αφού η
συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκτιµά ότι δεν βοηθήθηκε
ουσιαστικά από τη συµµετοχή της σε αυτά, καταφεύγοντας εντέλει σε
συµβατικές παιδαγωγικές µεθόδους. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται ότι για
σηµαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών, η συµµετοχή τους στο θεσµό δεν
ικανοποίησε ανάλογες επαγγελµατικές προσδοκίες.

−

Άλλη µία κριτική που ασκείται συχνά από τους εµπλεκόµενους αφορά το
έλλειµµα ενηµέρωσης των γονέων, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού
συνόλου, σχετικά µε τη λειτουργία και τα πλεονεκτήµατα του Ολοήµερου
Σχολείου στην Ελλάδα.

−

Τέλος, όσον αφορά την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, εκτιµάται ότι
το Ολοήµερο ∆ηµοτικό δεν επιτυγχάνει απόλυτα τον αρχικό στόχο για
βελτίωση της µετάβασης από το δηµοτικό στο γυµνάσιο. Παρατηρείται
µάλιστα σχετικά υψηλό ποσοστό διαρροής στις τελευταίες κυρίως τάξεις του
ολοήµερου δηµοτικού, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο θεσµός δεν έχει
καταφέρει να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην οµαλή µετάβαση από το
δηµοτικό στο γυµνάσιο6.

6

Idem, σελ.9
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ

Αναφορικά µε τα κριτήρια αποτίµησης της συµβολής των δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ
στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής τα οποία παρουσιάζονται στην ενότητα
ΙΙ.2, και σύµφωνα µε τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αναπτύχθηκαν στις
προηγούµενες παραγράφους της παρούσας ενότητας, η συµβολή των δράσεων του
Ολοήµερου Σχολείου στην καταπολέµηση της σχολικής διαρροής εκτιµάται συνολικά
ως εξής:

Κριτήριο 1ο (Κ1): ∆ηµιουργία ή/και ενίσχυση των συνεκτικών δεσµών ανάµεσα στο
µαθητή και τα µέλη της σχολικής κοινότητας
Ως προς το κριτήριο αυτό, η συµβολή του θεσµού του Ολοήµερου Σχολείου εκτιµάται
ως πολύ καλή.
Το Ολοήµερο Σχολείο είναι από τους λίγους θεσµούς (µαζί µε την Ενισχυτική
∆ιδασκαλία και την Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη) που από τη φύση τους έχουν τη
δυνατότητα να συµβάλουν κατά πολύ στην ενίσχυση των δεσµών µαθητήεκπαιδευτικού αλλά και των σχέσεων µεταξύ των µαθητών.
Μέσω του προγράµµατος του Ολοήµερου αυξάνεται ο χρόνος παραµονής του
µαθητή στο σχολικό περιβάλλον, πράγµα που, σε συνδυασµό µε τη διοργάνωση
ευχάριστων δραστηριοτήτων (π.χ. καλλιτεχνικά, αθλητισµός) έχει ως αποτέλεσµα την
ουσιαστικότερη επικοινωνία των µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς.

Κριτήριο 2ο (Κ2): Αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και συµβολή στη βελτίωση
της σχολικής επίδοσης του µαθητή
Η συµβολή του Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου στη µείωση της σχολικής διαρροής
αποτιµάται ως έµµεση και επιτυγχάνεται κυρίως µέσω:


της υποστήριξης του µαθητή στα µαθήµατα γλώσσας, αγγλικών και µαθηµατικών



της προετοιµασίας των µαθηµάτων της επόµενης µέρας και



της διοργάνωσης πρόσθετων δραστηριοτήτων (π.χ. καλλιτεχνικά, αθλητισµός),

που καθιστούν το σχολείο πιο ελκυστικό για το µαθητή.
Ωστόσο, λόγω των προβληµάτων που παρατηρούνται κατά την εφαρµογή του
Ολοήµερου Σχολείου και περιγράφονται αναλυτικά στην προηγούµενη παράγραφο,
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εκτιµάται ότι το Ολοήµερο ∆ηµοτικό δεν επιτυγχάνει τον αρχικό στόχο για βελτίωση
της επίδοσης των µαθητών. Παρατηρείται µάλιστα σχετικά υψηλό ποσοστό διαρροής
στις τελευταίες κυρίως τάξεις του ολοήµερου δηµοτικού, γεγονός που υποδηλώνει ότι
ο θεσµός δεν έχει καταφέρει να συµβάλλει αποτελεσµατικά στη διευκόλυνση της
µετάβασης των µαθητών από το δηµοτικό στο γυµνάσιο.

Κριτήριο 3ο (Κ3): Εµπλοκή των γονέων σε δραστηριότητες και παρεµβάσεις της
σχολικής κοινότητας που στοχεύουν στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
Στα πλαίσια της εφαρµογής του Ολοήµερου Σχολείου παρατηρείται αρκετά µεγάλη
και ουσιαστική εµπλοκή και υποστήριξη του θεσµού από τους γονείς των µαθητών.
Η λειτουργία του Ολοήµερου έχει συµβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας
και αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, γεγονός που
επιβεβαιώνει τον κοινωνικό του χαρακτήρα.
Ωστόσο, η υποστήριξη του θεσµού του Ολοήµερου από τους γονείς των µαθητών
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το Ολοήµερο έχει πετύχει απόλυτα τον κοινωνικό
του στόχο σε ότι αφορά την κάλυψη των αναγκών των εργαζόµενων γονέων και
κυρίως την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης.
Έτσι, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ως προς την εµπλοκή των γονέων και την
ευαισθητοποίησή τους σχετικά µε το ειδικό ζήτηµα της καταπολέµησης της σχολικής
διαρροής.

Κριτήριο 4ο (Κ4): Ευαισθητοποίηση της τοπικής και σχολικής κοινότητας σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής
Στα πλαίσια των πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ για την εφαρµογή του Ολοήµερου Σχολείου
έχουν υλοποιηθεί γενικά αρκετές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της
τοπικής και της σχολικής κοινότητας.
Ωστόσο, οι δράσεις αυτές στόχευαν κυρίως στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων
της παρέµβασης και έτσι δεν έχει δοθεί η βαρύτητα που θα έπρεπε στη διάσταση της
καταπολέµησης ειδικά της σχολικής διαρροής. Έτσι, δεν έχουν πραγµατοποιηθεί για
παράδειγµα δράσεις ενηµέρωσης σχετικά µε τη µεγάλη συµβολή που µπορεί να έχει
ο θεσµός, αν λειτουργήσει σωστά, στο ζήτηµα της καταπολέµησης της σχολικής
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διαρροής και ειδικότερα αυτής που παρατηρείται κατά τη µετάβαση από το δηµοτικό
στο γυµνάσιο.
Σηµειώνεται ότι για να µπορέσει να συµβάλει ουσιαστικά η συγκεκριµένη παρέµβαση
στην ευαισθητοποίηση της τοπικής και σχολικής κοινότητας σχετικά µε την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η
οργανωµένη και έγκαιρη λειτουργία του προγράµµατος του Ολοήµερου και να
αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρµογή του, τα
οποία περιγράφονται αναλυτικά στην προηγούµενη παράγραφο.

Κριτήριο 5ο (Κ5): Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος της σχολικής διαρροής.
Στα πλαίσια των πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ για την εφαρµογή του Ολοήµερου Σχολείου
έχουν υλοποιηθεί γενικά αρκετές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των
εκπαιδευτικών, κυρίως µε τη µορφή επιµορφωτικών σεµιναρίων των εκπαιδευτικών
αλλά και όλων των υπόλοιπων εµπλεκοµένων.
Οι επιµορφώσεις αυτές, ωστόσο, ήταν σύντοµης διάρκειας, µε τη µορφή µονοήµερων
σεµιναρίων, καθώς και περιορισµένης θεµατολογίας εστιασµένης κυρίως γύρω από
την ενηµέρωση των εµπλεκοµένων για τον τρόπο λειτουργίας του θεσµού. Έτσι, η
θεµατολογία δεν περιελάµβανε θέµατα παιδαγωγικού προσανατολισµού για την
καλύτερη και αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του θεσµού και ειδικά για την
αξιοποίησή του στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής.
Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων της εφαρµογής του προγράµµατος του
Ολοήµερου δείχνουν ότι είναι χρήσιµο να πραγµατοποιηθούν επιµορφώσεις, τόσο
των εκπαιδευτικών όσο και των λοιπών εµπλεκοµένων στο πρόγραµµα του
Ολοήµερου, σε εξειδικευµένες µεθοδολογίες εξατοµικευµένης διδασκαλίας και
καθοδήγησης µαθητών µε ιδιαίτερη επικινδυνότητα για σχολική αποτυχία.
Τέλος, στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών θα συµβάλει σηµαντικά η
αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρµογή του
προγράµµατος του Ολοήµερου, και κυρίως των καθυστερήσεων στις πληρωµές των
εκπαιδευτικών.
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Κριτήριο 6ο (Κ6): Παροχή γνωστικών εφοδίων νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για
την έγκυρη διάγνωση κινδύνου σχολικής διαρροής
Το Ολοήµερο Σχολείο είναι ένας θεσµός που προσφέρεται για την παροχή εφοδίων
και εργαλείων για την πρόληψη της µαθητικής διαρροής, και ειδικά της διαρροής κατά
τη µετάβαση από το δηµοτικό στο γυµνάσιο.
Ωστόσο, στην πράξη, δεν αξιοποιήθηκε αυτή η δυνατότητα, κυρίως λόγω του
προσανατολισµού της εφαρµογής του Ολοήµερου στους ευρύτερους στόχους της
παρέµβασης, αλλά και λόγω των πολλών και διαφορετικών προβληµάτων που
παρατηρήθηκαν κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, και ειδικά των ελλείψεων
των κατάλληλων υποδοµών.
Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων της εφαρµογής του Ολοήµερου Σχολείου
δείχνουν ότι είναι χρήσιµο, εκτός από τις εξειδικευµένες επιµορφώσεις των
εκπαιδευτικών και των λοιπών εµπλεκοµένων στο πρόγραµµα, να εκπονηθεί και να
παρασχεθεί υλικό που θα περιλαµβάνει ειδικά εργαλεία και µεθοδολογίες για την
έγκαιρη διάγνωση του κινδύνου µαθητικής διαρροής.
Επίσης, χρήσιµη κρίνεται η διεξαγωγή δράσεων ενηµέρωσης, τόσο προς τους
εµπλεκόµενους στην εφαρµογή του προγράµµατος του Ολοήµερου όσο και προς το
σύνολο των εκπαιδευτικών, σχετικά µε τους τρόπους έγκαιρης διάγνωσης του
κινδύνου σχολικής διαρροής µαθητών µέσω της παρέµβασης αυτής, καθώς και
σχετικά και τον τρόπο εφαρµογής των εργαλείων και µεθοδολογιών του
προτεινόµενου υλικού.

Κριτήριο 7ο (Κ7): Παροχή γνωστικών εφοδίων, νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για
την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
Ως προς το κριτήριο αυτό, η συµβολή του Ολοήµερου Σχολείου κρίνεται παρόµοια µε
τη συµβολή του ως προς το προηγούµενο κριτήριο.
Τα προτεινόµενα εργαλεία και οι µεθοδολογίες που θα βοηθήσουν στην έγκαιρη και
έγκυρη διάγνωση του κινδύνου της σχολικής διαρροής, θα βοηθήσουν και στην
αντιµετώπιση του φαινοµένου µέσω της εφαρµογής του προγράµµατος του
Ολοήµερου, πράγµα που δεν έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής.
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Στο ακτινωτό διάγραµµα ΙΙΙ.2 που ακολουθεί, δίνεται η συνοπτική αποτύπωση της
συµβολής του Ολοήµερου Σχολείου στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής, µε
βάση την πλήρωση του κάθε κριτηρίου από τα παραπάνω (Κ1-Κ7) κατά το
σχεδιασµό και την εφαρµογή του.

∆ιάγραµµα ΙΙΙ.2: Αποτίµηση κριτηρίων Κ1-Κ7 από το σχεδιασµό και την
εφαρµογή του Ολοήµερου Σχολείου

K1

K7

K2

K6

K3

K5

Σχεδιασµός και εφαρµογή
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
∆ΙΑΡΡΟΗ

ΑΠΟ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

«ΠΡΟΣΘΕΤΗ

ΤΗΣ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ» ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ

IV.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Ο θεσµός της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης (Π∆Σ) καθιερώθηκε µε το Ν.2525/97
για τα Ενιαία Λύκεια και µε το Ν.2640/98 για τα ΤΕΕ.
Μέχρι και το 2004, το έργο της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης υλοποιήθηκε από τη
∆ιεύθυνση

Σπουδών

∆ευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης

του

ΥπΕΠΘ,

είτε

συγχρηµατοδοτούµενο από το ΕΠΕΑΕΚ (1998-2003), είτε µε επιβάρυνση του
Τακτικού

Προϋπολογισµού

(2003-2004).

Από

το

ΕΠΕΑΕΚ

επίσης

συγχρηµατοδοτήθηκαν κατά την ίδια περίοδο και επιµορφώσεις των εκπαιδευτικών
και στελεχών της εκπαίδευσης που συµµετείχαν στο πρόγραµµα της Π∆Σ.
Για

την

περίοδο

2004-6,

αρχικά

αποφασίστηκε

η

αποκλιµακούµενη

συγχρηµατοδότηση του έργου από το ΕΠΕΑΕΚ µε σαφή προσδιορισµό των
περιοχών της χώρας που εντάσσονται σε αυτό και µε προτεραιότητα σε
αποµακρυσµένες περιοχές και σε δυσπρόσιτα και νησιωτικά σχολεία, όπου
παρατηρούνται υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας και διαρροής. Τελικά, για τη
σχολική χρονιά 2004-2005 εντάχθηκε στο ΕΠΕΑΕΚ το σύνολο της χώρας, ενώ ο
περιορισµός στις περιοχές πρώτης προτεραιότητας ίσχυσε µόνο για τη σχολική
χρονιά 2005-2006. Συγκεκριµένα, για το σχολικό έτος 2005-2006, το ΕΠΕΑΕΚ
χρηµατοδοτεί τα προγράµµατα Π∆Σ που υλοποιούνται στις σχολικές µονάδες των
∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Περιφερειών Αν. Μακεδονίας,
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτ. Αιγαίου και στο νοµό Ευρυτανίας,
ενώ στις περιοχές της Ελλάδας που δεν χαρακτηρίζονται πρώτης προτεραιότητας η
Π∆Σ υλοποιήθηκε κατά την ίδια χρονιά µε εθνική µόνο χρηµατοδότηση, µέσω του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).
Τελικός δικαιούχος για τις χρονιές 2004-2006 για το τµήµα του έργου που
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ, ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής
Προγραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕΠ ΚΠΣ), µέσω της Πράξης «Εφαρµογή Προγραµµάτων
Πρόσθετης ∆ιδασκαλίας (Π∆Σ) στις Σχολικές Μονάδες».
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Στα πλαίσια της πράξης της ΕΥΕΠ ΚΠΣ προβλέφθηκε επίσης η υλοποίηση ενός
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος διαχείρισης µισθοδοσίας και άλλων
στοιχείων της πράξης µέσω του διαδικτύου, µε σκοπό την παροχή ταχείας και
ασφαλούς πρόσβασης των χρηστών από τις σχολικές µονάδες, τις ∆/νσεις και τα
Γραφεία Εκπ/σης όλης της χώρας, ώστε να καταχωρούνται τα απαραίτητα δεδοµένα
έγκαιρα και να εξασφαλίζεται η σωστή διαχείριση του έργου και η ταυτόχρονη
εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών (µισθοδοσία, βεβαιώσεις, ΑΠ∆ κλπ).
Τέλος, όλες οι σχετικές πράξεις του ΕΠΕΑΕΚ περιλαµβάνουν ενέργειες ενηµέρωσης,
δηµοσιότητας και προβολής του θεσµού. Οι πράξεις του ΕΠΕΑΕΚ που αφορούν
στην υλοποίηση προγραµµάτων Π∆Σ αναγράφονται στον Πίνακα IV.1 που
ακολουθεί:

Πίνακας IV.1: Πράξεις ΕΠΕΑΕΚ (2000-2006) για την Πρόσθετη ∆ιδακτική
Στήριξη
Μέτρο/
Ενέργεια/
Κ. Π.

1.2.2.α

1.2.2.β

1.2.2.α

Τίτλος Πράξης
Εφαρµογή
προγραµµάτων
πρόσθετης
διδακτικής στήριξης
στις σχολικές
µονάδες
Επιµόρφωση
Εκπαιδευτικών και
Στελεχών της
Εκπαίδευσης που
συµµετέχουν στο
πρόγραµµα
Πρόσθετη ∆ιδακτική
Στήριξη
Εφαρµογή
Προγραµµάτων
Πρόσθετης
∆ιδασκαλίας (Π∆Σ)
στις σχολικές
µονάδες

Τελικός
∆ικαιούχος

∆ιάρκεια
Πράξης
βάσει Τ∆Ε

Ηµ/νία
Ένταξης

133.278.894,00

∆Σ∆Ε

1/1/00 30/6/03

23/10/2001

3.712.399,12

∆Σ∆Ε

1/1/00 30/6/03

1/4/2002

60.000.000,00

ΕΥΕΠ ΚΠΣ

6/12/04 30/6/07

28/2/2005

Π/Ϋ Πράξης
(ευρώ)

Τα προγράµµατα Π∆Σ αφορούν στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική στήριξη των
µαθητών του Ενιαίου Λυκείου και των ΤΕΕ µε τη διεξαγωγή πρόσθετων διδακτικών
ωρών εκτός του κανονικού προγράµµατος, τις οποίες οι µαθητές µπορούν να
παρακολουθούν προαιρετικά.
Η υποστήριξη που παρέχεται αφορά σε όλα τα µαθήµατα (γενικής παιδείας,
κατεύθυνσης και ειδικότητας) όλων των τάξεων των Ενιαίων και Εσπερινών Λυκείων,
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των δυο κύκλων ΤΕΕ εσπερινών και ηµερησίων, των Μουσικών Λυκείων και των
Εκκλησιαστικών Λυκείων.
Η λειτουργία των τµηµάτων Π∆Σ αρχίζει µε την έναρξη των µαθηµάτων του
κανονικού προγράµµατος και λήγει µε το πέρας των προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων κάθε τάξης. Οι επιπλέον διδακτικές ώρες για κάθε µάθηµα είναι κατά
ανώτατο όριο τέσσερις (4) εβδοµαδιαίως, ενώ τα τµήµατα είναι ολιγοµελή, µε
ανώτερο όριο τα 10 άτοµα.
Στα τµήµατα Π∆Σ διδάσκουν µόνιµοι, αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι καθηγητές, ενώ σε
κάθε σχολική µονάδα ορίζεται ένας Σχεδιαστής-Αξιολογητής ο οποίος έχει την
υποχρέωση να τηρεί ένα αρχείο κατά τµήµα Π∆Σ µε τις ώρες των διδασκόντων, τα
παρουσιολόγια των µαθητών, την ύλη των µαθηµάτων και τις γραπτές δοκιµασίες
αξιολόγησης των µαθητών.
Το γραφείο Π∆Σ που έχει συσταθεί στη ∆/νση ΣΕΠΕ∆ του ΥπΕΠΘ είναι αρµόδιο για
τη συνολική εποπτεία του έργου σε όλη τη χώρα, είτε αφορά σε πράξεις του
ΕΠΕΑΕΚ είτε σε πράξεις που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους µέσω του
Π∆Ε.

IV.2

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Τα προγράµµατα Π∆Σ έχουν σαν κύριο στόχο την εκπαιδευτική και παιδαγωγική
στήριξη των µαθητών των Ενιαίων Λυκείων και των ΤΕΕ που παρουσιάζουν χαµηλές
επιδόσεις σε ορισµένα µαθήµατα ή έχουν δυσκολίες στην κατανόηση και εµπέδωση
των γνώσεων που τους παρέχει το σχολείο.
Οι άµεσοι παιδαγωγικοί στόχοι στους οποίους αποσκοπεί η παρέµβαση εποµένως
είναι:
1. η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των µαθητών µε χαµηλές επιδόσεις
2. η επανένταξη των µαθητών µε χαµηλές επιδόσεις στη µαθησιακή διαδικασία,

ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα µαθητικής διαρροής και εγκατάλειψης της
λυκειακής βαθµίδας
3. η στήριξη των µαθητών που ενδιαφέρονται να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τις

επιδόσεις τους µε περισσότερη εξάσκηση στα γνωστικά αντικείµενα των
µαθηµάτων
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4. η βελτίωση της γλωσσοµάθειας των µαθητών
5. η ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης όλων των µαθητών στην τριτοβάθµια

εκπαίδευση
6. η συµβολή στην εξάλειψη φαινοµένων αποκλεισµού από την εκπαίδευση και εν

συνεχεία από την αγορά εργασίας
7. η καλύτερη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών – µαθητών
8. ο περιορισµός των εκπαιδευτικών ανισοτήτων λόγω διαφορών στην επίδοση των

µαθητών µέσα στην τάξη µε περισσότερη ενίσχυση των αδύνατων µαθητών

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω παιδαγωγικούς στόχους, και ειδικά από τους
στόχους 1, 2, 3, 6, 7 και 8, η Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη είναι µια παρέµβαση
κατεξοχήν προσανατολισµένη στην αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και
διαρροής.
Ωστόσο, η παρέµβαση αποσκοπεί έµµεσα και σε κοινωνικούς στόχους, όπως είναι:


ο περιορισµός της ανάγκης για καταφυγή σε ιδιωτικά βοηθητικά εκπαιδευτήρια
και η οικονοµική ελάφρυνση ιδιαίτερα των ασθενέστερων κοινωνικών στρωµάτων



η ανάπτυξη ουσιαστικής διαπροσωπικής επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών και η
συµβολή στην αποδοχή της ετερότητας

Για τις σχολικές χρονιές 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 και 2004-2005 τα
προγράµµατα Π∆Σ απευθύνθηκαν στο σύνολο των σχολικών µονάδων λυκειακής
βαθµίδας της χώρας, δηλαδή περίπου 1.600 σχολικές µονάδες συνολικά, ενώ ο
στόχος ήταν η συµµετοχή περίπου 70.000 µαθητών. Για τη σχολική χρονιά 20052006, κατά την οποία η συγχρηµατοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ αφορούσε µόνο στις
περιοχές πρώτης προτεραιότητας, ο στόχος ήταν η εφαρµογή των προγραµµάτων
Π∆Σ σε 420 συνολικά σχολικές µονάδες.
Οι ποσοτικοί στόχοι στους οποίους απέβλεπαν οι συγχρηµατοδοτούµενες από το
ΕΠΕΑΕΚ δράσεις Π∆Σ, σύµφωνα µε τα Τεχνικά ∆ελτία των σχετικών Πράξεων και το
συµπλήρωµα προγραµµατισµού του Μέτρου 1.2, αναγράφονται στον Πίνακα IV.2
που ακολουθεί:
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Πίνακας IV.2: Ποσοτικοί στόχοι Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης
2000-2001
Ενιαία Λύκεια

2001-2002

2002-2003

2004-2005

2005-2006

1.200

1.200

1.200

1.200

300

400

400

400

450

120

Σύνολο
Σχ.Μονάδων

1.600

1.600

1.600

1.650

420

Μαθητές
Ενιαίων Λυκείων

50.000

50.000

50.000

65.000

Μαθητές ΤΕΕ

20.000

20.000

20.000

27.000

70.000

70.000

70.000

92.000

ΤΕΕ

Σύνολο
Μαθητών

IV.3
Ως

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
προς

τους

ποσοτικούς

στόχους

της

παρέµβασης,

η

υλοποίηση

των

προγραµµάτων δείχνει µία κατ’ αρχήν ικανοποιητική εικόνα.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις τελικές απολογιστικές Εκθέσεις του Υπευθύνου του
Έργου, κατά τη διετία 2000-2002 παρουσιάζεται µεγάλη αύξηση της συµµετοχής των
µαθητών στους οποίους απευθύνονται τα προγράµµατα Π∆Σ σε σχέση µε τις
προηγούµενες χρονιές (1998-2000). Από την επόµενη σχολική χρονιά (2002-2003)
παρατηρείται σταθεροποίηση του δείκτη της συµµετοχής των µαθητών.

Κατά τη

χρονιά 2004-2005, σύµφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία του Τελικού ∆ικαιούχου,
παρατηρείται µία ελαφρά µείωση του ποσοστού συµµετοχής, ενώ την τελευταία
χρονιά (2005-2006) ο δείκτης αυξάνεται και πάλι, ξεπερνώντας τα επίπεδα όλων των
προηγούµενων ετών.
Τα παραπάνω αποτυπώνονται στον Πίνακα IV.3 και το ∆ιάγραµµα IV.1 που
ακολουθούν.
Σηµειώνεται ότι η ακριβής µέτρηση της πραγµατικής συµµετοχής των µαθητών στα
προγράµµατα Π∆Σ είναι αντικειµενικά αδύνατη, ειδικά για τις χρονιές µέχρι το 2003
κατά τις οποίες δεν είχε υλοποιηθεί το Πληροφοριακό Σύστηµα διαχείρισης της
παρέµβασης, γιατί οι µετρήσεις αφορούν σε εγγεγραµµένους συµµετέχοντες, ενώ
τυχόν φαινόµενα διακοπής της παρακολούθησης των προγραµµάτων από τους
µαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δεν περιλαµβάνονται στο τελικό
µετρήσιµο αποτέλεσµα.
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Πίνακας IV.3: Συµµετοχή µαθητών στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη
1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2004-2005

2005-2006

Πλήθος
συµµετεχόντων

45.166

77.983

99.527

101.585

93.340

15.681

Ποσοστό
συµµετοχής

23,0%

26,0%

31,5%

32,2%

29,6%

33,1%

∆ιάγραµµα IV.1: Συµµετοχή µαθητών στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη
35%
31,5%

33,1%

32,2%
29,6%

30%
26,0%
25%

23,0%

20%
15%
10%
5%
0%
1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2004-2005

2005-2006

Από την εξέλιξη του ποσοστού συµµετοχής των µαθητών για κάθε σχολική χρονιά,
προκύπτει το συµπέρασµα ότι κατά τις πρώτες χρονιές της εφαρµογής της
παρέµβασης του ΕΠΕΑΕΚ οι µαθητές εµπιστεύτηκαν το θεσµό µε αρκετό
ενθουσιασµό, ενώ στη συνέχεια η εµπιστοσύνη στο θεσµό άρχισε να µειώνεται. Η
αύξηση της τελευταίας χρονιάς (2005-2006) οφείλεται στο γεγονός ότι αποτυπώνει το
ποσοστό συµµετοχής στις συγκεκριµένες περιφέρειες στις οποίες εφαρµόστηκε η
παρέµβαση για τη χρονιά αυτή, που είναι οι περιφέρειες πρώτης προτεραιότητας
(περιφέρειες Α. Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και
Ιονίων Νήσων, και νοµού Ευρυτανίας).
Σε σχέση µε τους ποιοτικούς στόχους της παρέµβασης, από τη µέχρι τώρα
υλοποίηση των προγραµµάτων Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης φαίνεται ότι δεν
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επιτυγχάνεται η εκπαιδευτική στήριξη του συνόλου των µαθητών που ενδιαφέρονται
να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τις επιδόσεις τους, όπως ήταν ο αρχικός στόχος.
Αντί αυτού, από τα αποτελέσµατα της παρέµβασης φαίνεται να επωφελούνται
περισσότερο ειδικές κατηγορίες µαθητών, όπως:


µαθητές µε πολύ χαµηλές επιδόσεις σε ορισµένα µαθήµατα,



µαθητές που προέρχονται από οικογένειες µε χαµηλά εισοδήµατα



µαθητές σε περιοχές αποµακρυσµένες από αστικά κέντρα



µαθητές Εσπερινών Λυκείων



µαθητές ΤΕΕ που παρακολουθούν µαθήµατα ειδικότητας

Έτσι, µέσω των προγραµµάτων Π∆Σ δεν επιτυγχάνεται τελικά ο αρχικός στόχος της
µείωσης

του

φαινοµένου

της

«παραπαιδείας»,

αφού

τα

προγράµµατα

υποστηρίζονται κυρίως από τις παραπάνω ειδικές κατηγορίες µαθητών στις οποίες
υπάρχει ούτως ή άλλως έλλειψη δυνατότητας για εξωσχολική βοήθεια από ιδιωτικά
φροντιστήρια.
Ενδεικτικά στοιχεία αυτής της τάσης είναι επίσης η παρατηρούµενη σταδιακή µείωση
της συµµετοχής των µαθητών στα προγράµµατα Π∆Σ κατά τη µετάβασή τους στις
µεγαλύτερες τάξεις του Ενιαίου Λυκείου, καθώς και η συµµετοχή τους κατά
πλειοψηφία σε συγκεκριµένα µαθήµατα όπου παρατηρούνται και οι χαµηλότερες
επιδόσεις των µαθητών γενικά, όπως είναι τα Μαθηµατικά, η Φυσική, η Χηµεία και τα
Αρχαία Ελληνικά.
Η τάση αυτή φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα IV.4 και το αντίστοιχο ∆ιάγραµµα IV.2,
όπου απεικονίζονται τα ποσοστά των µαθητών που εγγράφηκαν σε κάθε µάθηµα και
σε κάθε τάξη του Ενιαίου Λυκείου κατά τη σχολική χρονιά 2002-2003:

Πίνακας IV.4: Συµµετοχή µαθητών ανά µάθηµα και τάξη
2002-2003

PLANET A.E.

Α τάξη

Β τάξη

Γ τάξη

Αρχαία

28%

17%

5%

Νέα

13%

8%

7%

Μαθηµατικά

53%

28%

11%

Φυσική

28%

18%

10%

Χηµεία

23%

11%

2%

Ξένη Γλώσσα

1%

1%

3%
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∆ιάγραµµα IV.2: Συµµετοχή µαθητών ανά µάθηµα και τάξη
60%

2002-2003
50%
40%

Α' τάξη
Β' τάξη
Γ' τάξη

30%
20%
10%
0%
αρχαία

νέα

µαθηµατικά

φυσική

χηµεία

ξένη γλώσσα

Θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης, ότι αν και γενικά παρατηρείται µικρότερη συµµετοχή
των µαθητών των ΤΕΕ στα προγράµµατα Π∆Σ σε σχέση µε αυτή των µαθητών των
Ενιαίων Λυκείων, ωστόσο τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής των µαθητών των
ΤΕΕ δεν παρουσιάζουν σηµαντική µείωση κατά τη µετάβαση στις µεγαλύτερες τάξεις.
Η επικέντρωση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής των προγραµµάτων Π∆Σ στους
µαθητές µε χαµηλές επιδόσεις, απέτρεψε την επίτευξη των γενικότερων στόχων της
παρέµβασης, όπως ήταν η βελτίωση του ευρύτερου γνωστικού επιπέδου του
συνόλου των µαθητών και η καταπολέµηση της παραπαιδείας. Σύµφωνα όµως µε τη
διεθνή βιβλιογραφία και µε τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο Β’ Παραδοτέο
(«Ανάλυση των Μετρήσεων της Σχολικής ∆ιαρροής και Καταγραφή Υπαρχόντων
Συστηµάτων, Απόψεων & Προτάσεων Καταπολέµησής της»), οι µαθητές µε χαµηλές
επιδόσεις είναι οι οµάδες του υψηλότερου κινδύνου για τη σχολική διαρροή.
Εποµένως η συµβολή της παρέµβασης της Π∆Σ στη βελτίωση της επίδοσης των
µαθητών των οµάδων υψηλού κινδύνου, οδηγεί στην καταπολέµηση της σχολικής
αποτυχίας, η οποία είναι ο προθάλαµος της σχολικής διαρροής. Έτσι τελικά η
παρέµβαση της Π∆Σ κρίνεται ότι συµβάλλει θετικά στην καταπολέµηση της σχολικής
διαρροής.
Χαρακτηριστικά της συµβολής αυτής είναι τα στοιχεία των επόµενων πινάκων IV.5
και IV.6 από τις σχολικές χρονιές 2001-2002 και 2002-2003 αντίστοιχα, όπου
φαίνεται ότι τα ποσοστά των αποτυχόντων µαθητών που παρακολούθησαν
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προγράµµατα Π∆Σ είναι σαφώς µικρότερα από αυτά του συνόλου των µαθητών κάθε
τάξης, τόσο στα Ενιαία Λύκεια όσο και στα ΤΕΕ.

ΤΕΕ

Ενιαία Λύκεια

Πίνακας IV.5: Ποσοστά αποτυχόντων µαθητών της σχ. χρονιάς 2001-2002
Αποτυχόντες
στο σύνολο
της τάξης

Αποτυχόντες
που παρακολούθησαν Π∆Σ

Ποσοστό
µείωσης της
σχολικής
αποτυχίας

Α’ Τάξη

2,21%

1,33%

40%

Β’ Τάξη

6,50%

6,04%

7%

Γ’ Τάξη

5,32%

3,57%

33%

∆’ Τάξη (εσπερινού)

5,99%

2,37%

60%

Α’ Τάξη 1ου κύκλου

19,51%

5,13%

74%

Β’ Τάξη 1ου κύκλου

10,26%

2,07%

80%

Γ’ Τάξη 1ου κύκλου
(εσπερινού)

14,74%

2,59%

82%

Α’ Τάξη 2ου κύκλου

8,96%

1,96%

78%

ΤΕΕ

Ενιαία
Λύκεια

Πίνακας IV.6: Ποσοστά αποτυχόντων µαθητών της σχ. χρονιάς 2002-2003
Αποτυχόντες
στο σύνολο
της τάξης

Αποτυχόντες που
παρακολούθησαν Π∆Σ

Ποσοστό
µείωσης της
σχολικής
αποτυχίας

Α’ Τάξη

1,62%

0,77%

52%

Β’ Τάξη

2,71%

1,95%

28%

Γ’ Τάξη

0,92%

0,42%

54%

Α’ Τάξη 1ου κύκλου

18,71%

4,88%

74%

Β’ Τάξη 1ου κύκλου

10,93%

2,68%

75%

Α’ Τάξη 2ου κύκλου

9,68%

1,72%

82%
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, η συµβολή της παρέµβασης της Π∆Σ στη µείωση της
σχολικής αποτυχίας παρατηρείται ότι είναι πολύ µεγαλύτερη για τους µαθητές των
ΤΕΕ,

πράγµα

αναµενόµενο,

αφού

τα

ΤΕΕ

κατά

κανόνα

συγκεντρώνουν

περισσότερους µαθητές που ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου.
Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, η συµβολή της Π∆Σ
στην καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας είναι µικρότερη για τους µαθητές της Β’
τάξης του Ενιαίου Λυκείου σε σχέση µε τις υπόλοιπες τάξεις του. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι η Β’ τάξη είναι σαφώς δυσκολότερη από άποψη µαθηµάτων και σχολικής
ύλης από την Α’ τάξη, ενώ στη Γ’ τάξη οι µαθητές επωφελούνται και πάλι
περισσότερο, γιατί κατά κανόνα σε αυτήν την τάξη καταβάλλουν τη µεγαλύτερη από
µέρους τους προσπάθεια για να αποφοιτήσουν από το λύκειο.

Αντίστοιχη συµβολή των προγραµµάτων Π∆Σ στα ποσοστά επιτυχίας των µαθητών
σε σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν παρατηρείται, όπως φαίνεται στους
ακόλουθους Πίνακες IV.7 και IV.8, εκτός από τη σηµαντική αύξηση του ποσοστού
των µαθητών των ΤΕΕ που εισήχθησαν σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Η
αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην εφαρµογή των προγραµµάτων Π∆Σ που
αφορούν στα µαθήµατα ειδικότητας των ΤΕΕ.

Πίνακας IV.7: Ποσοστά επιτυχόντων στα ΑΕΙ-ΤΕΙ µαθητών της σχ. χρονιάς
2001-2002
Επιτυχόντες στο
σύνολο της
τάξης

Επιτυχόντες που
παρακολούθησαν
Π∆Σ

Επιτυχόντες στα ΑΕΙ

42,40%

40,57%

Επιτυχόντες στα ΤΕΙ

39,54%

40,21%

Επιτυχόντες στα ΤΕΙ

17,49%

24,12%

Ενιαία Λύκεια

ΤΕΕ
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Πίνακας IV.8: Ποσοστά επιτυχόντων στα ΑΕΙ-ΤΕΙ µαθητών της σχ. χρονιάς
2002-2003
Επιτυχόντες στο
σύνολο της
τάξης

Επιτυχόντες που
παρακολούθησαν
Π∆Σ

Επιτυχόντες στα ΑΕΙ

42,94%

41,69%

Επιτυχόντες στα ΤΕΙ

37,81%

37,98%

Επιτυχόντες στα ΤΕΙ

14,02%

21,35%

Ενιαία Λύκεια

ΤΕΕ

Παρά τα θετικά αποτελέσµατα στην καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας, κατά την
εφαρµογή των προγραµµάτων Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης παρουσιάστηκαν
αρκετά προβλήµατα, που µειώνουν την αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης, τόσο
αναφορικά µε τους ευρύτερους στόχους όσο και ως προς την καταπολέµηση της
σχολικής διαρροής. Τα κυριότερα από τα προβλήµατα αυτά, σύµφωνα µε τις τελικές
απολογιστικές Εκθέσεις του Υπευθύνου του Έργου για τις χρονιές 2000-2003,
συνοψίζονται στα εξής:
1. παρατηρούνται καθυστερήσεις στην πρόσληψη των ωροµισθίων καθηγητών, µε

αποτέλεσµα την καθυστέρηση στην έναρξη των προγραµµάτων και τη µειωµένη
συµµετοχή των µαθητών, ιδίως των Β και Γ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου, όπου η
έγκαιρη προετοιµασία των µαθητών είναι πολύ κρίσιµη.
2. ο τρόπος επιλογής των ωροµισθίων καθηγητών γίνεται από την Επιτροπή

Παρακολούθησης

κάθε

σχολικής

µονάδας,

πράγµα

που

βοηθάει

στην

επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψής τους, αλλά αποτρέπει την δυνατότητα
αξιοκρατικής επιλογής των καθηγητών που θα συµµετάσχουν στα προγράµµατα
µε βάση αντικειµενικά και καθολικά κριτήρια, ενώ στην επιλογή τους δεν
λαµβάνονται υπόψη οι προτιµήσεις των µαθητών.
3. προβλήµατα στη λειτουργία του προγράµµατος δηµιούργησε η αλλαγή του

εργασιακού καθεστώτος ορισµένων ωροµισθίων καθηγητών, οι οποίοι γίνονται
αναπληρωτές και εγκαταλείπουν το πρόγραµµα.
4. παρατηρούνται καθυστερήσεις στις αποζηµιώσεις των εµπλεκοµένων, κυρίως

λόγω των απαιτούµενων γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά και του µεγάλου
όγκου του προγράµµατος, πράγµα που µειώνει το ενδιαφέρον όλων των
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εµπλεκόµενων για τη συµβολή τους στην οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία
των προγραµµάτων.
5. στις περιπτώσεις που οι µαθητές µετακινούνται από αποµακρυσµένα µέρη η Π∆Σ

εφαρµόστηκε µε τη λήξη του σχολικού ωραρίου, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να
µην αφοµοιώνουν τη διδακτέα ύλη λόγω κόπωσης.
6. οι γονείς και οι µαθητές παραδοσιακά εµπιστεύονται την προετοιµασία τους για

την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στα ιδιωτικά φροντιστήρια,
θεωρώντας τον ιδιωτικό τοµέα πιο αξιόπιστο σε ποιότητα και επίπεδο
παρεχόµενων υπηρεσιών από το δηµόσιο.
Τα παραπάνω προβλήµατα έχουν ως αποτέλεσµα τη σχετικά µικρή συµµετοχή των
µαθητών στα προγράµµατα Π∆Σ, αλλά και τη διακοπή της παρακολούθησης των
προγραµµάτων από τους εγγεγραµµένους µαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς.

IV.4

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ

Αναφορικά µε τα κριτήρια αποτίµησης της συµβολής των δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ
στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής τα οποία παρουσιάζονται στην ενότητα
ΙΙ.2 και σύµφωνα µε τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αναπτύχθηκαν στις
προηγούµενες παραγράφους της παρούσας ενότητας, η συµβολή των δράσεων της
Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης στην καταπολέµηση της σχολικής διαρροής εκτιµάται
συνολικά ως εξής:

Κριτήριο 1ο (Κ1): ∆ηµιουργία ή/και ενίσχυση των συνεκτικών δεσµών ανάµεσα στο
µαθητή και τα µέλη της σχολικής κοινότητας
Η Π∆Σ είναι από τους λίγους θεσµούς (µαζί µε την Ενισχυτική ∆ιδασκαλία και το
Ολοήµερο Σχολείο) που από τη φύση τους έχουν τη δυνατότητα να συµβάλουν κατά
πολύ στην ενίσχυση των δεσµών µαθητή-εκπαιδευτικού αλλά και των σχέσεων
µεταξύ των µαθητών.
Μέσω των προγραµµάτων της Π∆Σ αυξάνεται ο χρόνος παραµονής του µαθητή στο
σχολικό περιβάλλον, ενώ τα τµήµατα των προγραµµάτων είναι κατά κανόνα
ολιγοµελή µε αποτέλεσµα την ουσιαστικότερη επικοινωνία των συµµετεχόντων σε
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όλα

τα

επίπεδα

και

την

εγκαθίδρυση

περιβάλλοντος
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συνεργασίας

και

αλληλοϋποστήριξης που λειτουργεί αποτρεπτικά στην απόφαση του µαθητή να
εγκαταλείψει το σχολείο.
Ωστόσο, ως προς το κριτήριο αυτό, η συµβολή της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης
εκτιµάται ως χαµηλότερη από την προσδοκώµενη και µε σηµαντικά περιθώρια
περαιτέρω βελτίωσης.
Στην πράξη, η ενίσχυση των συνεκτικών δεσµών ανάµεσα στο µαθητή και τα µέλη
της σχολικής κοινότητας δεν αναπτύχθηκε όσο θα µπορούσε, εξαιτίας του συνόλου
των προβληµάτων που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρµογή της παρέµβασης και
που αναφέρονται στην παράγραφο IV.3, και ιδίως των προβληµάτων που άπτονται
της σχέσης µαθητή-εκπαιδευτικού.
Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις ο καθηγητής του τµήµατος Π∆Σ είναι διαφορετικός
από αυτόν του κυρίως µαθήµατος, µε αποτέλεσµα η διαπροσωπική σχέση των
µαθητών µε τους καθηγητές τους να διαχέεται σε πολλά και διαφορετικά πρόσωπα.

Κριτήριο 2ο (Κ2): Αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και συµβολή στη βελτίωση
της σχολικής επίδοσης του µαθητή
Όπως δείχνουν τα στοιχεία της παραγράφου IV.3, τα ποσοστά των αποτυχόντων
µαθητών που συµµετέχουν σε προγράµµατα Π∆Σ είναι γενικά µικρότερα από τα
αντίστοιχα ποσοστά στο σύνολο των µαθητών της τάξης για κάθε χρονιά, ιδίως για
τους µαθητές των ΤΕΕ. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι τα προγράµµατα Π∆Σ
συµβάλουν σε σηµαντικό βαθµό στην αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και στη
βελτίωση της σχολικής επίδοσης του µαθητή (µείωση αποτυχίας κατά 7% έως 60%
για τα Ενιαία Λύκεια και κατά 74% έως 82% για τα ΤΕΕ) κι έτσι η επίτευξη του
κριτηρίου αυτού κρίνεται γενικά ως θετική.
Ωστόσο, υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης ως προς την εκπλήρωση και του
κριτηρίου αυτού. Τα ποσοστά επιτυχίας των µαθητών παρόλο που φαίνεται να
αυξάνονται µε την εφαρµογή των προγραµµάτων Π∆Σ, εξακολουθούν να διατηρούν
σηµαντικά περιθώρια περαιτέρω αύξησης. Οι λόγοι για τους οποίους συµβαίνει αυτό
είναι το σύνολο των προβληµάτων που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρµογή της
παρέµβασης και που αναφέρονται στην παράγραφο IV.3.
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Κριτήριο 3ο (Κ3): Εµπλοκή των γονέων σε δραστηριότητες και παρεµβάσεις της
σχολικής κοινότητας που στοχεύουν στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
Η παρέµβαση αυτή γενικά προσφέρεται ως έναν βαθµό για την εµπλοκή των γονέων
στις σχετικές µε την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής δραστηριότητες της
σχολικής κοινότητας. Έτσι, οι γονείς είναι σε θέση:


να ενθαρρύνουν το µαθητή για τη συµµετοχή του στα προγράµµατα,



να συµµετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής των καθηγητών



να συµµετάσχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης των προγραµµάτων



να είναι σε επικοινωνία µε τους καθηγητές και να ενδιαφέρονται για την εικόνα και
την επίδοση που παρουσιάζει ο µαθητής κατά την παρακολούθηση των
τµηµάτων Π∆Σ παρόλο που δεν σχετίζεται άµεσα µε την τελική του
βαθµολόγηση.

Ωστόσο στην πράξη η συµµετοχή των γονέων στη συγκεκριµένη παρέµβαση δεν
κρίνεται σηµαντική, για δύο κυρίως λόγους:
1. κατά το σχεδιασµό της παρέµβασης δεν υπήρξε προσανατολισµός στη θέσπιση

διαδικασιών κάποιας µορφής τακτικής επικοινωνίας των γονέων µε τη σχολική
κοινότητα και ειδικά µε γνώµονα τη συµβολή τους στην καταπολέµηση του
φαινοµένου της σχολικής διαρροής
2. το ενδιαφέρον των γονέων για τον συγκεκριµένο θεσµό είναι µειωµένο λόγω των

διαφόρων προβληµάτων που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρµογή του τα
οποία µειώνουν τη γενική αξιοπιστία του, µε αποτέλεσµα οι γονείς να στρέφουν
το ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη τους σε άλλους εξωσχολικούς φορείς για την
αντιµετώπιση των αδυναµιών στην επίδοση των µαθητών.

Κριτήριο 4ο (Κ4): Ευαισθητοποίηση της τοπικής και σχολικής κοινότητας σχετικά µε
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής
Στα πλαίσια των πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ για την εφαρµογή της Πρόσθετης ∆ιδακτικής
Στήριξης έχουν υλοποιηθεί γενικά δράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της
τοπικής και της σχολικής κοινότητας, κυρίως µε τη µορφή ενηµερωτικών ηµερίδων
προς τους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων και Γραφείων και προς τους ΣχεδιαστέςΑξιολογητές των προγραµµάτων Π∆Σ τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό
επίπεδο.
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Ωστόσο, οι δράσεις αυτές στόχευαν στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων της
παρέµβασης και κυρίως στην ενηµέρωση για λειτουργικά και διοικητικά θέµατα που
άπτονται της εφαρµογής της. Έτσι, δεν έχει δοθεί η βαρύτητα που θα έπρεπε στην
ευαισθητοποίηση του συνόλου των εµπλεκοµένων αλλά και της τοπικής κοινωνίας
σχετικά µε το πρόβληµα ειδικά της σχολικής διαρροής και την αντιµετώπισή του.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν έχουν πραγµατοποιηθεί δράσεις διάχυσης των
αποτελεσµάτων της παρέµβασης οι οποίες θα συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση της
τοπικής και σχολικής κοινότητας για την ενεργή υποστήριξη της Π∆Σ µε στόχο την
καταπολέµηση της σχολικής διαρροής.
Σηµειώνεται ότι για να µπορέσει να συµβάλει ουσιαστικά η συγκεκριµένη παρέµβαση
στην ευαισθητοποίηση της τοπικής και σχολικής κοινότητας σχετικά µε την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η
οργανωµένη και έγκαιρη λειτουργία των προγραµµάτων Π∆Σ και να αντιµετωπιστούν
τα προβλήµατα που έχουν παρατηρηθεί κατά την εφαρµογή τους, ώστε να αυξηθεί η
αξιοπιστία της παρέµβασης.

Κριτήριο 5ο (Κ5): Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος της σχολικής διαρροής.
Στα πλαίσια των πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ για την εφαρµογή της Πρόσθετης ∆ιδακτικής
Στήριξης

έχουν

υλοποιηθεί

γενικά

αρκετές

δράσεις

ευαισθητοποίησης

και

ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών, κυρίως µε τη µορφή επιµορφώσεων των
εκπαιδευτικών αλλά και όλων των υπόλοιπων εµπλεκοµένων, ή µε τη µορφή
ενηµερωτικών ηµερίδων.
Ωστόσο, οι δράσεις αυτές στόχευαν κυρίως στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων
της παρέµβασης και έτσι δεν έχει δοθεί η βαρύτητα που θα έπρεπε στην
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά µε το πρόβληµα ειδικά της σχολικής
διαρροής και την αντιµετώπισή του.
Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων της εφαρµογής των προγραµµάτων Π∆Σ
δείχνουν ότι είναι χρήσιµο να πραγµατοποιηθούν επιµορφώσεις, τόσο των
καθηγητών όσο και των λοιπών εµπλεκοµένων στα προγράµµατα Π∆Σ, σε
εξειδικευµένες

µεθοδολογίες

εξατοµικευµένης

διδασκαλίας

και

καθοδήγησης

µαθητών µε ιδιαίτερη επικινδυνότητα για σχολική αποτυχία.
Τέλος, στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών θα συµβάλει σηµαντικά η
αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρµογή των
PLANET A.E.

Σελ. 52

Παραδοτέο 3: Εκτίµηση των επιπτώσεων στη σχολική διαρροή από την εφαρµογή των δράσεων
του ΕΠΕΑΕΚ

Έκδοση 1.0

προγραµµάτων Π∆Σ, και κυρίως των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων στις
πληρωµές των εκπαιδευτικών αλλά και όλων των εµπλεκοµένων.

Κριτήριο 6ο (Κ6): Παροχή γνωστικών εφοδίων νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για
την έγκυρη διάγνωση κινδύνου σχολικής διαρροής
Η Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη είναι ο θεσµός που κατεξοχήν προσφέρεται για την
εφαρµογή και εκπαιδευτική αξιοποίηση εφοδίων και εργαλείων για την πρόληψη της
µαθητικής διαρροής. Αυτό οφείλεται στο ότι τα τµήµατα των προγραµµάτων Π∆Σ
είναι κατά κανόνα ολιγοµελή ενώ συµµετέχουν σε αυτά κυρίως µαθητές µε χαµηλές
επιδόσεις, οι οποίοι κινδυνεύουν άµεσα να διαρρεύσουν από την εκπαιδευτική
διαδικασία.
Ωστόσο, στην πράξη, δεν αξιοποιήθηκε αυτή η δυνατότητα και δεν έχει δοθεί η
βαρύτητα που θα έπρεπε στην παροχή γνωστικών εφοδίων και εργαλείων για την
έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση του κινδύνου της σχολικής διαρροής.
Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων της εφαρµογής των προγραµµάτων Π∆Σ
δείχνουν ότι είναι χρήσιµο, εκτός από τις εξειδικευµένες επιµορφώσεις των
καθηγητών και των λοιπών εµπλεκοµένων στα προγράµµατα Π∆Σ, να εκπονηθεί και
να παρασχεθεί υλικό που θα περιλαµβάνει ειδικά εργαλεία και µεθοδολογίες για την
έγκαιρη διάγνωση του κινδύνου µαθητικής διαρροής, το οποίο θα απευθύνεται στο
σύνολο των εκπαιδευτικών. Η εφαρµογή των µεθοδολογιών και των εργαλείων
αυτών στο σύνολο των παιδιών της τάξης, θα συµβάλει στην έγκαιρη και έγκυρη
διάγνωση του κινδύνου µαθητικής διαρροής και θα ενθαρρύνεται έτσι η συµµετοχή
στα προγράµµατα Π∆Σ των µαθητών που κινδυνεύουν να διαρρεύσουν.
Επίσης, χρήσιµη κρίνεται η διεξαγωγή δράσεων ενηµέρωσης, τόσο προς τους
εµπλεκόµενους στην εφαρµογή των προγραµµάτων Π∆Σ όσο και προς το σύνολο
των εκπαιδευτικών, σχετικά µε τους τρόπους έγκαιρης διάγνωσης του κινδύνου
σχολικής διαρροής µαθητών και τον τρόπο εφαρµογής των σχετικών εργαλείων και
µεθοδολογιών.

Κριτήριο 7ο (Κ7): Παροχή γνωστικών εφοδίων, νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για
την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
Ως προς το κριτήριο αυτό, η συµβολή της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης κρίνεται
παρόµοια µε τη συµβολή της ως προς το προηγούµενο κριτήριο.
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Τα προτεινόµενα εργαλεία και οι µεθοδολογίες που θα βοηθήσουν στην έγκαιρη και
έγκυρη διάγνωση του κινδύνου της σχολικής διαρροής, θα βοηθήσουν και στην
αντιµετώπιση του φαινοµένου µέσω της εφαρµογής τους κατά τη διάρκεια των
προγραµµάτων Π∆Σ, πράγµα που δεν έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής.

Στο ακτινωτό διάγραµµα IV.3 που ακολουθεί, δίνεται η συνοπτική αποτύπωση της
συµβολής της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης στην αντιµετώπιση της σχολικής
διαρροής, µε βάση την πλήρωση του κάθε κριτηρίου από τα παραπάνω (Κ1-Κ7) κατά
το σχεδιασµό και την εφαρµογή της.

∆ιάγραµµα IV.3: Αποτίµηση κριτηρίων Κ1-Κ7 από το σχεδιασµό και την
εφαρµογή της Π∆Σ
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V.

Έκδοση 1.0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
∆ΙΑΡΡΟΗ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ» ΤΟΥ
ΕΠΕΑΕΚ

V.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Ο θεσµός της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας εφαρµόζεται στη χώρα µας σύµφωνα µε το
Π.∆. 429/91.
Τα προγράµµατα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας που χρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ
ξεκίνησαν από το Β’ ΚΠΣ (1994-1999). Αρχικά εφαρµόζονταν σε µικρό αριθµό
σχολείων και τα παρακολουθούσαν ελάχιστοι µαθητές. Κατά τη σχολική χρονιά 19992000, η πιλοτική εφαρµογή του θεσµού εξαπλώθηκε σε περισσότερες σχολικές
µονάδες, µέσω της πράξης «Εξάπλωση εφαρµογής πιλοτικών προγραµµάτων
Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας» του ΕΠΕΑΕΚ (2000-2006), µε Τελικό ∆ικαιούχο το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ως συνέχεια προηγούµενων
αντίστοιχων πράξεων του ίδιου Τελικού ∆ικαιούχου.
Οι πράξεις του ΕΠΕΑΕΚ αφορούσαν στην πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος σε
γυµνάσια, δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.
Τα στοιχεία της πράξης του ΕΠΕΑΕΚ (2000-2006) που αφορούν στην Ενισχυτική
∆ιδασκαλία αναγράφονται στον Πίνακα V.1.

Πίνακας V.1: Πράξη ΕΠΕΑΕΚ (2000-2006) για την Ενισχυτική ∆ιδασκαλία
Μέτρο/
Ενέργεια/
Κ. Π.

Τίτλος Πράξης

Π/Ϋ Πράξης
(ευρώ)

Τελικός
∆ικαιούχος

∆ιάρκεια
Πράξης
βάσει Τ∆Ε

Ηµ/νία
Ένταξης

1.2.1.α

Εξάπλωση εφαρµογής
πιλοτικών
προγραµµάτων
Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας

1.027.146,00

ΑΠΘ

1/1/00 –
31/12/02

6/3/2002

Με τον όρο «Ενισχυτική ∆ιδασκαλία», στα πλαίσια της πράξης του ΕΠΕΑΕΚ (20002006), νοείται η οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση πρόσθετων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων ενισχυτικής διδασκαλίας, στα πλαίσια ολοκληρωµένων σχεδίων
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δράσης σε κάθε σχολείο του προγράµµατος, µε την αξιοποίηση του υποστηρικτικού
υλικού, της επιµόρφωσης εκπαιδευτικών και της αναβαθµισµένης υλικοτεχνικής
υποδοµής.
Οι θεµατικές κατηγορίες στις οποίες προσανατολίστηκαν οι δράσεις της πιλοτικής
εφαρµογής της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας είναι:


παιδαγωγικές παρεµβάσεις στη διδασκαλία µαθηµάτων του σχολείου (γλώσσα,
µαθηµατικά, φυσικές επιστήµες, αγγλικά)



επιστήµες: έννοιες και εφαρµογές



πρακτικές ανεύρεσης πληροφοριών, τεκµηρίωσης, έρευνας και συγγραφής –
χρήση σύγχρονων τεχνολογιών



πολιτιστικές δραστηριότητες



γνωριµία και επαφή µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον



επαγγέλµατα και τεχνολογίες



παιχνίδια και αθλητικές δραστηριότητες

Για τα επόµενα έτη µέχρι σήµερα ο θεσµός εφαρµόζεται µόνο στα ηµερήσια και
εσπερινά γυµνάσια της χώρας και χρηµατοδοτείται µόνο από εθνικούς πόρους.
Σηµειώνεται ότι η µετέπειτα εφαρµογή του θεσµού δεν αποτελεί επέκταση της
πιλοτικής του έκδοσης, αλλά αφορά στην παρακολούθηση από τους µαθητές του
γυµνασίου επιπρόσθετων διδακτικών ωρών στα µαθήµατα στα οποία κρίνεται ότι
υστερούν (Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία-Νέα), Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία και
Ξένες Γλώσσες).

V.2

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Πρόγραµµα της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ (2000-2006)
στόχευε ποσοτικά στην επέκταση του θεσµού σε περισσότερες σχολικές µονάδες,
τόσο της πρωτοβάθµιας όσο και του πρώτου κύκλου της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, ο ποσοτικός στόχος ήταν η εφαρµογή σε 102 σχολικές
µονάδες συνολικά.
Ποιοτικά, το Πρόγραµµα σκόπευε στην ενίσχυση και προώθηση της σχολικής
επιτυχίας των µαθητών που φοιτούν κυρίως σε σχολεία τα οποία βρίσκονται σε
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περιοχές µε αυξηµένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Κύριος στόχος ήταν η πρόληψη της
σχολικής αποτυχίας και γι’ αυτό δόθηκε έµφαση στις µικρές ηλικίες µέχρι το τέλος της
εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, το Πρόγραµµα αποσκοπούσε:


στην πρόληψη της εµφάνισης χαµηλών επιδόσεων σε µαθητές που βρίσκονται
στο ξεκίνηµα της σχολικής τους διαδροµής,



στην ενίσχυση των µαθητών που παρουσιάζουν χαµηλές επιδόσεις και δεν έχουν
κατακτήσει τη δυνατότητα επικοινωνίας µε το γραπτό λόγο,



στην εξασφάλιση αναβαθµισµένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος,



στη διερεύνηση των παιδαγωγικών δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών,



στην απόκτηση εµπειρίας και τεχνογνωσίας για την εφαρµογή της ενέργειας,



στην ανάπτυξη και λειτουργία µηχανισµών διαµορφωτικής αξιολόγησης.

V.3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Από το 1993 το Πρόγραµµα της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας εφαρµοζόταν σε µικρό
αριθµό σχολείων και το παρακολουθούσαν ελάχιστοι µαθητές. Στη συνέχεια, στα
πλαίσια του Β’ ΚΠΣ το Πρόγραµµα αναπτύχθηκε σταδιακά, και εν τέλει, µε την
επέκταση του προγράµµατος µέσω της αντίστοιχης πράξης του ΕΠΕΑΕΚ (20002006), το πρόγραµµα εφαρµόστηκε κατά τη σχολική χρονιά 1999-2000 σε 127
σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και του πρώτου κύκλου της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (ηµερήσια και εσπερινά γυµνάσια), ενώ συνολικά συµµετείχαν 11.372
µαθητές.
Κατά τις επόµενες σχολικές χρονιές, η υλοποίηση προγραµµάτων Ενισχυτικής
∆ιδασκαλίας

χρηµατοδοτείται

από

τον

Τακτικό

Προϋπολογισµό.

Ενδεικτικά

αναφέρεται ότι κατά το σχολικό έτος 2000-2001 συµµετείχαν συνολικά στο
Πρόγραµµα 434 σχολεία και 18.921 µαθητές, ενώ κατά τη σχολική χρονιά 2001-2002
συµµετείχαν 611 σχολεία και 31.272 µαθητές.
Στα πλαίσια της πράξης του ΕΠΕΑΕΚ (2000-2006), δηλαδή κατά τη σχολική χρονιά
1999-2000, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη λειτουργία των Σπουδαστηρίων, ειδικά
διαµορφωµένων χώρων που λειτούργησαν για πρώτη φορά στα πλαίσια των
προηγούµενων πιλοτικών εφαρµογών, καθώς και στη σύνδεσή τους µε το
καθηµερινό πρόγραµµα των σχολείων.
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Κατά την ίδια χρονιά, ολοκληρώθηκε η παραγωγή επιµορφωτικού και εκπαιδευτικού
υλικού και συνεχίστηκε η πραγµατοποίηση κύκλων επιµορφωτικών δραστηριοτήτων
σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο σχολείου.
Σε σχέση µε τους ποιοτικούς στόχους της παρέµβασης, µε βάση την απολογιστική
αξιολόγηση του έργου που εκπόνησε το ΑΠΘ τον Οκτώβριο του 2000, η αποτίµηση
της λειτουργίας των πιλοτικών προγραµµάτων κρίνεται ως εξαιρετικά θετική.
Συγκεκριµένα, κατά την εφαρµογή των πιλοτικών προγραµµάτων, σύµφωνα µε την
αξιολόγηση του ΑΠΘ:


παρατηρήθηκαν πολύ θετικές επιπτώσεις στην απόδοση των µαθητών (βελτίωση
αναγνωστικής

και

κριτικής

ικανότητας,

βελτίωση

προφορικής

έκφρασης,

ανάπτυξη διερευνητικών ικανοτήτων)


οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθµίδων κατάφεραν να γνωρίσουν και να
κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες και τις δυσκολίες των µαθητών τους



οι µαθητές ανέπτυξαν µέσω του Προγράµµατος θετική στάση ως προς το σχολείο
και τη γνώση, αναπτύσσοντας έτσι τόσο τις σχέσεις τους µε τους εκπαιδευτικούς
όσο και την κοινωνικότητά τους



αυξήθηκε η εµπλοκή των αδύνατων µαθητών στις µαθησιακές δραστηριότητες
της τάξης



ενισχύθηκε η αυτογνωσία και η αυτοεκτίµηση των µαθητών



αξιοποιήθηκαν θετικά τα Σπουδαστήρια, το πλούσιο εκπαιδευτικό και εποπτικό
υλικό και οι νέες προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν



εξίσου µεγάλη επιτυχία σε όλες τις συνιστώσες του προγράµµατος σηµείωσαν και
τα θερινά εκπαιδευτικά προγράµµατα, αν και αυτά συγκριτικά είχαν πολύ
µεγαλύτερο κόστος.

Το ζήτηµα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί έµφαση στη συνέχεια, σύµφωνα µε την
αξιολόγηση του ΑΠΘ, είναι η διαγνωστική διάσταση του προβλήµατος της
καταπολέµησης της σχολικής αποτυχίας, και συγκεκριµένα:


η θεωρητική και µεθοδολογική στήριξη των εκπαιδευτικών,



ο σαφής προσδιορισµός της έννοιας του «καινούργιου περιβάλλοντος µάθησης»,



η ανάλυση του τρόπου εµπλοκής των «αδύνατων» µαθητών στις δραστηριότητες
του προγράµµατος,
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ο τρόπος µε τον οποίο είναι δυνατό και θεµιτό να εµπλακούν στην όλη διαδικασία
οι γονείς των µαθητών.

Ζητούµενο τέλος, σύµφωνα µε την αξιολόγηση του Προγράµµατος από το ΑΠΘ, είναι
να υπάρξουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις και πιο συγκεκριµένα η πολιτική βούληση
για την αξιοποίηση των προϊόντων και των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος της
πιλοτικής εφαρµογής της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας, καθώς και της τεχνογνωσίας που
αναπτύχθηκε όλα τα προηγούµενα χρόνια.

V.4

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ

Σύµφωνα µε τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αναπτύχθηκαν στην
προηγούµενη παράγραφο της παρούσας ενότητας, η συµβολή της παρέµβασης της
Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας του ΕΠΕΑΕΚ στην καταπολέµηση της σχολικής διαρροής
κρίνεται συνολικά ως εξαιρετικά θετική.
Ωστόσο, η συγκεκριµένη παρέµβαση αφορά µόνο σε πιλοτική εφαρµογή του
Προγράµµατος, και έτσι η συµβολή της αφορά µόνο στις συγκεκριµένες σχολικές
µονάδες στις οποίες υλοποιήθηκε. Κατά συνέπεια, δεν µπορεί να εκτιµηθεί η
συµβολή της στην καταπολέµηση του φαινοµένου της σχολικής διαρροής γενικά,
παρά µόνο ως προς την ανάπτυξη σηµαντικής εµπειρίας και τεχνογνωσίας η οποία
ζητείται να αξιοποιηθεί κατά τα επόµενα χρόνια µε την ευρύτερη εφαρµογή του
θεσµού.
Έτσι, αναφορικά µε τα κριτήρια αποτίµησης της συµβολής των δράσεων του
ΕΠΕΑΕΚ στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής τα οποία παρουσιάζονται στην
ενότητα ΙΙ.2, η παρέµβαση της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας αξιολογείται µόνο ως προς
την «Παροχή γνωστικών εφοδίων νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για την έγκυρη
διάγνωση (Κ6) και αντιµετώπιση (Κ7) του κινδύνου της σχολικής διαρροής ως προς
τα οποία κρίνεται ως θετική.

Στο ακτινωτό διάγραµµα V.1 που ακολουθεί, δίνεται η συνοπτική αποτύπωση της
συµβολής της πιλοτικής εφαρµογής της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας στην αντιµετώπιση
της σχολικής διαρροής, µε βάση την πλήρωση του κάθε κριτηρίου από τα παραπάνω
(Κ6-Κ7) κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή της.
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∆ιάγραµµα V.1: Αποτίµηση κριτηρίων Κ6-Κ7 από το σχεδιασµό και την
εφαρµογή της πιλοτικής εφαρµογής της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας
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VI.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ

ΤΩΝ

ΕΠΕΑΕΚ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ

ΑΠΟ

Έκδοση 1.0

ΤΙΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΚΑΙ

ΤΩΝ

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ

VI.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Με τη µετατροπή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής µεταναστών, έχει αλλάξει η
σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού της χώρας. Το φαινόµενο της µετανάστευσης και
της παλιννόστησης έχει αλλάξει σηµαντικά τη δηµογραφική σύνθεση πολλών
σχολείων και περιοχών τα τελευταία χρόνια. Η παρουσία αλλοδαπών και
παλιννοστούντων µαθητών κατά συνέπεια, θέτει ανάγκες σχεδιασµού και εφαρµογής
νέων εκπαιδευτικών πολιτικών για την επιτυχή ένταξη των µαθητών αυτών τόσο στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, όσο και συνολικά στο ελληνικό κοινωνικοοικονοµικό
γίγνεσθαι.
Η εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας, ως χώρας υποδοχής µεταναστών και
παλιννοστούντων, στοχεύει στη δηµιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα
διασφαλίσουν την οµαλή εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη παιδιών που ανήκουν σε
οµάδες µε γλωσσικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Η εκπαιδευτική αυτή πολιτική
εφαρµόζεται για πρώτη φορά συντονισµένα µέσα από συγκεκριµένες παρεµβάσεις
µετά το 1996 χρησιµοποιώντας ως χρηµατοδοτικό εργαλείο το ΕΠΕΑΕΚ Ι του Β΄
ΚΠΣ.
Στον άξονα αυτής της πολιτικής υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Β΄ ΚΠΣ και του
ΕΠΕΑΕΚ Ι µε τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Πρόγραµµα
«Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών». Φορέας υλοποίησης
υπήρξε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Το Πρόγραµµα είχε γενικό σκοπό την παρέµβαση για τη δηµιουργία των
προϋποθέσεων εκείνων που διασφαλίζουν στα παιδιά των παλιννοστούντων και των
αλλοδαπών, αλλά και στον µαθητικό πληθυσµό στο σύνολό του ίσες ευκαιρίες
πρόσβασης στην εκπαίδευση.
Η έναρξη του Προγράµµατος τοποθετείται δηλαδή χρονικά στα πλαίσια του Β΄ ΚΠΣ
και πιο συγκεκριµένα στο έτος 1997 µε έτος λήξης της πρώτης αυτής φάσης το 2000.
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Την περίοδο εκείνη κρίνεται απαραίτητη η φυσική συνέχεια του Έργου που
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι, µε αποτέλεσµα κατά την περίοδο από
1/1/2000 έως 31/10/2001 να υλοποιηθεί και πάλι από το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών Έργο «γέφυρα» διατηρώντας τον τίτλο «Εκπαίδευση
παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών».
Με τη λήξη του Προγράµµατος που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι και
συνεχίστηκε κατά την περίοδο 2000-2001 στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, διαπιστώθηκε
σειρά αναγκών που οδήγησαν στη διατύπωση περαιτέρω προτάσεων προκειµένου
αυτές να αποτελέσουν τη βάση για τη συνέχιση, επέκταση και βελτίωση του
Προγράµµατος. Με τις προτάσεις αυτές, τον Μάρτιο του 2002 (3/2002) εντάσσεται
για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ και του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Ενέργεια 1.1.1. το
Έργο «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών», µε περίοδο
υλοποίησης µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2004 (12/2004).
Τον Ιανουάριο του 2006 (1/2006) το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
(Ε.Κ.Π.Α.) αναλαµβάνει και πάλι το Πρόγραµµα µε τίτλο «Ένταξη παιδιών
παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο για την α/βάθµια εκπαίδευση».
Αντιστοίχως, ο φορέας που αναλαµβάνει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Για το Ε.Κ.Π.Α. το Έργο διαρκεί
από 1/2006 έως 7/2007 και για το Α.Π.Θ. από 1/2006 έως 8/2008.
Σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του Προγράµµατος οι βασικοί άξονες δράσης
παρέµειναν σταθεροί και αναφέρονται συνοπτικά ως εξής:
•

προώθηση κατάλληλων µέτρων υποδοχής και υποστήριξης των παιδιών
παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο

•

διάθεση µέσων υποστήριξης του σχολείου για αποτελεσµατική εφαρµογή των
προτεινόµενων µέτρων: εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικός προγραµµατισµός,
επιµόρφωση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη

•

ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στον Πίνακα VI.1 που ακολουθεί δίνονται οι σχετικές Πράξεις του ΕΠΕΑΕΚ 20002006.
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Πίνακας VI.1: Πράξεις ΕΠΕΑΕΚ (2000-2006) για την εκπαίδευση των
αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών
Μέτρο/
Ενέργεια/
Κ. Π.

Τίτλος Πράξης

Π/Ϋ Πράξης
(ευρώ)

Τελικός
∆ικαιούχος

1.1.1.α

Εκπαίδευση
Παλιννοστούντων και
Αλλοδαπών Μαθητών

1.393.983,86

ΕΚΠΑ

1.1.1. α

Εκπαίδευση
Παλιννοστούντων και
Αλλοδαπών Μαθητών

7.300.000,00

ΕΚΠΑ

1.1.1.α

Ένταξη Παιδιών
Παλιννοστούντων και
Αλλοδαπών στο
Σχολείο για την
Β/βάθµια Εκπαίδευση

3.000.000,00

ΑΠΘ

1.1.1.α

Ένταξη Παιδιών
Παλιννοστούντων και
Αλλοδαπών στο
Σχολείο για την
Α/βάθµια Εκπαίδευση

7.000.000,00

ΕΚΠΑ

∆ιάρκεια
Πράξης βάσει
Τ∆Ε

Ηµ/νία
Ένταξης

1/1/00 31/10/01

4/3/2002

8/3/02 31/12/04

11/11/2002

30/1/06 31/8/08

30/1/2006

23/1/06 31/7/07

23/1/2006

Το πρώτο έργο (2000-2001) εστιάζει σε δράσεις και προϊόντα που θα µπορούσαν να
συµβάλουν στη λήψη κατάλληλων µέτρων από την Πολιτεία. Κύριος αποδέκτης των
παρεµβάσεων θεωρούνται οι φορείς της εκπαιδευτικής πολιτικής: οι παρεµβάσεις
αναλαµβάνουν να τους τροφοδοτήσει µε ερευνητικά δεδοµένα, προτάσεις και µέσα
για την υλοποίηση µέτρων.
Το δεύτερο έργο (2002-2004) αφορά σε µια σειρά δράσεις µε σκοπό την «αρµονική
ένταξη των παιδιών µε πολιτιστικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό
σύστηµα». Πράγµατι, το Πρόγραµµα ανέλαβε να υποστηρίξει τα σχολεία:
•

Προσέλαβε µεγάλο αριθµό εκπαιδευτικών που ανέλαβαν τη διδασκαλία σε
Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) και Φροντιστηριακά Τµήµατα (ΦΤ).

•

Εξασφάλισε µε την απαραίτητη αµοιβή τη συνεργασία προσώπων από
δηµόσιους φορείς, όπως Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης και υπαλλήλων της
κεντρικής υπηρεσίας του ΥπΕΠΘ.

•

Ανέλαβε την παιδαγωγική και διδακτική ενηµέρωση µεγάλου αριθµού
εκπαιδευτικών.

•

Βοήθησε τα σχολεία στην ανίχνευση των µαθησιακών αναγκών των
αλλόγλωσσων µαθητών και στην κατάταξή τους σε κατάλληλο πλαίσιο
υποστήριξης.
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Προµήθευσε τα συνεργαζόµενα σχολεία µε εκπαιδευτικό υλικό και ενηµέρωσε
τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες αξιοποίησής του.

•

∆ηµιούργησε ένα δίκτυο συνεργασίας ούτως ώστε να φτάσουν οι δράσεις του
έργου σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία σε όλη την επικράτεια.

•

∆ιεύρυνε την επιστηµονική στελέχωση του έργου µε συνεργάτες από άλλα
πανεπιστήµια.

Από το 2000 έως σήµερα, σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του Προγράµµατος, τα
πεδία δράσης των παρεµβάσεων θα µπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Α. Ανίχνευση επιπέδων γλωσσοµάθειας
∆ιεξήχθησαν τεστ ανίχνευσης επιπέδων γλωσσοµάθειας σε 1.141 µαθητές µεγάλων
τάξεων δηµοτικού [103 σχολικές µονάδες] και 2.986 µαθητές γυµνασίου [76 σχολικές
µονάδες], σύνολο 4.127 µαθητές [179 σχολικές µονάδες] και κατάταξη των
αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών σε τµήµατα παροχής µαθησιακής
βοήθειας σε σχολικές µονάδες µε υψηλό αριθµό παλιννοστούντων και αλλοδαπών
µαθητών και όπου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους διευθυντές των σχολείων
ακόµα και αν ο αριθµός ήταν πιο περιορισµένος, εφόσον υπήρχε ανάγκη στήριξης.

Β. Λειτουργία τάξεων υποδοχής (Τ.Υ.) ή/και τµηµάτων παροχής µαθησιακής
βοήθειας
Ο θεσµός υποστήριξης περιλάµβανε πολλαπλά σχήµατα τα οποία εφαρµόστηκαν
ανάλογα µε τις ανάγκες της εκάστοτε σχολικής µονάδας και των µαθητών.
Λειτούργησαν Τάξεις Υποδοχής για τους µαθητές που βρίσκονται στην Ελλάδα ένα
µε δύο χρόνια, φροντιστηριακά τµήµατα, τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας,
απογευµατινά τµήµατα στήριξης, τµήµατα µε συνεργατική διδασκαλία και παράλληλα
τµήµατα.
Στα τµήµατα αυτά πραγµατοποιήθηκε εντατική διδασκαλία της Ελληνικής καθώς και
υποστήριξη σε άλλα µαθήµατα . Στα τµήµατα αυτά πραγµατοποιήθηκε και η
πειραµατική εφαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού. Έµφαση δόθηκε στη υποστήριξη
των αλλόγλωσσων µαθητών προσχολικής ηλικίας ώστε να είναι σε θέση να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του δηµοτικού και να έχουν ανάλογες επιδόσεις και
δυνατότητες µε αυτές των γηγενών µαθητών αργότερα στη ζωή τους. Επίσης
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λειτούργησαν θερινά τµήµατα κυρίως στην περιοχή της Αθήνας: 155 µαθητές (20012002), 240 µαθητές (2003-2004), καθώς και θερινά τµήµατα προλυκειακής
εκπαίδευσης

ανά

την

Ελλάδα

(µε

έµφαση

στη

γλώσσα

και

τον

σχολικό/επαγγελµατικό προσανατολισµό).

Γ. ∆ηµιουργία δικτύου σχολείων ανά την Ελλάδα.
∆ηµιουργήθηκε (α) το δίκτυο των σχολείων που ενισχύθηκε µέσω της διανοµής
βιβλίων, αλλά ακόµη πιο σηµαντικό θεωρείται (β) το δίκτυο των σχολείων όπου
απασχολήθηκε εκπαιδευτικό προσωπικό (συχνά δίγλωσσο) για την υποστήριξη του
διδακτικού έργου. Έτσι ενώ τα σχολικά έτη 1997-1998 το προσωπικό αυτό ήταν
µόλις 31 άτοµα και το 1998-1999 είχε µειωθεί στα 26 άτοµα, το σχολικό έτος 20032004, απασχολήθηκαν 530 εκπαιδευτικοί. ∆ηµιουργήθηκε συνεπώς ένα σηµαντικό
δίκτυο υποστήριξης, το οποίο θεωρείται απαραίτητο να συνεχίσει το έργο του και να
επεκταθεί όπου αλλού χρειαστεί.
Το εν λόγω δίκτυο κάλυψε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας σε συνεργασία
µε πανεπιστηµιακά τµήµατα ανά την Ελλάδα. Τα εκάστοτε τµήµατα ανέλαβαν τον
συντονισµό δράσεων στα σχολεία της περιφέρειάς τους. Συγκεκριµένα:
α. το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ανέλαβε τη Μακεδονία και την
Θράκη
β. το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ανέλαβε την Ήπειρο, τη ∆υτική Στερεά Ελλάδα, τη
Θεσσαλία και τα νησιά του Ιονίου
γ. το Πανεπιστήµιο Πατρών ανέλαβε την Πελοπόννησο,
δ. το Πανεπιστήµιο Αιγαίου ανέλαβε τα νησιά του Αιγαίου
ε. το Πανεπιστήµιο Κρήτης ανέλαβε την Κρήτη, και τέλος
στ. το Πανεπιστήµιο Αθηνών, που είχε και την επιστηµονική ευθύνη και τον
συντονισµό, ανέλαβε την Αττική και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα.
∆ιατέθηκε διδακτικό υλικό στους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών
µονάδων που συνεργάστηκαν µε το Πρόγραµµα, ενώ οι αρµόδιοι Σχολικοί Σύµβουλοι
παρέλαβαν από ένα πακέτο διδακτικού υλικού έκαστος. Παράλληλα, συνεχίστηκε η
πιλοτική εφαρµογή κάθε νέου πακέτου εκπαιδευτικού υλικού που παραγόταν.
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∆. ∆ιδασκαλία µητρικής γλώσσας.
Επίσης πραγµατοποιήθηκε πιλοτικό πρόγραµµα διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας
σε ορισµένες περιοχές µόνο. Η Ρωσική διδάχτηκε σε 3 σχολικές µονάδες στην Αθήνα
και σε 3 στα Χανιά και η Αλβανική σε 2 σχολικές µονάδες πάλι στα Χανιά.

Ε. Λειτουργία προγράµµατος ψυχοκοινωνικής στήριξης.
Συνεχίστηκε η υποστήριξη των µαθητών και των οικογενειών τους (στο Γ’ ΚΠΣ σε 80
σχολικές µονάδες στην Αθήνα, 21 στη Μακεδονία, 55 στο Αιγαίο, 26 στην Κρήτη και
30 στα Ιωάννινα, και 15 στην Πάτρα, ενώ στο Β’ ΚΠΣ ήταν µόλις 12 στην Αθήνα και 4
στα Χανιά). Σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο παρατηρείται κατακόρυφη
αύξηση

των σχολείων (από 17 σε 227) και των γεωγραφικών περιοχών που

ενισχύθηκαν. Παράλληλα λειτούργησε το πρόγραµµα σύνδεσης σχολείου-οικογένειας
(σε 50 σχολικές µονάδες στην Αθήνα, σε 30 στη Μακεδονία, σε 52στο Αιγαίο, σε 25
στην Κρήτη, σε 20 στα Ιωάννινα και σε 13 στην Πάτρα, σύνολο 190 σχολικών
µονάδων σε σχέση µε 27 της προηγούµενης περιόδου).
Η

ψυχοκοινωνική

στήριξη

παλιννοστούντων

και

αλλοδαπών

µαθητών

πραγµατοποιήθηκε:
α) µε τη διεξαγωγή επιµορφωτικών σεµιναρίων για εκπαιδευτικούς, µε στόχο την
καλλιέργεια δεξιοτήτων συµβουλευτικής και εµψύχωσης της οµάδας-τάξης,
β) µε παρεµβατικές ενέργειες, σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς, για την
αντιµετώπιση ψυχοκοινωνικών προβληµάτων των µαθητών και
γ) µε ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά µε υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης
και δραστηριότητες που ενισχύουν την κοινωνική αλληλεπίδραση στις
πολυπολιτισµικές σχολικές τάξεις.

Παράλληλα µε τα ανωτέρω βασικά πεδία παρέµβασης, πραγµατοποιήθηκαν
επιµέρους υποστηρικτικές δραστηριότητες όπως:
1) Σεµινάρια για εκπαιδευτικούς. Μία πρώτη ενέργεια που εφαρµόστηκε αφορά τη
διεξαγωγή επαναλαµβανόµενων σεµιναρίων για εκπαιδευτικούς σε θέµατα σχετικά
µε: α) την αντιµετώπιση προβληµάτων συµπεριφοράς µέσα στη σχολική τάξη και β)
δεξιότητες επικοινωνίας και συµβουλευτικής.
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2) Παρεµβατικές ενέργειες. Αρχικά, γίνεται αξιολόγηση των προβληµάτων από
ψυχολόγους-συνεργάτες του προγράµµατος, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς
που αντιµετωπίζουν δυσκολία στο χειρισµό των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων των
µαθητών και συµµετέχουν στη φάση αυτή. Μετά τον προσδιορισµό αυτών των
προβληµάτων, επιλέγονται οι δραστηριότητες, η εφαρµογή των οποίων κρίνεται ότι
µπορεί να συµβάλει στη µείωση των προβληµάτων των µαθητών και στη βελτίωση
του κλίµατος µέσα στην τάξη.
3) Ενηµέρωση του διδακτικού προσωπικού των σχολείων
Στη φάση αυτή γίνεται παρουσίαση της όλης διαδικασίας των παρεµβάσεων και των
αποτελεσµάτων τους σε όλο το προσωπικό των σχολείων. Με τον τρόπο αυτό οι
εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται αρχικά µε την οµάδα έργου, λειτουργούν µετέπειτα
ως πολλαπλασιαστές.
Παράλληλα και σε όλες τις φάσεις των Παρεµβάσεων πραγµατοποιήθηκαν
επιµορφωτικά σεµινάρια για θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µε άµεσα
ωφελούµενους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων. Τα σεµινάρια αυτά σχεδιάστηκαν
µε

βάση

τη

συστηµατική

καταγραφή

των

επιµορφωτικών

αναγκών

των

εκπαιδευτικών σε συνεργασία µε τους επιµορφωτές. Έως και την 30/06/2004
πραγµατοποιήθηκαν 248 ηµερίδες. Στο πλαίσιο των επιµορφωτικών δράσεων
συγκεντρώθηκε

και

διδακτικό

υποστηρικτικό

υλικό

για

τις

θεµατικές

που

αναπτύχθηκαν.
Οι επιµορφώσεις που υλοποιήθηκαν µπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες:
1. σε

γενικές

όπου

πραγµατοποιείτο

µια

θεωρητική

προσέγγιση

της

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και παρουσίαση και χρήση του παιδαγωγικού
υλικού του προγράµµατος,
2. σε ενδοσχολικές ποικίλο περιεχόµενο ανάλογο µε τη σύνθεση και τις ανάγκες
της εκάστοτε σχολικής µονάδας και
3. σε διασχολικές \στις οποίες συµµετείχε µεγάλος αριθµός σχολικών µονάδων
από µια ευρύτερη περιοχή, πχ. Γ’ Αθήνας.
Οι επιµορφώσεις αυτές απευθύνονταν τόσο στους εκπαιδευτικούς των σχολικών
µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όσο και στους
εκπαιδευτικούς της πιλοτικής παρέµβασης.
Τέλος, στα πλαίσια των Παρεµβάσεων παρήχθη εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο
καλύπτει ένα ευρύ φάσµα αναγκών των µαθητών από την πρωτοσχολική βαθµίδα
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έως το λύκειο. Ας σηµειωθεί εδώ ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα παράγεται υλικό
τόσο σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα, το οποίο να απευθύνεται σε αυτές τις
ηλικίες. Οι µέθοδοι διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και το
υλικό που τις υποστηρίζει και χρησιµοποιούνταν έως την εφαρµογή των
παρεµβάσεων, απευθύνονται ουσιαστικά σε ενήλικους αλλοδαπούς µαθητές. Αυτή η
έλλειψη

αποτελούσε

από

µόνη

της

το

σοβαρότερο

πρόβληµα

για

τους

εκπαιδευτικούς που αναλάµβαναν µια τάξη υποδοχής και ειδικότερα για εκείνους που
δεν είχαν εµπειρία διδασκαλίας της Ελληνικής σε αλλοδαπούς. Εποµένως, η
κατασκευή του νέου αυτού διδακτικού υλικού αποτελεί κατ’ αρχήν µια σηµαντική
συµβολή στον χώρο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι παρεµβάσεις δίνουν έµφαση στις παρεµβατικές
δραστηριότητες, επιδιώκουν συνεχώς την αύξηση του αριθµού επιλεγµένων
σχολικών

µονάδων,

ανάλογα

µε

το

ποσοστό

φοίτησης

αλλοδαπών

και

παλιννοστούντων µαθητών, καθώς και την αύξηση του αριθµού των εκπαιδευτικών
και

των

στελεχών

εκπαίδευσης

µε

σκοπό

την

ποιοτική

αναβάθµιση

του

παιδαγωγικού και διδακτικού έργου στα πολυπολιτισµικά σχολεία προς όφελος όλων
των µαθητών.

VI.2

ΠΟΙΟΤΙΚΟI ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω, οι παρεµβάσεις Εκπαίδευσης Παλιννοστούντων και
Αλλοδαπών Μαθητών αρχίζουν στα πλαίσια του Β ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ Ι και συνεχίζουν τις
δράσεις τους και στο Γ ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Το χρονικό αυτό διάστηµα κατατίθενται
Τεχνικά ∆ελτία Έργου, στα οποία τίθενται και οι ποιοτικοί και ποσοτικοί κάθε φορά
στόχοι του Προγράµµατος.
Σκοπός των παρεµβάσεων, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου
είναι η ανάπτυξη και η εφαρµογή προγραµµάτων στήριξης της σχολικής και
κοινωνικής ένταξης παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών. Οι παρεµβατικές
ενέργειες δεν απευθύνονται µόνο σε αλλοδαπούς και παλιννοστούντες µαθητές,
αλλά και σε γηγενείς. Γεωγραφικά, οι παρεµβάσεις καλύπτουν το σύνολο της χώρας,
ενώ ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις περιοχές εκπαιδευτικής προτεραιότητας, όπου
παρατηρούνται υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας και διαρροής.

Οι βασικοί στόχοι της Πράξης ορίζονται ως εξής:
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•

Έκδοση 1.0

Υποστήριξη της Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης των Παλιννοστούντων και
Αλλοδαπών Μαθητών

•

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.

•

Ενίσχυση Σχολικών Μονάδων.

Μέσω των παρεµβάσεων στο σύνολό τους επιδιώκονται επίσης οι εξής στόχοι:
•

∆ιερεύνηση της σχολικής και κοινωνικής κατάστασης των παλιννοστούντων
και αλλοδαπών µαθητών, αλλά και των κοινωνικών, παιδαγωγικών και
ψυχολογικών παραγόντων που διαµορφώνουν συνθήκες θετικής/αρνητικής
σχολικής επίδοσης για τους µαθητές αυτούς.

•

Προώθηση διαφόρων συντονισµένων παρεµβατικών ενεργειών για την οµαλή
ένταξη των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών στο εκπαιδευτικό
σύστηµα.

•

Συγκρότηση διδακτικού υλικού και ανάπτυξη µεθοδολογικών προσεγγίσεων
που διευρύνουν τις δυνατότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος για
ένταξη των παλιννοστούντων και των αλλοδαπών µαθητών.

Ο παρακάτω Πίνακας VI.2 απεικονίζει τη στοχοθεσία των παρεµβάσεων κατά τα έτη
2000-2001 και 2002-2004.
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Πίνακας VI.2: Στοχοθεσία Παρεµβάσεων 2000-2004
Στοχοθεσία

Προσανατολισµοί - Αρχές

«αναζήτηση
µέτρων
προσαρµογής
του
σχολικού
συστήµατος
στις
ιδιαίτερες
προϋποθέσεις και ανάγκες των
αλλόγλωσσων µαθητών»

9 ο
πρακτικός
προσανατολισµός όλων των
δραστηριοτήτων

¾ διευκόλυνση της ένταξης των
νεοεισερχόµενων
µαθητών
στο σχολείο
2000
2001

¾ βελτίωση των όρων σχολικής
φοίτησης,
µάθησης
και
γλωσσικής εξέλιξης
¾ καταπολέµηση της διαρροής
και στήριξη της φοίτησης
αλλοδαπών µαθητών στις
ανώτερες βαθµίδες
¾ εξοικείωση
εκπαιδευτικών
µε
ιδιαίτερες
ανάγκες
αλλόγλωσσων µαθητών

των
τις
των

«αρµονική ένταξη των παιδιών µε
πολιτιστικές
και
γλωσσικές
ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό
σύστηµα»
¾ διασφάλιση της αποδοχής
των παιδιών αυτών από την
εκπαιδευτική κοινότητα αλλά
και την ευρύτερη κοινωνία

2002
2004

9 η
προτεραιότητα
της
κατάρτισης
και
της
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών

Τοµείς ∆ράσεις
o

µελέτη της κατάστασης

o

ανίχνευση
και
δοκιµή
κατάλληλων µέτρων

o

σχεδιασµός µέσων

o

σχεδιασµός
και
υλοποίηση
µέτρων
αρχικής κατάρτισης και
επιµόρφωσης

o

εγκατάσταση µηχανισµών
ενηµέρωσης
και
ψυχοκοινωνικής στήριξης
γύρω από το σχολείο

o

ενίσχυση σχολείων, τόσο
της Πρωτοβάθµιας όσο
και της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης,
µε
προγράµµατα
διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης

9 η στενή συνεργασία µε
δηµόσιους φορείς µε σκοπό
να ληφθούν µόνιµα µέτρα
9 η συµµετοχή στο έργο των
οµάδων-στόχος,
η
παρέµβαση από τα πρώτα
χρόνια της σχολικής φοίτησης
µε
τη
στήριξη
της
διγλωσσικής µάθησης ήδη
από το νηπιαγωγείο
9 η προώθηση της ανοικτής
διδασκαλίας
για
να
διευκολυνθεί η αναγνώριση
και η σωστή αντιµετώπιση
των διαφορετικών αναγκών
9 προστίθεται ο διαπολιτισµικός
προσανατολισµός:
«Το
πρόγραµµα χρησιµοποιεί ως
πλαίσιο
αναφοράς
τη
διαπολιτισµική προσέγγιση» η
οποία απευθύνεται σε όλους
τους µαθητές, γηγενείς και
αλλοδαπούς

o

βελτίωση,
αναπαραγωγή
και
επέκταση
υποστηρικτικού
εκπαιδευτικού υλικού

o

ευαισθητοποίηση,
ενηµέρωση
και
επιµόρφωση
εκπαιδευτικών
και
µελών της εκπαιδευτικής
κοινότητας

o

δηµιουργία
δικτύων
συνεργατών
µε
εποπτεία σε περιοχές
συγκέντρωσης,
µε
στόχο τη διευκόλυνση
της επικοινωνίας µεταξύ
σχολείου και οικογένειας
καθώς και των σχολείων
εφαρµογής µεταξύ τους

¾ παροχή
γνώσεων,
κατάλληλου
εκπαιδευτικού
υλικού και τεχνικών µέσων
στους εκπαιδευτικούς
¾ υποστήριξη των οικογενειών
µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες
για να µπορούν να βοηθούν
τα
παιδιά
τους
να
ανταποκρίνονται
µε
πληρότητα στις εκπαιδευτικές
τους υποχρεώσεις
¾ ευαισθητοποίηση
των
φορέων
διοίκησης
της
εκπαίδευσης
ώστε
να
κερδίσουν την εµπιστοσύνη
των υπό ένταξη πληθυσµών
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Στη συνέχεια παρατίθενται οι

Πίνακες VI.3, VI.4, VI.5

Έκδοση 1.0

στους οποίους

παρουσιάζονται οι µετρήσιµοι δείκτες προγραµµατισµού των έργων του ΕΚΠΑ (όπως
προκύπτουν από τα εγκεκριµένα Τ∆Ε/Υ) και οι αντίστοιχες εκροές (όπως
προκύπτουν από τα ∆ελτία Παρακολούθησης Προόδου).

Πίνακας VI.3: Ποσοτικοί Στόχοι Έργου 2000-2001 του ΕΚΠΑ (έργο «γέφυρα»)
∆είκτης

Στόχος Τ∆Ε/Υ

Πραγµατοποίηση

Επωφελούµενοι άνδρες µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

525

525

Επωφελούµενες γυναίκες µαθήτριες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

346

346

Επωφελούµενοι άνδρες µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

435

435

Επωφελούµενες γυναίκες µαθήτριες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

261

261

∆οµές Α΄θµιας (αριθµός σχολείων)

18

18

∆οµές Β΄θµιας (αριθµός σχολείων)

14

14

Πίνακας VI.4: Ποσοτικοί Στόχοι Έργου 2002-2004 του ΕΚΠΑ
∆είκτης

Στόχος Τ∆Ε/Υ

Πραγµατοποίηση

Εκδηλώσεις (ηµερίδες, σύνοδοι, συνέδρια, συµµετοχή σε εκθέσεις,
ενηµερωτικές συναντήσεις)

4

302

Μελέτες- εµπειρογνωµοσύνες

3

3

Επιµορφούµενοι άνδρες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

830

1300

Επιµορφούµενοι άνδρες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

7250

7250

Επιµορφούµενες γυναίκες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

1230

3600

Επιµορφούµενες γυναίκες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

19800

19800

Επιµορφούµενοι άνδρες εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

722

750

Επιµορφούµενοι άνδρες εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

7550

7550

Επιµορφούµενες γυναίκες εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
σε προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

623

2300

Επιµορφούµενες γυναίκες εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
σε προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

9950

9950

Επωφελούµενοι άνδρες µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

3500

5805

Επωφελούµενες γυναίκες µαθήτριες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από

4000

6200
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Στόχος Τ∆Ε/Υ

Πραγµατοποίηση

Επωφελούµενοι άνδρες µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

3000

4800

Επωφελούµενες γυναίκες µαθήτριες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

3500

5250

∆οµές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης οι οποίες επωφελούνται
εκπαιδευτικές παρεµβάσεις

350

480

∆οµές ∆ευτεροβάθµιας Γενικής Εκπαίδευσης οι οποίες επωφελούνται
εκπαιδευτικές παρεµβάσεις

250

350

Νέες θέσεις εργασίας µερικής και εποχιακής απασχόλησης

350

350

Θέσεις εργασίας που διατηρούνται

70

70

Θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
Έργου

850

850

∆είκτης
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

Πίνακας VI.5: Ποσοτικοί Στόχοι Έργου 2004-2007 του ΕΚΠΑ
∆είκτης

Στόχος Τ∆Ε/Υ

Πραγµατοποίηση(*)

Εκδηλώσεις (ηµερίδες, σύνοδοι, συνέδρια, συµµετοχή σε εκθέσεις,
ενηµερωτικές συναντήσεις)

300

160

Επιµορφούµενοι άνδρες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

2500

1800

Επιµορφούµενες γυναίκες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

4500

3000

Επωφελούµενοι άνδρες µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

25000

20000

Επωφελούµενες γυναίκες µαθήτριες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από
προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης

25000

21000

∆οµές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης οι οποίες επωφελούνται
εκπαιδευτικές παρεµβάσεις

2500

1500

(*) έως το τελευταίο ∆ελτίο Παρακολούθησης Προόδου (6/2007)

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία που έχουν τεθεί από τον σχεδιασµό των
παρεµβάσεων προκύπτει το συµπέρασµα ότι ο σχεδιασµός και η στοχοθεσία των
παρεµβάσεων (είτε άµεσα είτε έµµεσα) είναι συµβατοί µε την καταπολέµηση της
σχολικής

διαρροής.

Οι

παρεµβάσεις

για υποστήριξη

των αλλοδαπών

και

παλιννοστούντων µαθητών όλων των βαθµίδων εντός και εκτός σχολικού
περιβάλλοντος, η διδασκαλία της γλώσσας στα Τµήµατα Στήριξης, η παραγωγή
ειδικού γλωσσοδιδακτικού υλικού, καθώς και η επιµόρφωση εκπαιδευτικών τόσο της
Πρωτοβάθµιας, όσο και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε θέµατα διαπολιτισµικής
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αγωγής και εκπαίδευσης, συµβάλλουν στη µείωση της σχολικής αποτυχίας και κατ’
επέκταση στην µείωση του αριθµού των αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών
που οδηγούνται στη διαρροή.

VI.3

ΣΥΝΟΠΤΙΚH ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟO∆ΟΥ

Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι ποσοτικοί και ποιοτικοί
στόχους των παρεµβάσεων, οι δείκτες που είχαν τεθεί από τα Τεχνικά ∆ελτία Έργου
καθώς και ο βαθµός υλοποίησής τους.
Η υλοποίηση των παρεµβάσεων αποτυπώνεται στο ακόλουθο Πίνακα VI.6, όπου
δίνονται στοιχεία συµµετοχής ωφελουµένων για την περίοδο 2002-2004 (η τελευταία
ολοκληρωµένη παρέµβαση του Γ’ ΚΠΣ). Για λόγους σύγκρισης δίνονται και τα
αντίστοιχα δεδοµένα της υλοποίησης του Β’ ΚΠΣ:

Πίνακας VI.6: Σύγκριση συµµετοχής ωφελουµένων ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ
∆είκτες Υλοποίησης

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

ΕΠΕΑΕΚ Ι

(2002-2004)

(1997-2000)

Μαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

12.000

6.000

Μαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

10.000

5.000

Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

3.500

1.500

Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

2.000

1.000

Σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

350

60

Σχολικές µονάδες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

250

40

Απασχολούµενοι στο Πρόγραµµα

680

350

Με τη σύγκριση των δύο αυτών περιόδων διαπιστώνεται διπλασιασµός του αριθµού
των ωφελούµενων µαθητών και εκπαιδευτικών καθώς και πενταπλασιασµός των
σχολικών µονάδων, όπου πραγµατοποιήθηκαν παρεµβάσεις. Είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό το ότι έχει αυξηθεί η κάλυψη των σχολικών µονάδων και περιοχών, αφού
τέτοιες παρεµβάσεις είναι απαραίτητες για την οµαλή ένταξη του πληθυσµού-στόχου
στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Ως συµπέρασµα, η υλοποίηση του Προγράµµατος οδήγησε σε γενικές γραµµές στην
επίτευξη των προγραµµατισµένων εκροών και αποτελεσµάτων. Η επίπτωση των
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ανωτέρω αποτυπώνεται µε τη σαφή βελτίωση που παρουσιάζουν οι δείκτες για τους
επωφελούµενους µαθητές και µαθήτριες και τις επωφελούµενες σχολικές µονάδες.

VI.4

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ

Για την αποτίµηση των κριτηρίων της Ενότητας ΙΙ.2 συνεκτιµήθηκαν τα στοιχεία που
προαναφέρθηκαν, µε ειδική έµφαση στις ακόλουθες δράσεις των παρεµβάσεων
εκπαίδευσης αλλοδαπών και παλιννοστούντων που επιλέχθηκαν λόγω της έµµεσης
ή άµεσης συνάφειας τους µε θέµατα που άπτονται της αντιµετώπισης της σχολικής
διαρροής:
•

Γλωσσική και µαθησιακή υποστήριξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων
µαθητών µέσω της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

•

Προγράµµατα διαπολιτισµικών δραστηριοτήτων

•

Σύνδεση σχολείου- οικογένειας- κοινότητας

•

Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών

•

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη εκπαιδευτικών, µαθητών και οικογένειας

•

Τεστ γλωσσοµάθειας

Κριτήριο 1ο: ∆ηµιουργία ή/και ενίσχυση των συνεκτικών δεσµών ανάµεσα στο µαθητή
και τα µέλη της σχολικής κοινότητας
Οι παρεµβάσεις, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης συνεκτικών δεσµών
ανάµεσα στα µέλη της σχολικής κοινότητας και ιδιαιτέρως ανάµεσα στους
διδάσκοντες και τους ίδιους τους µαθητές, προώθησε δράσεις για την οµαλή
συνύπαρξη γηγενών, αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών στο χώρο του
σχολείου και για τη δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας, αλληλοαποδοχής και
αλληλοκατανόησης που θα λειτουργεί αποτρεπτικά σε µια ενδεχόµενη απόφαση του
αλλοδαπού-παλιννοστούντα µαθητή να εγκαταλείψει το σχολείο.
Οι διαπολιτισµικές δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στο σχολικό περιβάλλον
και στοχεύουν στη διεύρυνση του σχολικού προγράµµατος καθώς και η
ευαισθητοποίηση µέσω της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, η ενηµέρωση, η
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κατανόηση, και η άσκηση δεξιοτήτων όλων των µαθητών της τάξης σε ευρύτερα
θέµατα (επικοινωνία, χειρισµός συναισθηµάτων, «διαφορετικότητα» και πολιτισµός,
Αυτοαντίληψη- αυτοεκτίµηση, σχέσεις µε εκπαιδευτικούς – συνοµηλίκους - γονείς,
αντιµετώπιση

αγχογόνων

καταστάσεων-

κρίσεων,

επίλυση

συγκρούσεων)

δηµιουργούν στο µαθητή του πληθυσµού-στόχου την αίσθηση της ασφάλειας εντός
του σχολικού του περιβάλλοντος και αποτρέπουν πιθανότατα τη διαρροή του από το
εκπαιδευτικό σύστηµα.

Κριτήριο 2ο: Αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και συµβολή στην βελτίωση της
σχολικής επίδοσης του µαθητή
Στην περίπτωση πληθυσµού - στόχου των αλλοδαπών και παλιννοστούντων, η
σχολική αποτυχία απειλεί τους µαθητές σε µεγαλύτερο πιθανότατα βαθµό από τους
γηγενείς, λόγω των ελλείψεών τους στην ελληνική γλώσσα.
Η διεθνής εµπειρία µε αφετηρία το ζήτηµα της ένταξης των αλλόφωνων µαθητών στο
σχολείο αναδεικνύει τη σηµασία της γλώσσας ως πολιτισµικού οχήµατος µάθησης
για όλους τους µαθητές και υποδεικνύει την εκπαιδευτική και κοινωνική αναγκαιότητα
της ισότιµης συµµετοχής των µαθητών στο σύνολο των σχολικών δραστηριοτήτων
και την αναγκαιότητα της δηµιουργίας των προϋποθέσεων εκείνων που µπορούν να
εξασφαλίσουν την πλήρη γλωσσική ανάπτυξη των µαθητών.
Κατά την υλοποίηση των παρεµβάσεων είχε προβλεφθεί εντατική διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας σε νεοεισερχόµενους µαθητές που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο
εκµάθησης της γλώσσας καθώς και υποστήριξη των µαθητών που βρίσκονται στο
δεύτερο στάδιο εκµάθησης της γλώσσας.
∆ηµιουργήθηκαν τµήµατα εντατικής διδασκαλίας στα οποία εφαρµόστηκε ειδικό
πρόγραµµα σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας µε
υποστηρικτικό και εποπτικό υλικό, το οποίο συνδυάζεται µε εξειδικευµένες διδακτικές
στρατηγικές για τη γρήγορη και λειτουργική ανάπτυξη της γλώσσας.
Επιπλέον

στα

πλαίσια

της

γλωσσικής

και

µαθησιακής

υποστήριξης

του

Προγράµµατος επιχειρείται η ενίσχυση της επίδοσης των µαθητών στο πλαίσιο του
αναλυτικού προγράµµατος.
Οι δράσεις αυτές έχουν επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στη σχολική επίδοση των
αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών, και συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην
µείωση των πιθανοτήτων να οδηγηθούν σε διαρροή από την υποχρεωτική
εκπαίδευση.
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Κριτήριο 3ο: Εµπλοκή των γονέων σε δραστηριότητες και παρεµβάσεις της σχολικής
κοινότητας που στοχεύουν στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
Η δράση του Έργου «Σύνδεση σχολείου-οικογένειας- κοινότητας» κινείται προς την
κατεύθυνση που ορίζεται από το 3ο κριτήριο. Στόχος της δράσης είναι να ενθαρρύνει
την ενεργή συµµετοχή των αλλοδαπών και των παλιννοστούντων γονέων στις
διαδικασίες του σχολείου. Συγκεκριµένα αναπτύσσονται δραστηριότητες που
στοχεύουν στη διεύρυνση του γνωστικού υπόβαθρου και τη µαθησιακή στήριξη των
παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών και οι οποίες προωθούν τη συνοχή µέσα
από την αναγνώριση και την ενίσχυση της πολυµορφίας. Επιπλέον εφαρµόζονται
προγράµµατα ενηµέρωσης των γονέων σε θέµατα που αφορούν το σχολείο και την
εκπαίδευση των παιδιών τους και τέλος απασχολείται εξειδικευµένο δίγλωσσο
εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διευκόλυνση της επαφής των παλιννοστούντων και
αλλοδαπών γονέων.
Η προσπάθεια αυτή ενηµέρωσης των γονέων και ευαισθητοποίησής τους για τα
σχολικά ζητήµατα δρουν καταλυτικά στην διαφορετική αντιµετώπιση του σχολείου
από τους γονείς, οι οποίοι µε τη σειρά τους επιδιώκουν την ολοκληρωµένη σχολική
φοίτηση για τα παιδιά τους και τα αποτρέπουν πιθανότατα από µια ενδεχόµενη
σχολική διαρροή.

Κριτήριο 4ο: Ευαισθητοποίηση της τοπικής και σχολικής κοινότητας σχετικά µε την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής
Η γενικότερη ενηµέρωση στα πλαίσια των επιµορφώσεων του Προγράµµατος και η
ευαισθητοποίηση της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας για τις σύγχρονες
απαιτήσεις της πολυπολιτισµικής κοινωνίας και των συνεπειών που προκύπτουν για
την εκπαίδευση και το σχολείο, η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών
εκπαίδευσης σε θέµατα που αφορούν τις θεωρητικές και πρακτικές όψεις της
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για τα ψυχοκοινωνικά
προβλήµατα

και

τα

προβλήµατα

συµπεριφοράς

των

αλλοδαπών

και

παλιννοστούντων µαθητών µε στόχο την οµαλή ένταξη και κοινωνικοποίησή τους,
καθώς και η δηµιουργία των προϋποθέσεων που θα διασφαλίσουν την οµαλή
σχολική και κοινωνική λειτουργία των σχολικών µονάδων, γνωστοποιεί στο σύνολο
της εκπαιδευτικής κοινότητας στοιχεία του προφίλ των µαθητών του πληθυσµούστόχου καθώς και στοιχεία της τάσης του να διαρρέει από την υποχρεωτική
εκπαίδευση. Αναγνωρίζοντας συνεπώς η τοπική και σχολική κοινότητα τις συνέπειες
που προκαλεί η σχολική διαρροή στο µαθητή, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
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του πληθυσµού- στόχου, επεµβαίνει ίσως δυναµικά κι επιχειρεί να µειώσει τα
φαινόµενα διαρροής.

Κριτήριο 5ο: Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της σχολικής διαρροής
Όπως έχει προαναφερθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεµβάσεων διενεργήθηκαν
επιµορφωτικές δράσεις µε απώτερο στόχο την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση
του συνόλου των εκπαιδευτικών για τον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα της ελληνικής
κοινωνίας και την ανάγκη διαπολιτισµικών παρεµβάσεων. Η θεµατολογία των
επιµορφωτικών δράσεων επιτρέπει στους επιµορφούµενους να διακρίνουν τις
ιδιαίτερες ανάγκες των νεοεισερχόµενων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα
αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών και να σκιαγραφήσουν το προφίλ τους.
Η επιστηµονική, κατά συνέπεια, ενηµέρωση των εκπαιδευτικών τόσο της
Πρωτοβάθµιας, όσο και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τα χαρακτηριστικά
που φέρουν οι µαθητές του πληθυσµού –στόχου, καθώς και για την τάση των
µαθητών

αυτών

να

οδηγούνται

στη

διαρροή

λόγω

των

ιδιαίτερων

κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν, αλλά και λόγω των
ελλείψεων που παρουσιάζουν στη γλώσσα, δίνει στους εκπαιδευτικούς τα εφόδια
τόσο για την έγκυρη διάγνωση µιας ενδεχόµενης διαρροής των µαθητών αυτών , όσο
και για την αντιµετώπισή της. Ενδεχοµένως απαιτείται ειδικότερη επικέντρωση των
επιµορφωτικών δράσεων σε εξειδικευµένα θέµατα που αφορούν στη σχολική
διαρροή.

Κριτήριο 6ο: Παροχή γνωστικών εφοδίων νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για την
έγκυρη διάγνωση κινδύνου σχολικής διαρροής
Το σχολικό έτος 1998-1999 (στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι) κατασκευάστηκαν τέσσερα
γραπτά τεστ, δύο για τις µεγάλες τάξεις του δηµοτικού και δύο για το γυµνάσιο (από
ένα κατατακτήριο και από ένα προόδου). Σκοπός των τεστ ήταν η ανίχνευση του
επιπέδου γλωσσοµάθειας των αλλόγλωσσων µαθητών και η κατάταξή τους στο
κατάλληλο τµήµα ενισχυτικής διδασκαλίας (Τάξη Υποδοχής, Φροντιστηριακό Τµήµα,
κ.ά). Τα τεστ περιλαµβάνουν ποικίλες ασκήσεις οι οποίες εξετάζουν και τις τέσσερις
δεξιότητες και φυσικά τον συνδυασµό τους (ακουστική κατανόηση, ανάγνωση και
κατανόηση, ανάγνωση και παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου).
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Είχε προταθεί οι µαθητές οι οποίοι δεν συµπλήρωναν το 85% µε 90% των µονάδων
του κατατακτήριου τεστ να κρίνεται απαραίτητο να ενταχθούν σε τµήµατα ενισχυτικής
διδασκαλίας, αφού δεν είχαν κατακτήσει το απαιτούµενο επίπεδο (δηλ. το
προχωρηµένο) που θα τους επέτρεπε να παρακολουθήσουν χωρίς ιδιαίτερα
προβλήµατα τα µαθήµατα στις κανονικές τάξεις του σχολείου τους. Όταν ένας
µαθητής συγκέντρωνε το 75% µε 80% των µονάδων του τεστ προόδου, θεωρείτο ότι
ήταν σε θέση να προχωρήσει στην επόµενη φάση ενισχυτικής διδασκαλίας.
Τα τεστ γλωσσοµάθειας, κατά συνέπεια, παρέχουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα
να εντοπίσει ποιοι µαθητές του πληθυσµού- στόχου υστερούν στη γλώσσα και του
υποδεικνύουν και τους µαθητές αυτούς οι οποίοι ανήκουν στην οµάδα υψηλού
κινδύνου για ενδεχόµενη διαρροή.

Κριτήριο 7ο: Παροχή γνωστικών εφοδίων, νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για την
αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
Τα Προγράµµατα Υποστήριξης για τη σχολική και κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών
και

παλιννοστούντων

µαθητών

στο

ελληνικό

σχολείο,

η

προσπάθεια

ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για το προφίλ των µαθητών
του πληθυσµού-στόχου, η επαφή των δίγλωσσων εκπαιδευτικών µε τους γονείς των
µαθητών αυτών, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη που προσφέρεται στους µαθητές
αυτούς, το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και η σύνδεση σχολείου-οικογένειαςτοπικής κοινωνίας που επιχειρούνται στα πλαίσια του Έργου, µπορούν να
αξιοποιηθούν για την επαναφορά στη σχολική κοινότητα τον µαθητή που έχει ήδη
διαρρεύσει και να του προσφέρουν τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να προσαρµοστεί
και πάλι οµαλά και ισόρροπα στο εκπαιδευτικό σύστηµα.

Οι δράσεις που

εφαρµόστηκαν, αν και έµµεσα παρείχαν «εργαλεία» για την αντιµετώπιση των
φαινοµένων διαρροής, δεν σχεδιάστηκαν µε ειδική επικέντρωση στο κριτήριο αυτό.

Η αποτίµηση των επιπτώσεων των παρεµβάσεων για την εκπαίδευση των
αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών, όπως δίνεται στις προηγούµενες
παραγράφους, δίνεται συνοπτικά στο ακτινωτό διάγραµµα VI.1.
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∆ιάγραµµα VI.1: Ακτινωτό ∆ιάγραµµα αποτίµησης της επίπτωσης των
παρεµβάσεων για την εκπαίδευση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων
µαθητών στην καταπολέµηση της σχολικής διαρροής
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VII. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ

Έκδοση 1.0

ΑΠΟ

ΕΠΕΑΕΚ

ΓΙΑ

ΤΙΣ
ΤΗΝ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ∆ΩΝ

VII.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Τα Προγράµµατα «Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων» (Π.Ε.Μ.) που υλοποιήθηκαν
κατά την περίοδο 2000-2006 στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αποτέλεσαν τη συνέχεια
των αντίστοιχων δράσεων που είχαν ξεκινήσεις για πρώτη φορά την προηγούµενη
προγραµµατική

περίοδο

(ΕΠΕΑΕΚ

Ι

1994-1999).

Για

την

πληρότητα

της

παρουσίασης του θέµατος και για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων από την
εφαρµογή των προγραµµάτων στη σχολική διαρροή της ιδιαίτερης εκείνης οµάδας
µαθητών, η περιγραφή των δράσεων που ακολουθεί αναφέρεται στο σύνολο των
δράσεων από το 1997.
Στον Πίνακα VII.1 που ακολουθεί δίνονται οι σχετικές Πράξεις του ΕΠΕΑΕΚ 20002006.

Πίνακας VII.1: Πράξεις ΕΠΕΑΕΚ (2000-2006) για την εκπαίδευση των
µουσολµανόπαιδων
Μέτρο/
Τίτλος Πράξης

Π/Ϋ Πράξης
(ευρώ)

Τελικός
∆ικαιούχος

∆ιάρκεια
Πράξης
βάσει Τ∆Ε

Ηµ/νία
Ένταξης

1.1.1.α

Εκπαίδευση Μουσουλµανόπαιδων

763.022,74

ΕΚΠΑ

1/1/00 –
31/10/01

14/2/2002

1.1.1.α

∆ιαπολιτισµική Εκπαιδευτική
Στήριξη Μαθητικών Οµάδων
Θράκης

497.638,98

ΕΙΝ

1/1/00 –
31/12/00

22/2/2002

1.1.1.α

Εκπαίδευση Μουσουλµανόπαιδων

5.800.000,00

ΕΚΠΑ

8/3/02 –
30/6/04

21/11/2002

1.1.1.α

Ενταξη Μουσουλµανοπαίδων 2005-2007

6.250.000,00

ΕΚΠΑ

17/2/06 –
31/7/07

17/2/2006

Ενέργεια/
Κ.Π.

Έτσι, το συνολικό πρόγραµµα για την εκπαίδευση µπορεί να διακριθεί στις
ακόλουθες περιόδους:
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Έκδοση 1.0

Πρώτη Φάση (1997-2000 ενταγµένο ΕΠΕΑΕΚ Ι)
Αφορούσε ουσιαστικά την πρώτη οργάνωση παρέµβαση στην εκπαίδευση των
µουσουλµάνων µαθητών της Θράκης και ήταν εστιασµένη στο επίπεδο του
δηµοτικού σχολείου µε κεντρικό στόχο τη βελτίωση του ελληνόφωνου προγράµµατος
των µειονοτικών σχολείων. Οι µαθητές και µαθήτριες δηµοτικού, περίπου 7.000
παιδιά 6-12 χρονών, σε υψηλά ποσοστά µπαίνουν στην πρώτη τάξη χωρίς να
γνωρίζουν

καθόλου

«Προγράµµατος

ελληνικά.

Πριν

Εκπαίδευσης

από

τη

συστηµατική

Μουσουλµανοπαίδων»,

τα

παρέµβαση

του

βιβλία

που

χρησιµοποιούνταν στα µειονοτικά σχολεία ήταν τα ίδια µε αυτά που διδάσκονταν σε
όλα τα σχολεία της χώρας, βιβλία δηλαδή τα οποία προϋποθέτουν γνώση της
ελληνικής, τη γνώση ακριβώς που έχουν οι ελληνόφωνοι µαθητές όταν έρχονται στο
σχολείο. Είναι συνεπώς εντελώς ακατάλληλα για τη διδασκαλία της ελληνικής (αλλά
και των άλλων µαθηµάτων) σε αλλόγλωσσους. Το έργο αυτής της φάσης
περιλάµβανε:
•

παραγωγή νέων σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού για το
ελληνόφωνο πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων

•

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών των µειονοτικών σχολείων

•

έρευνες σχετικά µε τα εκπαιδευτικά δεδοµένα της Μειονότητας και τις
ιδιαιτερότητες του πεδίου

•

δράσεις

µε

εµβέλεια

στην

τοπική

κοινωνία

(οργάνωση

συνεδρίου,

εορταστικής δηµόσιας εκδήλωσης µε ένα «Aνοιχτό παιδαγωγικό εργαστήρι»
κλπ)
Σηµειώνεται ότι για την περίοδο 2000-2002 υπήρξε έργο «γέφυρα» που συντήρησε
τις βασικές δράσεις του προγράµµατος.

∆εύτερη Φάση (2002-2004 ενταγµένο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)
Κατά την περίοδο εκείνη το Πρόγραµµα:
α) Συνέχισε την παρέµβαση στα µειονοτικά δηµοτικά σχολεία µε:
•

την επιµόρφωση των δασκάλων

•

την παρακολούθηση της εφαρµογής των νέων βιβλίων και

•

τη δηµιουργία πρόσθετου εκπαιδευτικού και επιµορφωτικού υλικού
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Έκδοση 1.0

β) Έδωσε έµφαση στο επίπεδο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Θεµελιακός
στόχος του ΠEM κατά τη δεύτερη φάση ήταν η µε κάθε µέσο σταδιακή µείωση της
ιδιαίτερα υψηλής διαρροής από την υποχρεωτική εκπαίδευση. Μεγάλο ποσοστό του
µειονοτικού µαθητικού πληθυσµού, µέχρι σήµερα πάνω από 50%, εγκαταλείπει το
σχολείο χωρίς απολυτήριο γυµνασίου. Η ελλιπής εκµάθηση της ελληνικής στο
µειονοτικό δηµοτικό και η σχολική ύλη του γυµνασίου διαµορφωµένη για µαθητές µε
µητρική γλώσσα την ελληνική οδηγεί σε υψηλότατα ποσοστά αποτυχίας ιδίως στην
Α΄ τάξη. Η παρέµβαση στο επίπεδο του γυµνασίου περιλάµβανε:
•

παραγωγή διδακτικού υλικού για το γυµνάσιο

•

επιµορφώσεις εκπαιδευτικών και

•

οργάνωση πρόσθετων, µετά το κανονικό σχολικό πρόγραµµα, µαθηµάτων
στα γυµνάσια (Πρόγραµµα διευρυµένου ωραρίου).

γ) Προώθησε τη σύνδεση µε την τοπική κοινωνία µέσω της ίδρυσης των δύο
Kέντρων Στήριξης Προγράµµατος Eκπαίδευσης Mουσουλµανοπαίδων (KE.Σ.Π.E.M.)
στην Kοµοτηνή και την Ξάνθη. Οργάνωσε δράσεις µε εµβέλεια στην τοπική κοινωνία,
όπως ∆ιεθνές Συµπόσιο, δηµόσιες εορταστικές εκδηλώσεις και συνεντεύξεις τύπου.
δ) Συνέχισε τη µελέτη των εκπαιδευτικών δεδοµένων της Μειονότητας µε έρευνες
σχετικά µε τη σχολική διαρροή από την υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίπεδο
ελληνοµάθειας των µαθητών στα µειονοτικά δηµοτικά σχολεία και τη στάση των
οικογενειών απέναντι στη γυµνασιακή φοίτηση.

Τρίτη Φάση (2005-2007 ενταγµένο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)
Η Τρίτη φάση αφορούσε, ανά βαθµίδα εκπαίδευσης, στα ακόλουθα:
•

Πρωτοβάθµια και προσχολική εκπαίδευση
o

∆ηµιουργία Οδηγού δασκάλου και επιµορφωτικού υλικού για τους
εκπ/κούς µειονοτικών δηµοτικών σχολείων.

o

Eπιµόρφωση εκπαιδευτικών µειονοτικής εκπαίδευσης στη χρήση των
νέων

βιβλίων

και

υλικών

για

τα

µαθήµατα

του

ελληνικού

προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων.
o

Kύκλοι εθελοντικής επιµόρφωσης εκπαιδευτικών δηµοτικών σχολείων
(µειονοτικών και δηµόσιων) και νηπιαγωγείων.
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o

Έκδοση 1.0

Στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών των µειονοτικών σχολείων µε
συστηµατικές επισκέψεις επιµορφωτών στα σχολεία.

o

Eπιµόρφωση

εκπαιδευτικών

στη

χρήση

των

ηλεκτρονικών

εκπαιδευτικών υλικών εκµάθησης της ελληνικής.
o

Mαθήµατα τουρκικής προς δασκάλους µειονοτικών σχολείων και
νηπιαγωγούς.

•

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
o

Οργάνωση πρόσθετων ωρών διδασκαλίας (Πρόγραµµα Μαθηµάτων
∆ιευρυµένου Ωραρίου) σε γυµνάσια όπου φοιτούν µαθητές της
Μειονότητας.

o

Συµπλήρωση των εκπαιδευτικών υλικών για το µάθηµα της γλώσσας
στο γυµνάσιο, που δεν ολοκληρώθηκαν κατά τη φάση 2002-2004
(Aσκήσεις Γραµµατικής της ελληνικής γλώσσας για αλλόγλωσσους
µαθητές γυµνασίου, Γραµµατική της ελληνικής για παιδιά και εφήβους,
Λεξικό και ασκήσεις χρήσης λεξικού σε σχολικό περιβάλλον).

o

∆ιόρθωση και συµπλήρωση Aσκήσεων Γραµµατικής της ελληνικής
γλώσσας για αλλόγλωσσους µαθητές γυµνασίου.

o

Συµπλήρωση και εκτύπωση γραµµατικής της ελληνικής για παιδιά και
εφήβους.

o

Mετατροπή από ηλεκτρονική σε έντυπη µορφή και εκτύπωση λεξικού
για εφήβους.

o

∆ηµιουργία ασκήσεων χρήσης λεξικού σε σχολικό περιβάλλον για
µαθητές γυµνασίου.

o

∆ηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού Λογοτεχνίας για τη Γ' Γυµνασίου.

o

∆ηµιουργία εκπ/κού υλικού Iστορίας για το Γυµνάσιο.

o

Oλοκλήρωση του εκπ/κού υλικού Mαθηµατικών Γυµνασίου.

o

∆ηµιουργία επιµορφωτικού υλικού για καθηγητές γυµνασίου σχετικού
µε τις αρχές και τη διδακτική µεθοδολογία του νέου υλικού (σε όλα τα
µαθήµατα που έχει παραχθεί νέο υλικό).

o

Συµπλήρωση των Θεµάτων Γραµµατικής (επιµορφωτικό υλικό και
γραµµατικός σχεδιασµός του µαθήµατος της ελληνικής γλώσσας)
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o

Έκδοση 1.0

Οργάνωση επιµορφωτικών κύκλων για εκπαιδευτικούς γυµνασίου µε
αντικείµενο τη χρήση των νέων εκπαιδευτικών υλικών

o

Οργάνωση επιµορφωτικών κύκλων για εκπαιδευτικούς γυµνασίου που
θα διδάξουν στο Πρόγραµµα ∆ιευρυµένου Ωραρίου

o

Eπιµόρφωση

εκπαιδευτικών

γυµνασίου

σε

θέµατα

διοµαδικών

σχέσεων και διαχείρισης της επικοινωνίας µέσα στην τάξη.
o

Οι δράσεις που αφορούσαν παρέµβαση στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ
ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2007. ∆όθηκε όµως παράταση για τη
συνέχιση των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Κέντρων
Στήριξης του ΠΕΜ (ΚΕΣΠΕΜ). Συνεχίζουν τη λειτουργία τους τα
ΚΕΣΠΕΜ Κοµοτηνής, Ιάσµου, Σαπών και Οργάνης στο νοµό
Ροδόπης, Ξάνθης, Σµίνθης, Γλαύκης, Εχίνου στο νοµό Ξάνθης καθώς
και

τα

δύο

κινητά

ΚΕΣΠΕΜ

που

οργανώνουν

συστηµατικά

προγράµµατα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε αποµακρυσµένους
οικισµούς και των τριών νοµών της Θράκης.

VII.2 ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Από

την

πλευρά

της

ελληνικής

πολιτείας

το

Πρόγραµµα

«Εκπαίδευση

Μουσουλµανοπαίδων» είναι προϊόν νέας πολιτικής του ελληνικού κράτους απέναντι
στη Mειονότητα της Θράκης που αρχίζει τη δεκαετία του 1990 και έχει ως βασικούς
στόχους:
•

την αρµονική ένταξη των παιδιών της Mειονότητας στο εκπαιδευτικό σύστηµα
και την ευρύτερη κοινωνία και

•

την αναβάθµιση της εκπαίδευσής τους, µε έµφαση στην καλή γνώση της
ελληνικής γλώσσας που θα βοηθήσει τη µελλοντική τους ένταξη στην εργασία
µε καλύτερους όρους

•

τη διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από το εκπαιδευτικό
προσωπικό και όλους τους πολίτες της Θράκης.

•

την παροχή στους εκπαιδευτικούς αφενός ειδικών γνώσεων, αφετέρου
κατάλληλου και καινοτόµου εκπαιδευτικού υλικού.
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•

Έκδοση 1.0

την υποστήριξη των οικογενειών για να ενισχύσουν τη σχολική επίδοση των
παιδιών τους.

Η αναβάθµιση της εκπαίδευσης των παιδιών της Μειονότητας και η αρµονική τους
ένταξη στην κοινωνία ως ισότιµων πολιτών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν αφορά µόνο τη Μειονότητα, αλλά συµβάλλει γενικότερα στην πρόοδο
τόσο της Θράκης όσο και ολόκληρης της Ελλάδας.

VII.3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το 2007 τελείωσε το δηµοτικό η πρώτη γενιά παιδιών που διδάχτηκαν µε τα
εκπαιδευτικά υλικά και τις µεθόδους του ΠΕΜ. Η διαρροή από την 9χρονη
υποχρεωτική εκπαίδευση που το 2000 ήταν 65% έχει µειωθεί περίπου στο µισό.
Βέβαια είναι πάντα πολύ ψηλή συγκρινόµενο µε τον εθνικό µέσο όρο και τους
στόχους της Λισσαβόνας.
Οι θετικές όµως επιπτώσεις από την εφαρµογή των παρεµβάσεων (που αποτιµώνται
µε βάση τα τεθέντα στην Ενότητα ΙΙ.2 κριτήρια) προδιαγράφουν καλύτερη µελλοντική
εξέλιξη του δείκτη.
Αναφέρονται

ενδεικτικά

τα

ακόλουθα

αποτελέσµατα

της

υλοποίησης

των

παρεµβάσεων:
¾ Μέσα σε 10 χρόνια από το 1995 η πρόσβαση στο γυµνάσιο έχει
τετραπλασιαστεί.
¾ Μέσα σε 4 χρόνια από το 2000 η πρόσβαση στο λύκειο έχει αυξηθεί κατά
60%. Η ραγδαία αύξηση ποσοστών συµµετοχής στη δευτεροβάθµια
χαρακτηρίζει εξίσου και τα κορίτσια.
¾ Για τα παιδιά της µειονότητας, το ΠEM συνέβαλε στη µετατροπή της
ελληνικής γλώσσας σε εργαλείο προσιτό στην εκµάθηση και συµβατό µε τις
προσδοκίες κοινωνικής ένταξης
Είχε σηµαντικό θετικό αποτέλεσµα στους γονείς της µειονότητας, κερδίζοντας
σταδιακά την εµπιστοσύνη τους και αναδεικνύοντας την αξία της εκπαίδευσης για την
βελτίωση της θέσης της. Παράλληλα, συνέβαλε στην αναγνώριση από την
πλειονότητα της σηµασίας για ολόκληρη τη Θράκη που έχει η πολιτική άρσης του
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Έκδοση 1.0

περιθωρίου και ένταξης των παιδιών της µειονότητας στην κοινωνία ως ελλήνων
πολιτών.

VII.4

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ

Η αναβάθµιση της εκπαίδευσης των παιδιών της Μειονότητας και η αρµονική τους
ένταξη στην κοινωνία ως ισότιµων πολιτών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν αφορά µόνο τη Μειονότητα, αλλά συµβάλλει γενικότερα στην πρόοδο
τόσο της Θράκης όσο και ολόκληρης της Ελλάδας.
Προκειµένου να διερευνηθεί το φαινόµενο της διαρροής από το γυµνάσιο των
µαθητών της µειονότητας και να εντοπιστούν οι παράγοντες που το καθορίζουν,
οργανώθηκε έρευνα (από τον φορέα υλοποίησης της Πράξης) η οποία κατέγραψε
αναλυτικά τη σχολική πορεία και την επίδοση των εγγεγραµµένων στο γυµνάσιο
µειονοτικών µαθητών κατά την πενταετία 1997-2002. Για τη συλλογή των δεδοµένων
χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο µέσω του οποίου καταγράφηκαν τα ατοµικά
χαρακτηριστικά

(φύλο,

ηλικία,

γεωγραφική

προέλευση,

δηµοτικό

σχολείο

αποφοίτησης) καθώς και τα χαρακτηριστικά της φοίτησης των µαθητών (προαγωγή
στην επόµενη τάξη, επανάληψη τάξης ή εγκατάλειψη του σχολείου, µετεγγραφές και
επίδοση στα µαθήµατα).
∆ιαπιστώθηκε ότι η µαθητική διαρροή στο επίπεδο του γυµνασίου είναι πολύ µεγάλη
την περίοδο που εξετάστηκε. Από τους µαθητές και τις µαθήτριες που αποφοίτησαν
από το δηµοτικό το έτος 1996-97 έχει πάρει απολυτήριο γυµνασίου, έστω και µε
καθυστέρηση, µόνο ένα ποσοστό 35% περίπου.
Η σχολική διαρροή πλήττει κυρίως τα κορίτσια, µεγάλο ποσοστό των οποίων δεν
γράφεται καθόλου στο γυµνάσιο. Από τα κορίτσια που αποφοίτησαν από το δηµοτικό
το έτος 1996-97 µόνο 1 στα 5 (22,2%) κατάφερε να ολοκληρώσει τη γυµνασιακή
τριετία, ενώ 7 στα 10 εγκατέλειψαν το σχολείο στο τέλος του δηµοτικού και δεν
φοίτησαν καθόλου στο γυµνάσιο.
Τα µεγαλύτερα εµπόδια για τους µειονοτικούς µαθητές εντοπίζονται στην αρχή του
γυµνασίου. Η Α΄ τάξη είναι καθοριστικής σηµασίας για τη σχολική πορεία αυτής της
οµάδας, αφού µόνο ένα ποσοστό 58% κατορθώνει να προαχθεί κανονικά στην
επόµενη τάξη. Αντίθετα τα παιδιά που καταφέρνουν να φτάσουν κανονικά στη Β΄
τάξη, φαίνεται ότι έχουν κατά πολύ αυξηµένες πιθανότητες να τελειώσουν το
γυµνάσιο. Το ποσοστό προαγωγής χωρίς απώλεια χρονιάς από την Β΄ στη Γ΄ τάξη
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είναι πολύ ψηλότερο, φτάνει δηλαδή το 82%. Τέλος, όπως άλλωστε ήταν
αναµενόµενο, η διαρροή είναι ελάχιστη στο επίπεδο της Γ΄ γυµνασίου. Η συντριπτική
πλειονότητα (94%) των µαθητών που φτάνουν χωρίς καθυστέρηση στη Γ τάξη,
αποφοιτούν κανονικά την ίδια χρονιά.
Στη συνέχεια ακολουθεί η αποτίµηση της συµβατότητας του Προγράµµατος µε τα
κριτήρια που ορίστηκαν στην Ενότητα ΙΙ.2. Στην πλειονότητά τους υπάρχει θετική
αποτίµηση αφού, όπως υποδεικνύεται και στην αξιολογική έκθεση της REMACO «H
εφαρµογή της Πράξης ‘Eκπαίδευση Mουσουλµανοπαίδων’, που έγινε τον Aπρίλιο
2005 (σελ. B-3 και B-5):
« εκτιµάται ότι είχε θετικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση της µουσουλµανικής
µειονότητας και πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχειά της. […] Πράγµατι, η Πράξη
πέτυχε την άµβλυνση βασικών γενεσιουργών αιτιών του κεντρικού προβλήµατος της
µειονοτικής εκπαίδευσης, που ήταν το ανεπαρκές και αναποτελεσµατικό εκπαιδευτικό
σύστηµα. Eιδικότερα πέτυχε τα εξής: (1) Άµβλυνση των συνεπειών της γλωσσικής
ετερότητας, (2) Άµβλυνση του κλειστού χαρακτήρα της συγκεκριµένης κοινωνικής
οµάδας, (3) Aύξηση της επαφής µε την ελληνική γλώσσα, (4) Bελτίωση της
αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος».
Η ως άνω αξιολόγηση αναφέρει επίσης τα ακόλουθα (σελ. Γ-15, Γ-16):
«Eιδικότερα η εφαρµογή των παρεµβάσεων, που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της
Πράξης ‘Eκπαίδευση Mουσουλµανοπαίδων’, εκτιµάται ότι είχε θετικές επιπτώσεις
στην εκπαίδευση της µουσουλµανικής µειονότητας, οι οποίες συνίστανται στα εξής:
- βελτίωση της προφορικής και γραπτής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, - βελτίωση
της σχολικής επίδοσης µέρους των µαθητών,
- µείωση της σχολικής διαρροής από την υποχρεωτική εκπαίδευση,
- ευαισθητοποίηση της διοικητικής µηχανής της εκπαίδευσης και των εκπροσώπων
της τοπικής αυτοδιοίκησης,
- ευαισθητοποίηση των µειονοτικών γονέων και αύξηση του ενδιαφέροντός τους για τη
σχολική επιτυχία των παιδιών τους.»
Η αποτελεσµατικότητα του Προγράµµατος αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το
2007, έτος κατά το οποίο τελείωσε το δηµοτικό η πρώτη γενιά παιδιών που
διδάχτηκαν µε τα εκπαιδευτικά υλικά και τις µεθόδους του ΠΕΜ, η διαρροή από την
9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (που το 2000 ήταν 65%) είχε µειωθεί περίπου στο
µισό.
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Οι επισηµάνσεις αυτές ενισχύουν την θετική αξιολόγηση του συνόλου σχεδόν των
κριτηρίων, η αποτίµηση των οποίων ακολουθεί:

Κριτήριο 1ο: ∆ηµιουργία ή/και ενίσχυση των συνεκτικών δεσµών ανάµεσα στο µαθητή
και τα µέλη της σχολικής κοινότητας
Από την ανάλυση που προηγήθηκε γίνεται φανερό ότι η βασική σύλληψη του
Προγράµµατος αφορά ακριβώς στην ενίσχυση των δεσµών των µουσουλµάνων
µαθητών µε το σχολείο και µε τα άλλα µέλη της σχολικής κοινότητας. Στον τοµέα
αυτό φαίνεται ότι το Πρόγραµµα υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσµατικό.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι δραστηριότητες των ΚΕΣΠΕΜ που συνεισφέρουν στην
κατεύθυνση αυτή όπως τα εργαστήρια υπολογιστών, βιβλιοθήκη, γραµµατειακό
προσωπικό µικτό (πλειονότητας και µειονότητας) και δίγλωσσο, που προσφέρουν τα
απογεύµατα και τα Σαββατοκύριακα όλο το σχολικό έτος, τα πρωινά το καλοκαίρι
µαθήµατα ελληνικής γλώσσας, συµβουλευτική για εκπαιδευτικούς και γονείς,
δανειστική

βιβλιοθήκη

για

παιδιά,

βιβλιοθήκη

εκπαιδευτικών

υλικών

για

εκπαιδευτικούς, µαθήµατα ελληνικών για γονείς. Από το 2003 λειτούργησαν δύο
ΚΕΣΠΕΜ στις πόλεις Κοµοτηνή και Ξάνθη, από το 2006 λειτουργούν άλλα έξι Κέντρα
σε µικρότερους οικικισµούς (τρεις του νοµού Ξάνθης και τρεις Ροδόπης), επίσης από
το 2006 λειτουργούν δύο «Kινητά KEΣΠEM», αυτοκίνητα εφοδιασµένα µε βιβλία και
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που µε τη βοήθεια εµψυχωτών µεταφέρουν το έργο του
ΠEM στα παιδιά των µακρινών και αποµονωµένων οικισµών.

Κριτήριο 2ο: Αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και συµβολή στην βελτίωση της
σχολικής επίδοσης του µαθητή
Η επιτυχής αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας γίνεται σαφής αν ληφθούν υπόψη
τα παρακάτω στοιχεία για το έτος 2004:
•

η πρόσβαση στο γυµνάσιο έχει τετραπλασιαστεί σε σχέση µε το 1995.

•

η πρόσβαση στο λύκειο έχει αυξηθεί κατά 60% σε σχέση µε το 2000.

•

Η αύξηση αυτή ποσοστών συµµετοχής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
χαρακτηρίζει εξίσου τα κορίτσια, στα οποία, όπως προαναφέρθηκε η διαρροή
ήταν ακόµα πιο αυξηµένη.

Βασικός άξονας για τη µείωση της σχολικής αποτυχίας ήταν η διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας. Για τα παιδιά της µειονότητας, το ΠEM συνέβαλε αποφασιστικά
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στη µετατροπή της ελληνικής γλώσσας σε εργαλείο προσιτό στην εκµάθηση και
συµβατό µε τις προσδοκίες κοινωνικής ένταξης µε στόχο την κοινωνική άνοδο και
προκοπή. Ενίσχυσε τα κίνητρα µάθησης που υπήρχαν ήδη, ενίσχυσε την αυτοεικόνα
των δυνατοτήτων, και ακόµα για το µικρό, σε σχέση µε το σύνολο των κοντά δέκα
χιλιάδων µαθητών, ποσοστό όσων παιδιών «φοίτησαν» και κοινωνικοποιήθηκαν στα
KEΣΠEM, άνοιξε το δρόµο της µάθησης, της σχολικής επιτυχίας και της αρµονικής
κοινωνικής ένταξης.
Οι δραστηριότητες στα ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ. που ενισχύουν την σχολική επιτυχία ενδεικτικά
περιλαµβάνουν:
•

Μαθήµατα ελληνικής γλώσσας, µαθηµατικών, φυσικής και ηλεκτρονικών
υπολογιστών: απογευµατινά και τα Σαββατοκύριακα στη διάρκεια του
σχολικού έτους και θερινά µαθήµατα προς µαθητές δηµοτικού και γυµνασίου

•

παροχή βιβλίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού σε µαθητές

•

δανεισµό βιβλίων σε µαθητές

•

µαθήµατα ελληνικής γλώσσας σε γονείς (ιδίως µητέρες) µειονοτικών µαθητών

•

ενηµέρωση και συµβουλευτική προς γονείς

•

∆ηµιουργικά Eργαστήρια Nέων

•

∆ηµιουργική απασχόληση παιδιών σε προσχολική ηλικία

•

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (σε µορφή CD ROM) για χρήση στα
ΚΕΣΠΕΜ µε στόχο την ενίσχυση της ελληνοµάθειας µαθητών ηλικίας 8-12
ετών

Παράλληλα στον άξονα εξοικείωσης των µουσουλµάνων µε την ελληνική γλώσσα
πραγµατοποιήθηκε η εκπόνηση σχολικών βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού
κατάλληλα για µαθητές/-τριες µε άλλη µητρική γλώσσα:
•

Για το δηµοτικό σχολείο έγιναν 40 σχολικά βιβλία, µέθοδοι εκµάθησης της
ελληνικής ως ξένης γλώσσας, γραµµατικές και λεξικά για αλλόγλωσσα παιδιά,
ηλεκτρονική µέθοδος εκµάθησης της ελληνικής και ηλεκτρονικά παιγνίδια
µαθησιακά της ύλης του δηµοτικού σχολείου.

•

Για το γυµνάσιο έγιναν συµπληρωµατικά εκπαιδευτικά υλικά για τη
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, γραµµατική και λεξικά,
εκπαιδευτικό υλικό για την ιστορία, τη λογοτεχνία, τα µαθηµατικά, τη φυσική,
και λογισµικό υλικό για τη γεωγραφία.
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Το σύνολο του υλικού είναι παιδαγωγικά µοντέρνο, κινητοποιεί την περιέργεια και την
πρωτοβουλία των µαθητών και καλλιεργεί την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Το
εκπαιδευτικό υλικό αναγνωρίζει και σέβεται την ταυτότητα των µειονοτικών µαθητών
και είναι επιστηµονικά θεµελιωµένο, παιδαγωγικά µοντέρνο, πολύχρωµο και
ευχάριστο. Από το 2000 είναι τα επίσηµα βιβλία του κράτους για τα µειονοτικά
δηµοτικά σχολεία.

Κριτήριο 3ο: Εµπλοκή των γονέων σε δραστηριότητες και παρεµβάσεις της σχολικής
κοινότητας που στοχεύουν στη σχολική διαρροή
Από την ανάλυση της παρέµβασης είναι φανερή η απόλυτη κάλυψη του κριτηρίου
αυτού

από

τις

δράσεις

του

Προγράµµατος.

Ενδεικτικά

επισηµαίνεται

η

συµβουλευτική στήριξη και ευαισθητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών για την
πρόληψη και αντιµετώπιση εξειδικευµένων δυσκολιών, που επηρεάζουν τη
µαθησιακή ικανότητα. H συµβουλευτική παρέχεται στα KEΣΠEM αλλά και στο χώρο
των σχολείων σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς.
Oι ενέργειες οι απευθυνόµενες προς γονείς και την ευρύτερη κοινωνία έχουν τρία
µεθοδολογικά θεµέλια:
α) την αρχή της (ιδίως βρετανικής προέλευσης) διαπολιτισµικής παιδαγωγικής για τη
θεµελιώδη σηµασία που έχει η εµπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική
διαδικασία των παιδιών τους, µε τεχνικές έλξης των γονέων προς το σχολείο και
αποκατάστασης της επικοινωνίας µαζί τους,
β) τη θεωρία της «αδράνειας» του εκπαιδευτικού συστήµατος της Kοινωνιολογίας
της Eκπαίδευσης και την εφεύρεση παρακαµπτηρίων τεχνικών επηρεασµού της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, µε εξωσχολικές µαθησιακές δραστηριότητες που στη
συνέχεια επιδρούν στο σύστηµα (στα προτεινόµενα Kέντρα Στήριξης του έργου
και τις διδακτικές τους παρεµβάσεις),
γ) την κοινωνιολογική αρχή της «ανοµίας» που γεννιέται από την ύπαρξη
κοινωνικών οµάδων σε συνθήκες µεγάλων ανισοτήτων και περιθωρίου, µε στόχο
την κατανόηση και αποδοχή ότι οι πολιτικές ισονοµίας και άρσης του περιθωρίου
υπηρετούν ευρύτερα συµφέροντα ολόκληρης της κοινωνίας
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Κριτήριο 4ο: Ευαισθητοποίηση της τοπικής και σχολικής κοινότητας σχετικά µε την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής.
Η σύνδεση τοπικής και σχολικής κοινότητας µε στόχο την αντιµετώπιση της σχολικής
διαρροής πραγµατοποιήθηκε µε µια σειρά από δραστηριότητες. Ορισµένες από
αυτές αναφέρθηκαν στην αποτίµηση του 3ου κριτηρίου.
Μία από τις βασικές επιτυχίες του Προγράµµατος είναι η κινητοποίηση και
ευαισθητοποίηση, όχι µόνο του διδακτικού και εκπαιδευτικού µηχανισµού της
Θράκης, αλλά και της τοπικής κοινωνίας εκφρασµένης µέσα από την τοπική
αυτοδιοίκηση και το άνοιγµα της κλειστού κοινωνικού χαρακτήρα της συγκεκριµένης
πληθυσµιακής οµάδας ως προς την εκπαίδευση.

Κριτήριο 5ο: Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της σχολικής διαρροής
Η ευαισθητοποίηση αλλά και η επιµόρφωση των διδασκόντων αποτελεί έναν από
τους

σηµαντικότερους

δείκτες

καθώς

είναι

εκείνοι

που

διευκολύνουν

την

ενσωµάτωση των παιδιών στους κόλπους τόσο της σχολικής όσο και της ευρύτερης
κοινότητας. Oι ενέργειες οι απευθυνόµενες προς εκπαιδευτικούς έχουν πέντε
µεθοδολογικά θεµέλια:
α) τις µεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
β) την Kοινωνιολογία της Eκπαίδευσης ως προς το σύνολο των κοινωνικών αιτίων
που προκαλούν σχολική αποτυχία και τη συστηµατική διδασκαλία των µεθόδων
και τεχνικών που αίρουν µέρος των δυσκολιών και δηµιουργούν κίνητρα
µάθησης,
γ) την Παιδαγωγική διαθεµατική µέθοδο προσέγγισης της γνώσης και την αρχή
«µαθαίνω να µαθαίνω» καθώς και τις παιδαγωγικές τεχνικές Σχεδίου Eργασίας
(Project) που δηµιουργούν κίνητρα µάθησης και οδηγούν στην παραγωγή έργου
των µαθητών,
δ) τη θεωρία των ταυτοτήτων και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην
κατανόηση (γνωστική και συναισθηµατική) της σηµασίας που έχει για τη µάθηση
των µαθητών τους ο σεβασµός και η αναγνώριση της πολιτισµικής και γλωσσικής
τους ιδιαίτερης ταυτότητας,
ε) τις θεωρίες της λειτουργίας των οµάδων, της διαχείρισης οµάδας και της
επίλυσης συγκρούσεων.
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Έγινε συστηµατική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών δηµοτικού και γυµνασίου, 120
κατά µ.ό. ώρες ανά σχολικό έτος. Παράλληλα, οι οµάδες των επιµορφωτών
επισκέπτονταν τακτικά τους επιµορφούµενους εκπαιδευτικούς στα σχολεία τους (100
κατά µέσο όρο ώρες επισκέψεων ανά σχολικό έτος). Tα θέµατα των επιµορφώσεων
συνοψίζονται στα εξής: η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, η
διγλωσσία, οι σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές, η χρήση των νέων εκπαιδευτικών
υλικών, οι κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση, η διαχείριση των διαφορών, η
σηµασία της µητρικής γλώσσας στη µάθηση, η ξενοφοβία και οι διακρίσεις.
Επίσης

υπάρχουν

υποστηρικτικές

δράσεις

για

την

ευαισθητοποίηση

των

εκπαιδευτικών που αφορούν:
•

τη συνεχή ενηµέρωση προς προϊσταµένους, συµβούλους και εκπροσώπους
των εκπαιδευτικών για το περιεχόµενο του προγράµµατος και την πορεία του.

•

την επιµορφωτική ενηµέρωση προς τους Συµβούλους A/θµιας και B/θµιας
εκπαίδευσης.

•

ηµερίδες

ενηµέρωσης

για

το

Πρόγραµµα

και

την

πορεία

του,

µε

δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου τους και δηµόσιο διάλογο.

Κριτήριο 6ο: Παροχή γνωστικών εφοδίων, νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για τη
διάγνωση της σχολικής διαρροής
Όταν ξεκίνησε το ΠEM το 1997 διαπιστώθηκε η απουσία πολλών στοιχείων για τα
παιδιά της µειονότητας που οδήγησε στην οργάνωση απογραφικών και ποιοτικών
ερευνών, µε τα ακόλουθα περιεχόµενα: το κοινωνικό και µορφωτικό προφίλ των
εκπαιδευτικών, η κοινωνική και µορφωτική ταυτότητα των γονέων µαθητών, τα
επίπεδα ελληνοµάθειας των µαθητών, το µέγεθος και τα αίτια της διαρροής από την
υποχρεωτική εκπαίδευση, οι στάσεις απέναντι στο σχολείο, οι αναπαραστάσεις των
εκπαιδευτικών και των γονέων για την εκπαίδευση και τις εθνοτικές ταυτότητες και
άλλα.
Η καταγραφή αυτών των στοιχείων, αποτελεί το βασικό «εργαλείο» για την έγκαιρη
διάγνωση των φαινοµένων διαρροής στον µουσουλµανικό µαθητικό πληθυσµό.
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Κριτήριο 7ο: Παροχή γνωστικών εφοδίων, νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για την
αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής .
Ο τρόπος οργάνωσης και εφαρµογής του Προγράµµατος δηµιούργησε συνολικό
πακέτο εργαλείων και εφοδίων, για αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς για την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των θεµελιωδών αιτιών που προκαλούν τη σχολική
διαρροή.

Η αποτίµηση των επιπτώσεων στη σχολική διαρροή των παρεµβάσεων για την
εκπαίδευση

των

µουσουλµανοπαίδων,

όπως

δίνεται

στις

προηγούµενες

παραγράφους, δίνεται συνοπτικά στο ακτινωτό διάγραµµα VII.1.

∆ιάγραµµα VII.1: Ακτινωτό ∆ιάγραµµα αποτίµησης της επίπτωσης της
εκπαίδευσης των µουσουλµανοπαίδων στην καταπολέµηση της σχολικής
διαρροής

K1
5

4 , 5

4

3 , 5

K7

K2

3

2 , 5

2

1 , 5

1

0 , 5

0

K6

K3

K5

Σχεδιασµός και εφαρµογή
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ

ΕΠΕΑΕΚ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙ∆ΩΝ

VIII.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων αρχικά και στη συνέχεια το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
ανέλαβαν την υλοποίηση της Πράξης (Προγράµµατος) µε τίτλο «Εκπαίδευση
Τσιγγανοπαίδων». Βασικός σκοπός της παρέµβασης ήταν η δηµιουργία των
προϋποθέσεων που θα ευνοούσαν τη βελτίωση των συνθηκών ένταξης και
παραµονής των Τσιγγανοπαίδων7 στο Σχολείο.

Στον Πίνακα VΙΙI.1 που ακολουθεί δίνονται οι σχετικές Πράξεις του ΕΠΕΑΕΚ
2000-2006.
Μέτρο/
Ενέργεια/
Κ. Π.

Τίτλος Πράξης

1.1.1.α

Εκπαίδευση
Τσιγγανοπαίδων

1.1.1.α

Ενταξη
Τσιγγανοπαίδων
σχολείο

στο

1.1.1.α

Ενταξη
Τσιγγανόπαιδων
σχολείο

στο

Π/Ϋ Πράξης
(ευρώ)

Τελικός
∆ικαιούχος

∆ιάρκεια
Πράξης βάσει
Τ∆Ε

1.150.286,13

Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων

1/1/00 31/10/01

5.800.000,00

Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων

8/3/02-

5.307.351,00

Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας

30/6/04
20/3/0631/12/07

Ηµ/νία
Ένταξης
31/1/2002
21/11/2002

20/3/2006

Η επιδίωξη του στόχου αυτού εκφραζόταν κυρίως µέσα από την ενθάρρυνση των
παιδιών «τσιγγάνικης καταγωγής» και κυρίως των οικογενειών τους, αρχικά, να
εγγραφούν στο σχολείο και, στη συνέχεια, να παραµείνουν σε αυτό (καταπολέµηση
της σχολικής διαρροής). Είναι βέβαιο ότι η εκπαίδευση της συγκεκριµένης κοινωνικής
οµάδας υπερκαθορίζεται από προβληµατικές καταστάσεις σε άλλους κύριους τοµείς:

7

Με τον όρο «Τσιγγανόπαιδες» γίνεται αναφορά σε όλους τους Ροµά µαθητές, ανεξάρτητα από την επί µέρους

κατηγορία της ρόµικης οµάδας στην οποία εντάσσονται και ανεξάρτητα από τον τρόπο και τον τόπο διαβίωσης της
οικογένειας από την οποία προέρχονται.
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στέγαση, υγεία και υγιεινή, εργασία. Η γλωσσική ετερότητα είναι µικρότερης τάξης
πρόβληµα, καθώς δεν υπάρχουν Έλληνες Τσιγγάνοι για τους οποίους η Ελληνική
είναι άγνωστη ξένη γλώσσα. Η Ελληνική του σχολείου, όµως, που καλούνται να
µάθουν είναι γλώσσα διαφορετική από τα Ελληνικά της οικογένειας ή της αγοράς.
Στη συνέχεια περιγράφονται οι παρεµβάσεις (πράξεις) που υλοποιήθηκαν,
συµπεριλαµβάνοντας στην περιγραφή, για την πληρότητα της παρουσίασης, και τις
παρεµβάσεις του ΕΠΕΑΕΚ Ι (1994-1999) της οποίας άλλωστε συνέχεια αποτελεί και
το έργο «γέφυρα» της περιόδου 2000-2001.

Πρώτη και δεύτερη φάση υλοποίησης της Πράξης (1997-2001/2002-2004)
Οι παρεµβάσεις που αναπτύχθηκαν κατά το διάστηµα αυτό στόχευαν στην αρµονική
ένταξη των µαθητών µε τσιγγάνικη καταγωγή στο εκπαιδευτικό σύστηµα µέσω της
διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από το εκπαιδευτικό προσωπικό και
τους γονείς της πλειονότητας, την παροχή στους εκπαιδευτικούς γνώσεων και
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, υποστήριξη των οικογενειών µε πολιτισµικές
ιδιαιτερότητες ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν αποτελεσµατικά τα παιδιά τους
και, τέλος, ευαισθητοποίηση της διοικητικής µηχανής της εκπαίδευσης σε θέµατα
ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Βασική µεθοδολογία για την υλοποίηση των παρεµβάσεων ήταν αυτή της «Έρευνας
∆ράσης».

Στο

πλαίσιο

πραγµατοποιήθηκαν

αυτής

παρεµβάσεις

της

µεθοδολογίας

εκπαιδευτικής

σχεδιάστηκαν

καινοτοµίας,

οι

και

οποίες

απευθύνθηκαν προς όλους τους άµεσα και έµµεσα εµπλεκόµενους στη σχολική
φοίτηση των Τσιγγανοπαίδων φορείς (φορείς εκπαίδευσης, τοπική αυτοδιοίκηση,
κρατικές υπηρεσίες υγείας πρόνοιας, µαζικά µέσα επικοινωνίας, οργανώσεις που
ενεργοποιούνται παράλληλα µε παραπλήσιους στόχους, σύλλογοι γονέων και
κηδεµόνων).
Σε προγραµµατικό επίπεδο στο έργο αναπτύχθηκαν µια σειρά δράσεις µε
επιδιωκόµενα αποτελέσµατα (τα οποία θα ικανοποιούσαν τους παραπάνω στόχους):
•

τη δηµιουργία δικτύου συνεργατών µε επιτόπια παρουσία στις περιοχές
διαβίωσης των µαθητών µε ρόµικη προέλευση και των οικογενειών τους.

•

την εξοικείωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι δίδασκαν σε τάξεις µε ισχυρή
παρουσία Τσιγγανοπαίδων µε τα προβλήµατα και τις ιδιαιτερότητες της
οµάδας στόχου, καθώς και µε τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού του
Προγράµµατος.
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•

την

ευαισθητοποίηση/

ενηµέρωση

των

διοικητικών
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στελεχών

της

εκπαιδευτικής κοινότητας, των στελεχών ΟΤΑ και των τοπικών κοινωνιών.
•

την ευαισθητοποίηση/ ενηµέρωση των οικογενειών των Τσιγγάνων.

•

τη δηµιουργία και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

•

την οργάνωση µιας σειράς υποστηρικτικών δράσεων (Απογραφή µαθητικού
πληθυσµού τσιγγάνικης καταγωγής, δηµιουργία Κέντρων Παιδαγωγικής
Υποστήριξης Σχολικής Ένταξης, ενίσχυση µουσικής διδασκαλίας).

•

την οργάνωση ενεργειών ευαισθητοποίησης και διάχυσης των σκοπών του
Προγράµµατος (συνέδρια, ηµερίδες).

Συνολικά, σε προγραµµατικό επίπεδο αναµενόταν ότι από τις δραστηριότητες του
έργου θα ωφελούνταν περί τους 8.300 µαθητές µε παρεµβάσεις σε 260 σχολεία
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης .
Οι παρεµβάσεις που προδιαγράφηκαν στο Έργο, µέσω του αντίστοιχου Τεχνικού
∆ελτίου που υποβλήθηκε, φαίνεται να ανταποκρίνονται σε µεγάλο βαθµό στα
προβλήµατα που διατυπώθηκαν παραπάνω αναφορικά µε τις προϋποθέσεις ένταξης
των Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο.

Τρίτη φάση υλοποίησης της Πράξης: περίοδος 2004-2007
Η δεύτερη φάση υλοποίησης της Πράξης έληξε επίσηµα το τέλος του σχολικού έτους
2004. Ωστόσο η έναρξη της νέας φάσης καθυστέρησε πάνω από δεκαοκτώ µήνες,
εφόσον επίσηµα το Πρόγραµµα του ΥΠΕΠΘ για την ένταξη των Τσιγγανοπαίδων
ξεκίνησε να υλοποιείται ξανά τον Μάρτιο του 2006 µετά από καθυστέρηση που
σχετίζεται µε τις διαδικασίες ανάδειξης του φορέα υλοποίησης µέσα νέα πρόσκληση.
Η τρίτη φάση υλοποίησης του Προγράµµατος υλοποιείται µε αλλαγή του φορέα
υλοποίησης. Ο νέος φορέας είναι το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, και ειδικότερα το
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης.

Παιδαγωγική θεµελίωση της Πράξης
Σε ό,τι αφορά την παιδαγωγική φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίζεται το σύνολο
των παρεµβάσεων (ανεξαρτήτως του φορέα υλοποίησης), κινείται στα πλαίσια της
εκπαιδευτικής πολιτικής που ισχύει για τη συγκεκριµένη καινοτοµική παρέµβαση ήδη
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από το 1997 χωρίς να έχει µεταβληθεί στα ουσιώδη σηµεία της. Όπως µπορεί να δει
κανείς από την επίσηµη παρουσία του Προγράµµατος στο ευρύτερο κοινό8 , αλλά
όπως συνάγεται και από τα εµπειρικά δεδοµένα (συνεντεύξεις) σχετικά µε το
περιεχόµενο των επιµορφωτικών σεµιναρίων και των συνεδρίων που έχουν
πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα, η παιδαγωγική λογική της τρίτης φάσης δεν διαφέρει
ουσιαστικά από εκείνη της δεύτερης φάσης υλοποίησης (2002-2004).Οι Τσιγγάνοι
(Ροµά) µαθητές δεν ορίζονται ως µειονοτική οµάδα η οποία χρήζει µιας ιδιαίτερης,
διαφορετικής από εκείνης των υπόλοιπων µαθητών παιδείας, προσαρµοσµένης στις
ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος προέλευσης, αλλά ως τµήµα του µαθητικού
πληθυσµού ευάλωτο στον κοινωνικό αποκλεισµό και στις εκπαιδευτικές ανισότητες
και που έχει ανάγκη από την ίδια παιδεία που η πολιτεία υπόσχεται σε όλους τους
µαθητές της χώρας.
Ωστόσο, την ίδια στιγµή αναγνωρίζεται κάποια πολιτισµική ιδιαιτερότητα η οποία
χρειάζεται να βρει την έκφρασή της στο σχολείο και να αποτελέσει γέφυρα
επικοινωνίας ανάµεσα στο περιβάλλον προέλευσης και τον θεσµό της εκπαίδευσης.
Αυτό που είχε συντελεστεί στις δύο προηγούµενες φάσεις του Προγράµµατος µέσω
των µουσικο-γλωσσικών εργαστηρίων, επιχειρείται τώρα µε έναν πιο διευρυµένο
τρόπο, όπου στην γνωστή από το παρελθόν προσφορά µουσικής παιδείας σε
συνδυασµό µε τη γλωσσική µάθηση, προστίθενται τώρα η νέα τεχνολογία
(υπολογιστές) και άλλες µορφές δηµιουργικής δραστηριότητας (χορός, θέατρο
κίνηση, ζωγραφική κ.α.). Επίσης οι περιοχές µάθησης δεν περιορίζονται στη γλώσσα
αλλά περιλαµβάνουν και άλλους τοµείς της σχολικής γνώσης (αγωγή υγείας, φυσική,
µαθηµατικά). Ο νέος αυτός θεσµός που εισάγεται µέσω της καινοτοµίας στα σχολεία
ονοµάζεται «Εργαστήρια ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Νέων».

Οι βασικοί άξονες του συνόλου των παρεµβάσεων είναι:
•

Η καταπολέµηση της σχολικής διαρροής µε την ενίσχυση των εγγραφών και
της τακτικής φοίτησης των µαθητών

•

Η καλλιέργεια των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την σχολική και την
κοινωνική ένταξη των µαθητών

•

8

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης

Βλ. http://www.roma.uth.gr
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Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης γύρω από την αναγκαιότητα
εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης των Ροµά και η καλλιέργεια πνεύµατος
σεβασµού απέναντι στην πολιτισµική διαφορά.

Οι δραστηριότητες που ανέπτυξε ο φορέας υλοποίησης στο διάστηµα Μάρτιος 2006Οκτώβριος 2007 για την προώθηση των στόχων του Προγράµµατος ήταν οι
ακόλουθες:
1. ∆ηµιουργία

και

λειτουργία

ενός

δικτύου

συνεργατών

στους

περισσότερους νοµούς της χώρας µε συγκεντρώσεις Ροµά, έργο των οποίων
είναι η διαρκής στήριξη της φοίτησης των Τσιγγανοπαίδων µέσω των επαφών
µε την οικογένεια, το σχολείο, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ίδιους τους
µαθητές. Σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των παρεµβάσεων το δίκτυο των
τοπικών συνεργατών, των οποίων η δράση συντονίζεται και εποπτεύεται από
περιφερειακούς υπευθύνους, αποτελεί τη σηµαντικότερη προϋπόθεση για την
οµαλή εξέλιξη του φυσικού αντικειµένου του έργου και κυρίως για τη
διατήρηση των υψηλών ποσοστών φοίτησης που έχουν ήδη επιτευχθεί από
το 1997 µέχρι σήµερα. Μια εξίσου σηµαντική αποστολή του δικτύου είναι η
χαρτογράφηση και η επικαιροποίηση του χάρτη µε την κατανοµή του
πληθυσµού των Ροµά για να διευκολύνεται ο περαιτέρω σχεδιασµός των
δράσεων.
2. Επιµορφωτική δραστηριότητα. Σε όλες τις περιφέρειες όπου υλοποιείται το
Πρόγραµµα έχουν πραγµατοποιηθεί επιµορφωτικά σεµινάρια ενδοσχολικής
και συστηµατικής επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, συµβούλων και στελεχών της
εκπαίδευσης. Στόχος των σεµιναρίων αυτών ήταν η υποβοήθηση των
εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης µέσω της διάχυσης
γνώσης και της µεταφοράς και ανταλλαγής εµπειριών να αντιµετωπίσουν
προβλήµατα

διαρροής,

υπο-επίδοσης

και

κοινωνικής

ένταξης

των

Τσιγγανοπαίδων. Μέρος των επιµορφωτικών σεµιναρίων ήταν εστιασµένο
στη διαχείριση της πολιτισµικής ετερότητας στο σχολείο, ενώ το υπόλοιπο
αφορούσε πρακτικά προβλήµατα διδασκαλίας της γλώσσας και άλλων
µαθηµάτων σε µαθητές που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες οµάδες.
3. Ευαισθητοποίηση

της

κοινής

γνώµης.

Για

το

σκοπό

αυτό

πραγµατοποιήθηκαν ηµερίδες και συνέδρια τα οποία ήταν ανοιχτά στο κοινό,
ώστε παράλληλα µε τους εκπαιδευτικούς να ευαισθητοποιηθούν και οι γονείς
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καθώς επίσης κάθε άλλος ενδιαφερόµενος σε σχέση µε το ζήτηµα της
ένταξης των Ροµά στην εκπαίδευση και την κοινωνία.
4. Ενισχυτική διδασκαλία. Αφορά στην ενίσχυση σε επίπεδο πρόσθετης
διδακτικής στήριξης σε µαθητές που εµφανίζουν µαθησιακά κενά ή έκαναν
καθυστερηµένη από πλευράς βιογραφικής ηλικίας εγγραφή στο σχολείο. Ήδη
έχουν ορισθεί 170 σχολικές µονάδες παρέµβασης, από τις οποίες στις 76
προσφέρεται και ενισχυτική διδασκαλία σε Ροµά µαθητές. Η διδασκαλία
αφορά κυρίως τη γλώσσα και τα µαθηµατικά, ενώ η διάρκειά τους είναι 10
ώρες την εβδοµάδα. Σε επίπεδο ενισχυτικής διδασκαλίας συνεχίζεται και στην
τρίτη φάση η παιδαγωγικά παραγωγική πρακτική της φιλοξενίας στα τµήµατα
ενισχυτικής διδασκαλίας και µαθητών που δεν προέρχονται από ρόµικο
περιβάλλον, µε στόχο τη συνεύρεση και την αλληλοαποδοχή των µαθητών
ως ενδιάµεσους σταθµούς της ένταξης.
5. Παραγωγή διδακτικού και επιµορφωτικού υλικού. Έχουν ήδη παραχθεί
και διανέµονται στα σχολεία δύο κατηγορίες υλικού:
(α)

∆ιδακτικό υλικό για τις ανάγκες της ενισχυτικής διδασκαλίας, στο οποίο
περιλαµβάνονται:
o

τρία τεύχη γλωσσικού υλικού για τον µαθητή (επίπεδο Α, επίπεδο Β,
επίπεδο Γ)

o

τρία τεύχη υλικού για τη διδασκαλία των µαθηµατικών (επίπεδο Α,
επίπεδο Β, επίπεδο Γ)

(β)

Επιµορφωτικό υλικό (τεύχος µε τίτλο «Ετερότητα στη σχολική τάξη και
διδασκαλία

της

Ελληνικής

Γλώσσας

και

των

Μαθηµατικών:

Η

περίπτωση των Τσιγγανοπαίδων- Επιµορφωτικός Οδηγός»).
Το επιµορφωτικό υλικό αφορά γενικά θέµατα ∆ιαπολιτισµικής Παιδαγωγικής και
ειδικότερα θέµατα διδασκαλίας της γλώσσας και των µαθηµατικών σε µαθητές µε
πολιτισµικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες. Περιέχει επίσης ενότητες για την ιστορία
και τον πολιτισµό των Τσιγγάνων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
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VIII.2 ΠΟΣΟΤΙΚOI ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ
Οι σηµαντικότεροι από τους σκοπούς του Προγράµµατος ήταν οι ακόλουθοι:
•

Ενίσχυση της συστηµατικής φοίτησης των Τσιγγανοπαίδων (Ροµ µαθητών,
µαθητών µε ρόµικη προέλευση) στα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
µέσω της διευκόλυνσης των εγγραφών, της βοήθειας του σχολείου να
ανταποκριθεί στο νέο του ρόλο, της υπέρβασης δυσλειτουργιών σε επίπεδο
οργάνωσης

και

διοίκησης

της

υποχρεωτικής

εκπαίδευσης

και

της

ενηµέρωσης των γονέων, των εκπαιδευτικών στελεχών και των τοπικών
κοινωνιών για το ρόλο του σχολείου και για το έργο του.
•

Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών µάθησης και κοινωνικής ένταξης των µαθητών
του πληθυσµού –στόχου.

•

Επιµόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων της γενικής
εκπαίδευσης σε θέµατα: διοικητικά, διδακτικά, εκπαιδευτικής νοµοθεσίας και
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε οι χειρισµοί τους να είναι συµβατοί µε
τις ισχύουσες θεσµικές ρυθµίσεις και τα πορίσµατα των Επιστηµών της
Αγωγής.

•

Καταπολέµηση προκαταλήψεων και δοξασιών, γύρω από τον πληθυσµό –
στόχο, οι οποίες στηρίζουν και νοµιµοποιούν εξωπραγµατικές και βλαπτικές
εικόνες για τους Τσιγγάνους και παγιδεύουν τους φορείς τους σε ρατσιστικές
συµπεριφορές.

•

Συγκέντρωση και επεξεργασία δεδοµένων σχετικών µε την εκπαιδευτική
κατάσταση των Ροµ µαθητών σε όλη την ελληνική επικράτεια αλλά και σε
χώρες του εξωτερικού.

•

Παραγωγή διδακτικού υλικού στη Γλώσσα, τη Γεωγραφία και Ιστορία, τον
Φυσικό Κόσµο, την Αγωγή Υγείας, τα Μαθηµατικά και την Εκπαιδευτική
Τεχνολογία, ώστε να διευκολυνθεί η ταχύρυθµη µάθηση στα τµήµατα
προπαρασκευής και η ένταξη των µαθητών στην κανονική ηλιακή τους τάξη.

•

Παραγωγή υλικού για τη γλωσσική διδασκαλία µέσα από το οποίο
αξιοποιείται το πολιτισµικό κεφάλαιο του πληθυσµού–στόχου στο σχολείο και
προωθείται αντιρατσιστική αγωγή για όλους τους µαθητές.

•

Οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων µουσικο–γλωσσικής αγωγής για την
καλύτερη αξιοποίηση του µη-γλωσσικού πολιτισµικού κεφαλαίου των
µαθητών µε τη γλωσσική µάθηση.
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Οργάνωση και λειτουργία µονάδας παρακολούθησης και παρέµβασης στις
περιπτώσεις που παρατηρούνται συµπεριφορές διάκρισης εκ µέρους του
εκπαιδευτικού οργανισµού ή άλλων ατόµων και οµάδων, ώστε στα µέλη του
πληθυσµού –στόχου να εδραιωθεί η πεποίθηση ότι ζουν σε µια ευνοµούµενη
πολιτεία και σε ένα κράτος δικαίου.

Βασικός σκοπός της εκπαιδευτικής αυτής παρέµβασης είναι η δηµιουργία των
προϋποθέσεων που θα ευνοήσουν την βελτίωση των συνθηκών ένταξης και
παραµονής των Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο. Η εφαρµογή του στόχου αυτού
εκφράζεται κυρίως µέσα από την ενθάρρυνση των παιδιών τσιγγάνικης καταγωγής
(και κυρίως των οικογενειών τους), αρχικά, να εγγραφούν στο σχολείο και, στη
συνέχεια, να παραµείνουν σε αυτό (καταπολέµηση της σχολικής διαρροής).

Ως επιµέρους (εξειδικευµένοι) στόχοι της Πράξης, που ουσιαστικά συνεισφέρουν
στην επίτευξη του βασικού της σκοπού, διακρίνονται οι ακόλουθοι:
•

Η αύξηση των Τσιγγανοπαίδων που εγγράφονται στο σχολείο (κυρίως στο
∆ηµοτικό)

•

Η αύξηση του προσδοκώµενου χρόνου παραµονής στο σχολείο (µείωση της
σχολικής διαρροής κυρίως στα πρώτα χρόνια φοίτησης, δηλαδή στο
∆ηµοτικό).

•

Η αύξηση του αριθµού των Τσιγγανοπαίδων που µεταβαίνουν από την
Πρωτοβάθµια στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

•

Η αύξηση του αριθµού των Τσιγγανοπαίδων που ολοκληρώνουν την
Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Σύµφωνα µε όσα τεκµαίρονται από την ανάγνωση του Τεχνικού ∆ελτίου της Πράξης
οι επιχειρησιακοί στόχοι του Έργου έχουν ως εξής:
•

Ενίσχυση των µαθησιακών διαδικασιών και δυνητική σύνδεσή τους µε τον
επαγγελµατικό χώρο.

•

Καταπολέµηση των κοινωνικών διακρίσεων γενικά και ιδιαίτερα στο χώρο του
σχολείου.

•

Πρόληψη των κοινωνικών εντάσεων και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
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Βελτίωση της εικόνας της χώρας σε ότι αφορά το σεβασµό των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.

•

Αναβάθµιση της συµµετοχής της οικογένειας στις διαδικασίες λήψης
απόφασης σχετικά µε την εκπαίδευση.

•

Αναβάθµιση της θέσης της γυναίκας στη ρόµικη κοινότητα και την άρση των
ανισοτήτων.

•

Αξιοποίηση του πολιτισµικού κεφαλαίου των µαθητών µε ρόµικη προέλευση
και τη σύνδεσή του µε την επαγγελµατική κατάρτιση.

Οι παραπάνω στόχοι, που ήταν σύµφωνοι µε τις προτεραιότητες του ΕΣ∆Εν και του
ΕΣ∆Α9 , εξειδικεύτηκαν σε τέσσερις δέσµες ενεργειών (∆ράσεις) οι οποίες έχουν ως
εξής:

∆ράση 1. Παιδαγωγική παρακολούθηση και στήριξη
Η δράση αυτή ουσιαστικά αφορά στη δηµιουργία ∆ικτύου Τοπικών Συνεργατών οι
δραστηριότητες των οποίων εστιάζονται :
•

στην παρακολούθηση και αύξηση των εγγραφών

•

στην καταγραφή των σχολικών διαρροών και τις µορφές “απαγκίστρωσης” µε
τη µορφή απουσιών- των µαθητών από το σχολείο

•

στη διαµεσολάβηση ανάµεσα στο σχολείο και τις οικογένειες, ώστε να τονωθεί
η αξία της εκπαίδευσης και να εδραιωθεί η σχέση µε τις σχολικές µονάδες.

•

στη στήριξη της εκπαιδευτικής παρέµβασης µε τα Κέντρα Παιδαγωγικής
Υποστήριξης

της

Σχολικής

εκπαιδευτικά

από

πανεπιστηµιακές

Ένταξης

(ΚΕΠΥΣΕ)

δοµές

που

έρευνας,

συντονίζονται

κατάρτισης

και

ευαισθητοποίησης. Τα Κέντρα αυτά θα συνδέονταν µε τις περιφερειακούς
φορείς συντονισµού που θα τα συντόνιζαν και καθοδηγούσαν (Πανεπιστήµια
Πατρών, Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης)
•

στην ανάπτυξη Μουσικών Εργαστηρίων για την αξιοποίηση του πολιτιστικού
κεφαλαίου και τη διασύνδεσή του µε τη διδασκαλία της γλώσσας.

9

Η στοχοθέτηση του Έργου βρίσκεται σε συνάφεια µε την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση και το Εθνικό

Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση (Πεδίο Πολιτικής ΕΚΤ 3/Πυλώνας Στρατηγικής για την Απασχόληση
1/Κατευθυντήρια Γραµµή 6) και το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση (Στόχος 3/∆ράσεις για
τους πλέον Ευάλωτους).
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∆ράση 2. Ευαισθητοποίηση και επιµόρφωση
Στα πλαίσια της δράσης αυτής:
•

προβλέφθηκε
διαπολιτισµικής

η

επιµόρφωση
εκπαίδευσης

σεµιναριακού
σε

χαρακτήρα

εκπαιδευτικούς

της

σε

θέµατα

πρωτοβάθµιας

εκπαίδευσης, σε διευθυντές/ντριες σχολικών µονάδων και στελέχη της
εκπαιδευτικής

ιεραρχίας

(Περιφερειακούς

∆ιευθυντές,

∆ιευθυντές

Εκπαίδευσης, Προϊσταµένους Γραφείων, Σχολικούς Συµβούλους, κλπ) και
•

επιδιώχτηκε η ενθάρρυνση, διαµόρφωση και σχεδίαση µιας εσωτερικής για τη
σχολική µονάδα εκπαιδευτικής πολιτικής που να ανταποκρίνεται στις αρχές
της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης για µαθητές που ανήκουν σε «ευπαθείς»
κοινωνικές οµάδες.

∆ράση 3. Παραγωγή παιδαγωγικού υλικού
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέφθηκε:
•

η βελτίωση, συµπλήρωση και παραγωγή διδακτικού υλικού, απαραίτητου για
την εκπαιδευτική πράξη µε προτεραιότητα στα σχολεία παρέµβασης και

•

η επεξεργασία επιµορφωτικού υλικού που θα καλύψει όχι µόνο τις ανάγκες
επιµόρφωσης και ευαισθητοποίησης αλλά και τις ανάγκες καταπολέµησης
του ρατσισµού και άλλων στερεοτύπων και προκαταλήψεων.

∆ράση 4. Συντονισµός, εποπτεία, αξιολόγηση και ενέργειες διάχυσης και
δηµοσιοποίησης του έργου
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής προβλέφθηκε:
•

ο σχεδιασµός, συντονισµός και εποπτεία των ενεργειών / δραστηριοτήτων για
την υλοποίηση του προγράµµατος

•

ο ανάπτυξη αναγκαίων υποδοµών, λογισµικού και βιβλιοθηκών για την
υλοποίηση του προγράµµατος

•

η ανάπτυξη ειδικού Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (G.I.S.) για την
παρακολούθηση της σχολικής φοίτησης (εγγραφές, διαρροές, ειδικές γνώσεις,
όπως π.χ. µουσική) των µαθητών, ανά τάξη, σχολική µονάδα, δήµο, νοµό και
περιφέρεια, καθώς και
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•

η εσωτερική αξιολόγηση του προγράµµατος και

•

οι παρεµβάσεις στα ΜΜΕ για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώµης.

Οι δείκτες επίτευξης των στόχων της Πράξης που ολοκληρώθηκε (2002-2004)
σε προγραµµατικό επίπεδο (µε βάση το τελικό Τ∆Ε) δίνονται στον Πίνακα
VΙΙI.2 :
∆ΕΙΚΤΗΣ

ΤΙΜΗ

Επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί Α’βάθµιας εκπαίδευσης

2.150

Επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί Β’βάθµιας εκπαίδευσης

350

Επωφελούµενοι µαθητές Α’βάθµιας εκπαίδευσης

7.300

Επωφελούµενοι µαθητές Β’βάθµιας εκπαίδευσης

2.000

Προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Α’βάθµιας εκπαίδευσης

40

Προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών Β’βάθµιας εκπαίδευσης

5

∆οµές Α’βάθµιας
πρόγραµµα

εκπαίδευσης

που

επωφελούνται

από

το

220

∆οµές Β’βάθµιας
πρόγραµµα

εκπαίδευσης

που

επωφελούνται

από

το

40

VIII.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Πράξη της παρέµβασης που ολοκληρώθηκε (την 30/6/2004) αφορά στην περίοδο
2002-2004. Στον Πίνακα VΙΙI.3 παρουσιάζεται η Λογική Ανάλυση της παρέµβασης για
την περίοδο αυτή όπως παρουσιάζεται στην αξιολόγηση που εκπόνησε η εταιρεία
REMACO για τις πράξεις διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µε χρηµατοδότηση του
ΕΠΕΑΕΚ. Στον Πίνακα αυτόν γίνεται (κατόπιν επεξεργασίας από τον µελετητή), ο
συσχετισµός των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων του Έργου σε επίπεδο
παρεµβάσεων. Πιο συγκεκριµένα, οι παρεµβάσεις του Προγράµµατος όπως αυτές
αναλύθηκαν παραπάνω και οι οποίες συνδέονται µε τον απώτερο σκοπό, τους
στόχους παρέµβασης και τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατά του, συνδέονται µε
αντίστοιχους µετρήσιµους δείκτες. Για τους δείκτες αυτούς δίνονται οι τιµές για τα έτη
2000 (βάσης) και 2004 (υλοποίησης). Η ποσοτικοποίηση των δεικτών έγινε από τον
Φορέα Υλοποίησης.
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Πίνακας VΙΙI.3: Πίνακας Λογικής Ανάλυσης για την Αξιολόγηση της
εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων
∆ΕΙΚΤΗΣ

ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

2000

2004

Μέση διάρκεια σχολικής φοίτησης τσιγγάνων µαθητών
εκφραζόµενη σε ολοκληρωµένα έτη φοίτησης (αριθµός)

1,5

4

Εγγεγραµµένοι Τσιγγανόπαιδες στο ∆ηµοτικό σχολείο έναντι
του συνόλου των Τσιγγανοπαίδων αντίστοιχων ηλικιών (%)

71%

92%

Εγγεγραµµένοι
(αριθµός)

3.620

8.760

ΤΙΜΕΣ:

ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Βελτίωση των όρων ένταξης και
παραµονής των Τσιγγανοπαίδων στο
εκπαιδευτικό
σύστηµα,
για
την
αντιµετώπιση του κινδύνου κοινωνικής
περιθωριοποίησής τους
ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Αύξηση
του
αριθµού
των
τσιγγανοπαίδων που εγγράφονται στο
∆ηµοτικό σχολείο

Τσιγγανόπαιδες

στο

∆ηµοτικό

σχολείο

Αύξηση του προσδοκώµενου χρόνου
παραµονής στο σχολείο και µείωση της
σχολικής διαρροής (∆ηµοτικό)

Τσιγγανόπαιδες µε πλήρη (ετήσια) φοίτηση έναντι των αρχικά
εγγεγραµµένων (%)

65

25,5%

Αύξηση του ποσοστού µετάβασης από το
∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο.

Τσιγγανόπαιδες που µεταβαίνουν από το ∆ηµοτικό στο
Γυµνάσιο (µέσος ετήσιος αριθµός)

200

650

Αύξηση των ποσοστών
υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Τσιγγανοπαίδες απόφοιτοι Γυµνασίου έναντι των αρχικά
εισαχθέντων στο Γυµνάσιο (%)

-

-

Αριθµός Συνεργατών ∆ικτύου

12

115

Κάλυψη ελλαδικού χώρου (%)

54%

100%

Αριθµός Επιµορφούµενων εκπαιδευτικών

αποφοίτων

ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Να δηµιουργηθεί δίκτυο συνεργατών µε
επιτόπια παρουσία στις δράσεις που
αναπτύσσονται.
Να επιµορφωθούν οι εκπαιδευτικοί

3.087

3.474

Αριθµός επιµορφωτικών κύκλων

45

52

Μέσος αριθµός ωρών ανά εκπαιδευτικό κύκλο

8

5

Αριθµός βιβλίων (τίτλοι)

Να παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό

Να λειτουργήσουν τµήµατα ενισχυτικής
διδασκαλίας

116

17

Αριθµός περιοδικών/φυλλαδίων

4

3

Αριθµός σχολείων µε τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας

0

4

Αριθµός τµηµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας

0

12

Σύνολο ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας

0

150

Αριθµός µαθητών που παρακολούθησαν τµήµατα ενισχυτικής
διδασκαλίας

0

190

7%

15%

Βελτίωση των συνθηκών αποδοχής των
Τσιγγάνων από τις τοπικές κοινωνίες
(καταπολέµηση
στερεότυπων
και
προκαταλήψεων).

Παρεµβάσεις ενηµέρωσης στις τοπικές κοινωνίες
Τσιγγάνοι) επί του συνόλου των παρεµβάσεων (%)

Βελτίωση
ενηµέρωσης
και
ευαισθητοποίησης Τσιγγάνων γονέων για
να διευκολύνουν την πρόσβαση και
παραµονή των παιδιών τους στο
σχολείο.

Παρεµβάσεις ενηµέρωσης σε τσιγγάνους γονείς επί του
συνόλου των παρεµβάσεων (%)

15%

35%

Αύξηση του βαθµού αποδοχής
τσιγγάνων
µαθητών
από
εκπαιδευτική κοινότητα

των
την

Παρεµβάσεις σε εκπαιδευτικούς, σχολικούς συµβούλους και
διοικητικό προσωπικό εκπαίδευσης (αριθµός)

45

52

Βελτίωση της διεισδυτικότητας
παρεµβάσεων/ πολιτικών υπέρ
Τσιγγανοπαίδων

των
των

Ωφελούµενοι Τσιγγάνοι µαθητές από παρεµβάσεις/ πολιτικές
επί του συνόλου των Τσιγγάνων µαθητών (%)

-

80%

Επωφελούµενοι Τσιγγάνοι µαθητές από τις Παρεµβάσεις του
προγράµµατος

8.300

8.020

260

363

(µη

Σχολεία που συµµετέχουν σε δράσεις/παρεµβάσεις(αριθµός)
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Ας σηµειωθεί ότι λόγω της αποσπασµατικότητας των διαθέσιµων στοιχείων και της
αδυναµίας εξεύρεσης περαιτέρω επαρκών και διασταυρωµένων στοιχείων σχετικά µε
τις ποσότητες και τα κόστη των προϊόντων του Έργου, η εκτίµηση του Μελετητή για
την ανταπόκριση του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου σε σχέση µε το
προγραµµατισθέν (σε συνάρτηση µε το κόστος) δεν µπορεί να είναι απόλυτα
ασφαλής. Ωστόσο, αυτό που µπορεί να διατυπωθεί είναι ότι το πρόγραµµα
παρουσίασε σηµαντική απόκλιση σε σχέση µε τους προγραµµατικούς του στόχους
(έτσι όπως αυτοί διατυπώθηκαν στο εγκεκριµένο Τ∆Ε) και ότι ο καταµερισµός των
δραστηριοτήτων σε επίπεδο υλοποίησης είναι ανισοβαρής υπέρ ορισµένων
κατηγοριών δράσεων (πχ. ∆ίκτυο Συνεργατών) και σε βάρος κάποιων άλλων (πχ.
ενισχυτική διδασκαλία, επιµόρφωση εκπαιδευτικών).
Οι αποκλίσεις αυτές ενδέχεται να οφείλονται στον καινοτοµικό χαρακτήρα της
πράξης, αφού δεν είχε υπάρξει στην Ελλάδα προηγούµενη εµπειρία µε την
εκπαίδευση παιδιών Ροµ σε εθνική κλίµακα, ώστε να γνωρίζουν οι σχεδιαστές τις
προτεραιότητες µε βάση εµπειρικά δεδοµένα. Ο ίδιος ο φορέας υλοποίησης θεωρεί
ότι η έµφαση λ.χ. στο ∆ίκτυο των τοπικών συνεργατών ήταν επιβεβληµένη για έναν
πληθυσµό όπου το βασικό πρόβληµα εντοπίζεται σε επίπεδο εγγραφών στο σχολείο
και παρέµβασης στην οικογένεια προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Το ίδιο
ισχύει και για το βάρος που δόθηκε στην επιµόρφωση συγκριτικά µε το αντίστοιχο
που πήρε η παραγωγή εναλλακτικού διδακτικού υλικού.

VIII. 4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ
Στη συνέχεια αξιολογούνται τέσσερις βασικές επιδιώξεις για το σύνολο της
παρέµβασης που σχετίζονται άµεσα µε την αποτίµηση των κριτηρίων της Ενότητας
ΙΙ.2:
•

Το εκπαιδευτικό υλικό

Σε ό,τι αφορά το διδακτικό υλικό για τους Ροµ µαθητές, το υλικό που
αναπτύχθηκε στις αρχικές φάσεις (µέχρι και το 2004) ήταν σχετικά περιορισµένο
σε σύγκριση µε το διδακτικό υλικό άλλων αναλόγων προγραµµάτων, αλλά
επαρκές (σύµφωνα µε την εκτίµηση του φορέα υλοποίησης) για την κάλυψη των
αναγκών ταχύρυθµου αλφαβητισµού και για τις ανάγκες της ενισχυτικής
διδασκαλίας και την παρουσία στοιχείων της ρόµικης κουλτούρας στο σχολείο.
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Στις µετέπειτα φάσεις της παρέµβασης η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
επιταχύνθηκε.
•

Η επιµόρφωση εκπαιδευτικών

Από τα στοιχεία που έθεσαν στη διάθεσή του µελετητή οι υπεύθυνοι του
Προγράµµατος προκύπτει ότι ο µεγάλος όγκος των εκπαιδευτικών που
ασχολούνται εκπαιδευτικά και διοικητικά µε την ένταξη Τσιγγανοπαίδων
εκδήλωσαν ενδιαφέρον συµµετοχής και συµµετείχαν σε επιµορφωτικά σεµινάρια.
Η συµµετοχή τους µάλιστα σε αυτά, σύµφωνα µε εµπειρικά στοιχεία του
Ινστιτούτου Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης που ετέθησαν
στη διάθεσή του µελετητή, αξιολογείται εκ µέρους των συµµετεχόντων
εκπαιδευτικών ως θετική, ιδιαίτερα στον τοµέα της ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής, της
καταπολέµησης των ανισοτήτων, της αντιµετώπισης της διάκρισης στο σχολείο
και της κουλτούρας των Ροµ. Η µεθοδολογία της επιµόρφωσης – επιλογή
θεµατικών αξόνων, διαλογικό πλαίσιο προσφοράς του υλικού, οµοδοσυνεργατική
επιµορφωτική διαδικασία) υπήρξε σύγχρονη και άφησε στους επιµορφούµενους
αρκετά καλές εντυπώσεις. Ιδιαίτερα θετική κρίθηκε η συστηµατική συµµετοχή Ροµ
επιµορφωτών στα σεµινάρια. Ως µειονέκτηµα πρέπει να επισηµανθεί η απουσία
από τα επιµορφωτικά σεµινάρια παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς
επίσης η αποσπασµατική συµµετοχή στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης
εκπροσώπων των συλλόγων γονέων.

•

Εκπαίδευση µαθητών

Πρωταρχικό στοιχείο του προγράµµατος ήταν η καταγραφή σε πανελλαδική
κλίµακα των υπόχρεων σχολικής φοίτησης που θεωρήθηκε απαραίτητη για την
καταπολέµηση της σχολικής διαρροής των Ροµ. Αποτέλεσµα ήταν να υπολογιστεί
µε ακρίβεια η σχολική διαρροή µαθητών µε ρόµικη καταγωγή και ταυτόχρονα να
προετοιµαστούν τα σχολεία για την υποδοχή τους. Η δεύτερη κίνηση ήταν η
διευκόλυνση της εγγραφής των µαθητών, ενώ το τρίτο βήµα υπήρξε η οµαλή
υποδοχή στο σχολείο και εξασφάλιση της παραµονής τους σε αυτό σε
συνδυασµό µε τη µάθηση. Το θέµα της ανελλιπούς φοίτησης, δηλαδή της
διαρκούς παραµονής στο σχολείο, δεν µπόρεσε να αντιµετωπιστεί ριζικά, µε
αποτέλεσµα να υπάρχει ακόµη και σήµερα άτακτη φοίτηση και σχετικά υψηλή
διαρροή στη δευτεροβάθµια κυρίως εκπαίδευση. Τόσο το ένα, όµως, όσο και το
άλλο φαινόµενο δεν προκλήθηκαν από ενδοσχολικές αιτίες, αλλά από εξωγενείς,
µη-αντιµετωπίσιµους από τις παρεµβάσεις παράγοντες, και κυρίως από
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οικονοµικο-πολιτισµικούς παράγοντες σε συνδυασµό και µε την ανοχή του
κράτους, και εν προκειµένω της εκπαίδευσης, στην εφαρµογή των υποχρεωτικών
διατάξεων για την παροχή παιδείας σε όλους τους Έλληνες.

•

Μηχανισµοί διαµεσολάβησης και επικοινωνίας

Στην εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων, η κατηγορία δράσεων που συγκεντρώνει το
µεγαλύτερο κόστος είναι αυτή που αφορά τη λειτουργία του «∆ικτύου
Συνεργατών» (70% της συνολικής δαπάνης), που αναλώθηκαν κυρίως στην
καταγραφή και παρακολούθηση παιδιών ηλικίας ∆ηµοτικού από τον πληθυσµό
των Τσιγγάνων, την επικοινωνία µε την οικογένεια, τη διαµεσολάβηση των
τοπικών συνεργατών µε τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δευτέρου

βαθµού

και

την

οργάνωση

σεµιναρίων

επιµόρφωσης

και

ευαισθητοποίησης.

Ακολουθεί η αποτίµηση των κριτηρίων που αναλύονται στην Ενότητα ΙΙ.2

Κριτήριο 1ο: ∆ηµιουργία ή/και ενίσχυση των συνεκτικών δεσµών ανάµεσα στο µαθητή
και τα µέλη της σχολικής κοινότητας
Η ανάπτυξη συνεκτικών δεσµών ανάµεσα στους µαθητές µε ρόµικη προέλευση και
στους υπόλοιπους συµµαθητές τους προωθήθηκε µε τρεις διαφορετικούς τρόπους:
Πρώτον, την ίδια την οργάνωση της σχολικής φοίτησης, το γεγονός δηλαδή ότι το
παιδαγωγικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινήθηκε η παρέµβαση προέβλεπε ενιαίο
σχολείο για όλους τους µαθητές. Έτσι, η πιο συνηθισµένη ενταξιακή στρατηγική των
παιδιών ήταν η ένταξή τους σε τάξεις κανονικών σχολείων και η παρακολούθηση
πρόσθετης ενισχυτικής διδασκαλίας, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο, ενώ υπήρξε
ιδιαίτερη φροντίδα να αποτραπούν λύσεις διαχωρισµού, δηλαδή δηµιουργίας ειδικών
τάξεων, τµηµάτων ή ακόµη και σχολείων ή «παραρτηµάτων» σχολείων (σχολεία
Τσιγγανοπαίδων).
∆εύτερον, ο εµπλουτισµός του σχολικού προγράµµατος µε πολιτισµικά στοιχεία από
τη ρόµικη παράδοση µέσω του παραχθέντος διδακτικού υλικού, τόσο εκείνου που
είχε διανεµηθεί σε τελική µορφή στα σχολεία, όσο και εκείνου που είχε παρουσιαστεί
στους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των επιµορφωτικών σεµιναρίων.

PLANET A.E.

Σελ. 108

Παραδοτέο 3: Εκτίµηση των επιπτώσεων στη σχολική διαρροή από την εφαρµογή των δράσεων
του ΕΠΕΑΕΚ

Έκδοση 1.0

Τρίτον, η έµφαση του Προγράµµατος στην παιδαγωγική αξία της κοινωνικής
µάθησης στο σχολείο, δηλαδή της µάθησης που προκύπτει µέσα από την ποιότητα
των

σχέσεων

των

εταίρων

της

σχολικής

κοινότητας.

Στο

τελευταίο

συµπεριλαµβάνεται και η προσπάθεια για οµαλή διευθέτηση τυχόν συγκρουσιακών
στιγµών και επεισοδίων ανάµεσα σε µαθητές ή ανάµεσα σε γονείς και
εκπαιδευτικούς. Ως προς την κάλυψη της βασικής ανάγκης ένταξης και παραµονής
των Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, το Πρόγραµµα, κατά τον Τελικό του ∆ικαιούχο,
πέτυχε τη διατήρηση των µαθητών που προέρχονται από τη συγκεκριµένη οµάδαστόχο στο σχολείο και την εγγραφή νέων µαθητών τόσο στην πρώτη ∆ηµοτικού, όσο
και µαθητών µεγαλύτερων ηλικιών στις ενδιάµεσες τάξεις. Παραµένει ακόµη
προβληµατική η σταθερή φοίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το ποσοστό
ελλιπούς φοίτησης παραµένει σχετικά υψηλό, ενώ η µείωσή του ενδεχοµένως να
υπερβαίνει τις δυνατότητες παρέµβασης του συγκεκριµένου προγράµµατος του
ΥπΕΠΘ.

Κριτήριο 2ο: Αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και συµβολή στην βελτίωση της
σχολικής επίδοσης του µαθητή
Ο στόχος αυτός επετεύχθη ως έναν σηµαντικό βαθµό στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση, όπου βρίσκεται και ο µεγάλος όγκος των µαθητών µε ρόµικη καταγωγή
στα ελληνικά σχολεία. Σε πολύ µικρότερο βαθµό έχει επιτευχθεί ο ίδιος στόχος στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ιδιαίτερα στο Γυµνάσιο και το Λύκειο, αν εξαιρέσει κανείς
τις περιπτώσεις αστικών κέντρων και περιοχών (π.χ. Αγία Βαρβάρα, περιοχή νοµού
Σερρών) όπου υπάρχει ήδη µια παράδοση συνέχισης της φοίτησης από το ∆ηµοτικό
στο Γυµνάσιο. Ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία για την αντιµετώπιση της
σχολικής αποτυχίας υπήρξε η λειτουργία τµηµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.

Κριτήριο 3ο: Εµπλοκή των γονέων σε δραστηριότητες και παρεµβάσεις της σχολικής
κοινότητας που στοχεύουν στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
Ο τρόπος µε τον οποίο το Πρόγραµµα επιχείρησε να εξασφαλίσει την εµπλοκή των
γονέων στις σχολικές δραστηριότητες είναι διπλός: Αφ’ ενός µέσω της συστηµατικής
επαφής των τοπικών συνεργατών µε τις οικογένειες των µαθητών στον τόπο
κατοικίας, και αφ’ ετέρου µέσω της ενίσχυσης των τάσεων των Ροµ γονέων για
επίσηµη εγγραφή και συµµετοχή στους τυπικούς συλλόγους γονέων και κηδεµόνων
µέσα από τους οποίους θα υπερασπίζονται τα δικαιώµατα των παιδιών για
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πρόσβαση στο σχολείο και για σχολική µάθηση. Ενώ ο πρώτος τρόπος απέδωσε – η
επαφή των τοπικών συνεργατών µε τους γονείς της περιοχής τους υπήρξε
συστηµατική, καθώς η δραστηριότητα αυτή ήταν ενταγµένη στο ρόλο των τοπικών
συνεργατών εκ προδιαγραφής - ο δεύτερος δεν απέδωσε τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα. Χρησιµοποιήθηκε επίσης ο επιµορφωτικός θεσµός ως ενδιάµεσα
βήµα για τους γονείς, δηλαδή ως φόρουµ στο οποίο οι Ροµ γονείς κλήθηκαν να
παρουσιάσουν την εµπειρία τους µε το σχολείο, να θέσουν τα αιτήµατά τους προς το
σχολείο και να ακούσουν από πρώτο χέρι τη φιλοσοφία της παρέµβασης και τις
εµπειρίες των δασκάλων από την πορεία του Προγράµµατος.

Κριτήριο 4ο: Ευαισθητοποίηση της τοπικής και σχολικής κοινότητας σχετικά µε την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής
Σε ό,τι αφορά τα αριθµητικά δεδοµένα που αναφέρονται στην κάλυψη της ανάγκης
για ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας, στο
πλαίσιο

του

Προγράµµατος

πραγµατοποιήθηκαν

συγκεκριµένες

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης (Συνέδρια/ Ηµερίδες).

ενέργειες

Επίσης λειτούργησαν

πάνω από 50 Κέντρα Παιδαγωγικής Υποστήριξης Σχολικής Ένταξης (ΚΕΠΥΣΕ), ενώ
έγινε ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση και 1.316 γονέων µέσω των «Σχολών
Γονέων» (βλ αντίστοιχη Ενότητα) που λειτούργησαν, όπου ένα από τα κατ’ εξοχήν
θέµατα προς συζήτηση ήταν η ανελλιπής φοίτηση και η σχέση της µε τις επιδόσεις
των µαθητών.
Ως προς την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας γύρω από το ζήτηµα της
σχολικής

διαρροής,

το

Πρόγραµµα

κινήθηκε

κυρίως

σε

επίπεδο

τακτικής

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης. Σε 52
επιµορφωτικούς κύκλους που πραγµατοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2002-2004
επιµορφώθηκαν πάνω στα θέµατα αυτά 3.400 εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων. Με
αυτή την έννοια, µπορούµε να πούµε ότι ο στόχος της ευαισθητοποίησης και
επιµόρφωσης της οµάδας των εκπαιδευτικών επετεύχθη σε πολύ ικανοποιητικό
βαθµό. Σε λιγότερο ικανοποιητικό βαθµό επετεύχθη ο στόχος της ευαισθητοποίησης
των τοπικών κοινωνιών πάνω στο ζήτηµα, κυρίως εξ αιτίας µιας παράδοσης στη
χώρα µας που θέλει την τοπική κοινωνία αποστασιοποιηµένη από εκπαιδευτικά
ζητήµατα.
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Κριτήριο 5ο: Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της σχολικής διαρροής
Για το κριτήριο αυτό ισχύουν οι ίδιες διαπιστώσεις που αναφέρονται στο
προηγούµενο Κριτήριο σε σχέση µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.

Κριτήριο 6ο: Παροχή γνωστικών εφοδίων, νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για την
έγκυρη διάγνωση κινδύνου σχολικής διαρροής
Η διάγνωση του κινδύνου σχολικής διαρροής στους Ροµ µαθητές δεν απαιτεί
ιδιαίτερη τεχνογνωσία ή διαγνωστικά εργαλεία, όπως σε περιπτώσεις ασυνήθιστης
και απρόσµενης διαρροής από το σχολείο µαθητών µε κανονική σχολική φοίτηση. Για
την επισήµανση σε ορισµένους Ροµ µαθητές υψηλότερης πιθανότητας να
σταµατήσουν ή να διακόψουν τη φοίτηση σηµαντικό ρόλο έπαιξε η συλλογή
πληροφοριών εκ µέρους των τοπικών συνεργατών γύρω από την εποχιακότητα της
επαγγελµατικής δραστηριότητας των γονέων των Ροµ µαθητών και η ενηµέρωση του
δασκάλου – και γενικότερα του σχολείου – για την ενδεχόµενη µετακίνηση του
µαθητή. Παράλληλα, γνωρίζοντας λεπτοµέρειες γύρω από την επαγγελµατική
δραστηριότητα της οικογένειας, και κυρίως σχετικά µε τον τόπο µετακίνησής της για
την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, κατέστη εφικτή η προετοιµασία του
αντίστοιχου τοπικού συνεργάτη και του περιφερειακού υπευθύνου της άλλης
περιοχής προκειµένου να λειτουργήσουν ως υποδοχείς του µετακινούµενου µαθητή.
Σε ό,τι αφορά τη σχολική διαρροή η οποία σχετίζεται µε άλλους παράγοντες
(αντίληψη του ρόλου του φύλου εκ µέρους της οικογένειας, πρώιµη ένταξη του
παιδιού στην αγορά εργασίας λόγω παράδοσης αλλά και λόγω φτώχειας) το
πρόβληµα συνεχίζει να αφορά ευάριθµη οµάδα µαθητών που αρχίζουν τη φάση της
εφηβείας. Ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές, ο στόχος της παρέµβασης για
αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής ισοδυναµεί µε την αντιµετώπιση των
παραγόντων που την προκαλούν, κάτι που κείται εκτός εµβέλειας και εκτός
δυνατοτήτων της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής παρέµβασης της πολιτείας.

Κριτήριο 7ο: Παροχή γνωστικών εφοδίων, νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για την
αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
Όπως αναφέρθηκε ήδη κατά τον σχολιασµό του προηγούµενου κριτηρίου
αξιολόγησης για την επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος, µόνον ένα τµήµα της
σχολικής διαρροής των Ροµ µαθητών από το σχολείο οφείλεται σε παράγοντες
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ενδοσχολικούς (π.χ. βίωση δυσάρεστων εµπειριών διάκρισης στο σχολείο, απλή
παρουσία του µαθητή στο σχολείο χωρίς να συντελείται κάποια αξιόλογη µάθηση,
δυσκολίες προσαρµογής στο σχολείο κ.α.). Στο πεδίο αυτό το Πρόγραµµα έχει
πετύχει σε ικανοποιητικό βαθµό το στόχο της καταπολέµησης της διαρροής. Σε ό,τι
αφορά όµως τη διαρροή που οφείλεται σε µη-σχολικούς παράγοντες και συνδέεται µε
το γενικότερο κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον και τα προβλήµατά του, το
Πρόγραµµα δεν υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσµατικό, ούτε θα µπορούσε να αναµένει
κανείς κάτι τέτοιο.

Η αποτίµηση των επιπτώσεων των παρεµβάσεων για την εκπαίδευση των
τσιγγανοπαίδων, όπως δίνεται στις προηγούµενες παραγράφους, δίνεται συνοπτικά
στο ακτινωτό διάγραµµα VΙΙI.1.

∆ιάγραµµα VIΙΙ.1: Ακτινωτό ∆ιάγραµµα αποτίµησης της επίπτωσης των
παρεµβάσεων για την εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων στην καταπολέµηση
της σχολικής διαρροής
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ

ΑΠΟ

ΕΠΕΑΕΚ

ΓΙΑ
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ΤΙΣ
ΤΗΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΙΧ.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Στόχος των προγραµµάτων Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού προσανατολισµού
είναι µεταξύ άλλων η σύνδεση της εκπαίδευσης (γενικής, τεχνικής και ανώτατης) µε
την αγορά εργασίας, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός των νέων καθώς και ο
περιορισµός της ανισότητας των φύλων ως προς την εκπαιδευτική και επαγγελµατική
τους επιλογή.
Οι δράσεις των έργων που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία λαµβάνουν υπόψη τα
δεδοµένα που αφορούν την αγορά εργασίας, όπως αυτά προκύπτουν από τα Κέντρα
Προώθησης

της

Απασχόλησης

(ΚΠΑ) και

από

το

Εθνικό

Παρατηρητήριο

Απασχόλησης (ΕΠΑ).
Στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 υποστηρίζονται και αναπτύσσονται οι νέες δοµές
συµβουλευτικής και προσανατολισµού που δηµιουργήθηκαν στο Β΄ ΚΠΣ, δηλαδή τα
ΚΕΣΥΠ, τα ΓΡΑΣΕΠ και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.
Συνεχίζεται η ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού και ψυχοµετρικών εργαλείων για
όλους τους µαθητές, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων µε αναπηρίες ή εκείνων που
ανήκουν σε ιδιαίτερες µαθητικές οµάδες µε υψηλή επικινδυνότητα σε κοινωνικό
αποκλεισµό. Παράλληλα, συνεχίζεται η επιµόρφωση στελεχών που θα είναι σε θέση
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα ΓΡΑΣΕΠ. Ωστόσο, µεγαλύτερο βάρος δίνεται
στην

ενίσχυση

της

συµβουλευτικής

και

µικρότερο

στον

επαγγελµατικό

προσανατολισµό.
Εξετάζοντας τις πράξεις του ΕΠΕΑΕΚ που εντάσσονται στο Μέτρο 2.4 συνολικά,
διαπιστώνεται ότι οι βασικοί άξονές τους δεν σχεδιάστηκαν για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της σχολικής διαρροής. Έτσι, η συνολική λογική των παρεµβάσεων
αφορά κατά κύριο λόγω στον επαγγελµατικό προσανατολισµό και στη λειτουργία των
δοµών που προαναφέρθηκε ενώ είναι υποβαθµισµένη η γενικότερου περιεχοµένου
συµβουλευτική στους µαθητές που, µε κατάλληλο σχεδιασµό, θα µπορούσε να
αποτελέσει ισχυρό εργαλείο στην καταπολέµηση βασικών αιτιών που προκαλούν την
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πρόωρη αποχώρηση σηµαντικού αριθµού µαθητών από το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Ωστόσο, καθώς στα επιµορφωτικά προγράµµατα κυρίως περιλαµβάνεται η ανάπτυξη
παραµέτρων που συµβάλλουν στο συγκεκριµένο αυτό πρόβληµα (αντιµετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισµού για παράδειγµα, που αποτελεί µία από τις αιτίες που
εντείνουν το πρόβληµα), θα µπορούσαµε να πούµε ότι, έµµεσα και σε µακροχρόνιο
επίπεδο, παρουσιάζονται στους εκπαιδευόµενους στοιχεία που µπορούν οι ίδιοι να
χειριστούν για τον περιορισµό του προβλήµατος της σχολικής διαρροής.
Οι

πράξεις

του

ΕΠΕΑΕΚ

που

αφορούν

στην

υλοποίηση

προγραµµάτων

Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού αναγράφονται στον πίνακα ΙΧ.1 που
ακολουθεί.

Πίνακας ΙΧ.1. Πράξεις ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000-2006) για τη Συµβουλευτική & τον
Προσανατολισµό
Μέτρο/
Τίτλος Πράξης

Π/Ϋ Πράξης
(ευρώ)

Τελικός
∆ικαιούχος

∆ιάρκεια
Πράξης
βάσει Τ∆Ε

Ηµ/νία
Ένταξης

2.4.1.α

Αναβάθµιση του ΚΕΣΥΠ του
ΥΠΕΠΘ

524.000,00

ΕΚΕΠ

15/7/07 31/7/07

23/8/2007

2.4.1.α

∆ηµιουργία 4 νέων ΚΕΣΥΠ
και 100 νέων ΓΡΑΣΕΠ

1.813.184,00

ΠΙ

30/11/06 31/7/08

3/4/2007

2.4.1.α

Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ

1.355.500,00

ΕΚΕΠ

1/4/02 30/6/08

4/6/2002

2.4.1.α

Αναβάθµιση ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ
και ίδρυση νέων

9.800.000,00

ΠΙ

1/3/02 30/06/08

23/10/2002

2.4.1.γ

Ανάπτυξη
ειδικού
επιµορφωτικού υλικού για την
επιµόρφωση των συµβούλων
συµβουλευτικής
και
επαγγελµατικού
προσανατολισµού

1.200.000,00

ΠΙ

26/10/05 –
31/12/07

25/5/2006

2.4.1.γ

Συµβουλευτικοί Ορίζοντες για
τον Σχολικό Προσανατολισµό
– ΣΟΣ Προσανατολισµός

1.800.000,00

Πάντειο
Πανεπιστήµιο

8/12/05 –
31/08/08

25/5/2006

2.4.1.δ

Επένδυση στον άνθρωπο:
Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και
Εφαρµογή
Σύγχρονων
Εργαλείων
ΣΕΠ
και
Υπηρεσιών Συµβουλευτικής

1.800.000,00

ΠΙ

5/04/05 –
31/05/08

4/4/2005

2.4.1.ε

Εφαρµογή
προγραµµάτων
συµβουλευτικής
και
επαγγελµατικού
προσανατολισµού
σε
εκπαιδευτικές µονάδες

5.600.000,00

ΠΙ

4/06/03 –
30/06/08

3/6/2003

2.4.1.γ

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας
για Εκπαίδευση

1.412.775,00

ΕΥΕΠ ΚΠΣ

5/10/05 –
30/06/08

3/11/2005

Ενέργεια/
Κ.Π.
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Το έργο Αναβάθµιση του ΚΕΣΥΠ του ΥΠΕΠΘ αφορά στην ενίσχυση των δοµών
Συµβουλευτικής

και

Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού.

Τα

υποέργα

που

υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου είναι έξι (6): αναβάθµιση ΚΕΣΥΠ του ΥΠΕΠΘ,
δηµιουργία

ιστοσελίδας

και

βάσης

δεδοµένων,

ενέργειες

ενηµέρωσης

και

δηµοσιότητας, διοργάνωση επισκέψεων/συνεδρίου, προµήθεια εξοπλισµού και
ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού για το ΣΕΠ. Άµεσα ωφελούµενοι του έργου είναι: α)
οι σύµβουλοι Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και οι Ειδικοί Πληροφόρησης και
Τεκµηρίωσης υλικού ΣΕΠ που εργάζονται στα ΚΕΣΥΠ, στα ΓΡΑΣΥ και στα ΓΡΑΣΕΠ,
β) οι καθηγητές του ΣΕΠ, γ) οι µαθητές/τριες δευτεροβάθµιας γενικής και τεχνικής
εκπαίδευσης, δ) οι απόφοιτοι Γυµνασίου και Λυκείου που θα επωφεληθούν από το
αναβαθµισµένο πληροφοριακό σύστηµα επαγγελµατικού προσανατολισµού, και ε) οι
χρήστες των υπηρεσιών συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού του
ΕΚΕΠ και του ΠΙ.
Το έργο ∆ηµιουργία 4 νέων ΚΕΣΥΠ και 100 νέων ΓΡΑΣΕΠ αφορά στην δηµιουργία
των θεσµών αυτών καθώς επίσης και στη προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού γι΄
αυτά. Και αυτό το έργο στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης των δοµών
συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού στη Β/βάθµια εκπαίδευση.
Άµεσα επωφελούµενοι του έργου είναι οι µαθητές Β/βάθµιας εκπαίδευσης όλης της
χώρας.
Το έργο Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ περιλαµβάνει την ανάπτυξη και διασύνδεση του ΕΚΕΠ
µε άλλους φορείς, της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι εµπλέκονται στην
παροχή υπηρεσιών Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού καθώς
και τη δηµιουργία ενός Εθνικού ∆ικτύου Συµβούλων. Άµεσα επωφελούµενοι από το
έργο είναι: α) οι φορείς που συνεργάζονται µε το ΕΚΕΠ µέσω του δικτύου
συνεργασίας, β) οι Σύµβουλοι Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, γ) κάθε
ενδιαφερόµενος πολίτης που αναζητεί πληροφόρηση για ευκαιρίες µάθησης και
απασχόλησης.
Το έργο Αναβάθµιση ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ και ίδρυση νέων αφορά και αυτό στην
αναβάθµιση των ήδη λειτουργούντων ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ και στην ίδρυση νέων, σε
συνέχεια των προηγούµενων έργων που αναλύθηκαν παραπάνω.
Το έργο Ανάπτυξη ειδικού επιµορφωτικού υλικού για την επιµόρφωση των
συµβούλων συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού, αφορά ακριβώς
στην ανάπτυξη προγραµµάτων επιµόρφωσης σε εξειδικευµένες θεµατικές ενότητες
(συνολικά

11

διαφορετικές

ενότητες)

αναφορικά

µε

τον

επαγγελµατικό

προσανατολισµό και τη συµβουλευτική, στην ανάπτυξη επιµορφωτικού υλικού για τα
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προγράµµατα επιµόρφωσης βραχείας διάρκειας καθώς και στην υλοποίηση
προγραµµάτων επιµόρφωσης των Συµβούλων Συµβουλευτικής, των Συµβούλων
ΣΕΠ, των Ειδικών Πληροφόρησης και των Εκπαιδευτικών Συµβούλων ΣΕΠ.
Το έργο Συµβουλευτικοί Ορίζοντες για τον Σχολικό Προσανατολισµό – ΣΟΣ
Προσανατολισµός σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί από το Πάντειο Πανεπιστήµιο και
αφορά στην οργάνωση και πραγµατοποίηση επιµορφωτικού προγράµµατος σε
θέµατα

Συµβουλευτικής

και

Σχολικού

Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού.

Ειδικότερα, το έργο περιλαµβάνει την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραµµάτων
επιµόρφωσης σε εξειδικευµένες θεµατικές ενότητες, την ανάπτυξη ενός συστήµατος
για

την

εξ

αποστάσεως

εκπαίδευση,

καθώς

και

την

ανάπτυξη

σχετικού

επιµορφωτικού υλικού. Άµεσα επωφελούµενοι του έργου εµφανίζονται να είναι οι
εκπαιδευτικής της Β/βάθµιας εκπαίδευσης καθώς και τα στελέχη ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ
και των ΓΡΑΣΕΠ.
Το έργο Επένδυση στον άνθρωπο: Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Εφαρµογή
Σύγχρονων Εργαλείων ΣΕΠ και Υπηρεσιών Συµβουλευτικής

έχει ως σκοπό τη

στήριξη του έργου των Υπευθύνων στα 70 ΚΕΣΥΠ καθώς και στα 7 νεοιδρυθέντα και
στα 4 υπό ίδρυση ΚΕΣΥΠ µε ψυχοπαιδαγωγικό υλικό, Το υλικό διακρίνεται σε
ψυχοπαιδαγωγικό υλικό καθώς και σε υλικό που αφορά σε παρεµβάσεις
Συµβουλευτικής µετά τη χορήγηση των τεστ και την εξαγωγή των αποτελεσµάτων.
Το

έργο

Εφαρµογή

προγραµµάτων

συµβουλευτικής

και

επαγγελµατικού

προσανατολισµού σε εκπαιδευτικές µονάδες, το οποίο υλοποιείται από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραµµάτων ΣΕΠ
σε σχολικές µονάδες της Β/ βάθµιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Επωφελούµενοι
του προγράµµατος θεωρούνται οι µαθητές της Β/βάθµιας εκπαίδευσης όλης της
χώρας, και κυρίως αυτοί που δεν έχουν άµεση πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες
συµβουλευτικής και ΣΕΠ.
Τέλος, το έργο Προαγωγή Ψυχικής Υγείας για Εκπαίδευση έχει ως σκοπό τον
κατάλληλο σχεδιασµό και τη δηµιουργία ∆ιασυνδετικών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και
Στήριξης µε χαµηλό οικονοµικό κόστος µε στόχο την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας,
καθώς και την Πρόληψη και Πρωτοβάθµια αντιµετώπιση των τριών βασικών
προβληµάτων της εφηβικής ηλικίας: α) των διαταραχών της συµπεριφοράς
(επιθετικότητα, βιαιότητα, αντικοινωνικές στάσεις και πεποιθήσεις κλπ), β) των
ψυχικών διαταραχών και γ) της χρήσης ουσιών. Άµεσα ωφελούµενοι είναι οι µαθητές
που θα συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα, οι κηδεµόνες των µαθητών αυτών καθώς και
οι εκπαιδευτικοί που θα συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα.
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Η συνολική εξέταση των Πράξεων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν αναπτύσσονται
συµπληρωµατικά το ένα µε το άλλο. Με άλλα λόγια, παρόλο που όλα έχουν ως
κεντρικό άξονα την ενίσχυση του θεσµού της συµβουλευτικής και του επαγγελµατικού
προσανατολισµού, ωστόσο το κάθε ένα υπάρχει και υλοποιείται ανεξάρτητα από το
άλλο, χωρίς συµπληρωµατικότητα και τις απαραίτητες συνέργειες.

ΙΧ.2

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο υλοποιείται για πρώτη φορά και οφείλει να Αναβάθµιση του ΚΕΣΥΠ του
ΥΠΕΠΘ ανταποκριθεί σε τρεις (3) βασικούς στόχους:
α) να επιτελέσει το συντονιστικό του ρόλο και να µπορέσει αν συµβάλλει στη
βελτίωση των βασικών προϊόντων των Συµβούλων του ΣΕΠ,
β) να ενισχύσει το ρόλο του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση,
γ) να παράσχει πλήρη και έγκυρη πληροφόρηση για τις δυνατότητες εκπαίδευσης,
κατάρτισης, δια βίου µάθησης και απασχόλησης, καθώς και για τις υπηρεσίες
παροχής Συµβουλευτικού και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού σε εθνικό
επίπεδο.
Οι ποσοτικοί στόχοι του έργου συνοψίζονται στους ακόλουθους: α) 651 δοµές και
φορείς,

επωφελούµενοι

υπηρεσιών

συµβουλευτικής

και

επαγγελµατικού

προσανατολισµού, β) 1.000 εκπαιδευτικοί (άντρες και γυναίκες) και λοιποί
επαγγελµατίες, επωφελούµενοι υπηρεσιών συµβουλευτικής και επαγγελµατικού
προσανατολισµού, γ) 692.000 µαθητές (αγόρια-κορίτσια) Β/βάθµιας γενικής και
τεχνικής εκπαίδευσης, εξυπηρετούµενοι από τα ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ, και δ)
αναβάθµιση ενός (1) ΚΕΣΥΠ.
Οι ποσοτικοί στόχοι του έργου ∆ηµιουργία 4 νέων ΚΕΣΥΠ και 100 νέων ΓΡΑΣΕΠ
είναι: α) εξυπηρέτηση 100.000 µαθητών Β/βάθµιας γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης
που εξυπηρετούνται από τα ΚΕΣΥΠ κα τα ΓΡΑΣΕΠ, β) εξυπηρέτηση 80.000
αποφοίτων Β/βάθµιας γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης που εξυπηρετούνται από τα
ΚΕΣΥΠ κα τα ΓΡΑΣΕΠ, γ) ίδρυση 4 νέων ΚΕΣΥΠ, δ) ίδρυση 100 νέων ΓΡΑΣΕΠ, ε)
υλοποίηση 312 προγραµµάτων συµβουλευτικής.
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Ο ποιοτικός στόχος του έργου είναι η αναβάθµιση και η επέκταση του θεσµού των
ΓΡΑΣΕΠ και ΚΕΣΥΠ και η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και επαγγελµατικού
προσανατολισµού.
Βασικός

στόχος

του

έργου

Ανάπτυξη

του

ΕΚΕΠ

είναι

η

βελτίωση

της

απασχολησιµότητας του εργατικού δυναµικού και η µείωση των ανισορροπιών
µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Σε ότι αφορά τους ποσοτικούς στόχους του έργου, αναµένεται: α) να επωφεληθούν
2.000 εκπαιδευτικοί (άντρες και γυναίκες) και λοιποί επαγγελµατίες επωφελούµενοι
υπηρεσιών

Συµβουλευτικής

&

Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού,

β)

να

δηµιουργηθούν 300 δοµές και φορείς επωφελούµενοι υπηρεσιών Συµβουλευτικής &
Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού

και

γ)

να

δηµιουργηθεί

µια

τράπεζα

πληροφοριών.
Οι ποσοτικοί στόχοι του έργου Αναβάθµιση ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ και ίδρυση νέων είναι
συνολικά: α) εξυπηρέτηση 500.000 µαθητών Β/βάθµιας γενικής και τεχνικής
εκπαίδευσης (370.000 γενικής και 130.000 τεχνικής) που θα εξυπηρετηθούν από τα
ΚΕΣΥΠ και τα ΓΡΑΣΕΠ, β) εξυπηρέτηση 80.000 αποφοίτων Β/βάθµιας γενικής και
τεχνικής εκπαίδευσης, γ) εξυπηρέτηση 500.000 γονέων µαθητών, δ) ίδρυση 7 νέων
ΚΕΣΥΠ, ε) ίδρυση 270 νέων ΓΡΑΣΕΠ, στ) αναβάθµιση 69 ΚΕΣΥΠ, ζ) αναβάθµιση
200

ΓΡΑΣΕΠ

και

η)

υλοποίηση

1.638

προγραµµάτων

συµβουλευτικής-

πληροφόρησης.
Όπως συµβαίνει και µε τα υπόλοιπα έργα για τη Συµβουλευτική και τον
Επαγγελµατικό Προσανατολισµό, ο βασικός στόχος του έργου Ανάπτυξη ειδικού
επιµορφωτικού υλικού για την επιµόρφωση των συµβούλων συµβουλευτικής και
επαγγελµατικού προσανατολισµού είναι ενίσχυση του θεσµού αυτού µέσα από τη
συµπλήρωση και την επέκταση της ήδη αποκτηθείσας εκπαίδευσης και κατάρτισης
των εκπαιδευτικών στη Συµβουλευτική και τον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό.
Αναφορικά µε τους ποσοτικούς στόχους του συγκεκριµένου έργου, αυτοί
συνοψίζονται στα ακόλουθα: επιµόρφωση 2.645 εκπαιδευτικών, διάρκειας 900
διδακτικών ωρών, σε 11 διαφορετικές ενότητες. Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να
αναφερθεί ότι, η ενότητα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση µε την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής είναι αυτή µε τίτλο
«Ανάπτυξη Προγράµµατος Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
για άτοµα που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό», διάρκειας 100 διδακτικών
ωρών, από την οποία αναµένεται να επωφεληθούν 200 εκπαιδευτικοί από όλη την
ελληνική επικράτεια.
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Ο βασικός ποιοτικός του έργου Συµβουλευτικοί Ορίζοντες για τον Σχολικό
Προσανατολισµό – ΣΟΣ Προσανατολισµός είναι και γι’ αυτό το έργο η αναβάθµιση
των υπηρεσιών Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού µέσα από
την αναβάθµιση και ενίσχυση των δοµών παροχής της υπηρεσίας αυτής.
Οι ποιοτικοί στόχοι του προγράµµατος είναι: α) η υλοποίηση ενός προγράµµατος
επιµόρφωσης, β) η επιµόρφωση 740 στελεχών της εκπαίδευσης (άντρες και
γυναίκες) συνολικά 296.000 διδακτικών ωρών, γ) η εκπόνηση 23 βιβλίων
εκπαίδευσης-κατάρτισης.
Η σκοπιµότητα και η σηµαντικότητα του έργου Επένδυση στον άνθρωπο: Ανάπτυξη
Μεθοδολογίας

και

Εφαρµογή

Σύγχρονων

Εργαλείων

ΣΕΠ

και

Υπηρεσιών

Συµβουλευτικής έχει εµβέλεια σε εθνικό επίπεδο. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα
σχετίζονται µε:
•

την προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη των µαθητών,

•

την επαγγελµατική ανάπτυξη των στελεχών ΚΕΣΥΠ,

•

την αναβάθµιση και την ενίσχυση των δοµών παροχής υπηρεσιών
Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού – ΚΕΣΥΠ – µέσω της
παροχής

σύγχρονου

υποστηρικτικού

και

αυτοµατοποιηµένου

ψυχοπαιδαγωγικού υλικού και µέσω της επαγγελµατικής ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναµικού που στελεχώνουν τα ΚΕΣΥΠ.
•

την ανάπτυξη της οικονοµίας µέσα από ευέλικτο ανθρώπινο δυναµικό,

•

την ευρύτερη κοινωνική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, οι ποσοτικοί στόχοι του έργου είναι: α) η πραγµατοποίηση 29
Μελετών/Έρευνας/Εργαλείων
αναπαραγωγή

36.735

Επαγγελµατικού

λοιπών

εκπαιδευτικών

Προσανατολισµού,
µέσων,

γ)

η

β)

εκπόνηση

η
7

προγραµµάτων/µεθόδων εκπαίδευσης.
Ο κύριος ποιοτικός στόχος του έργου Εφαρµογή προγραµµάτων συµβουλευτικής και
επαγγελµατικού

προσανατολισµού

σε

εκπαιδευτικές

µονάδες

αποτελεί

η

συµπλήρωση των υπηρεσιών παροχής συµβουλευτικής και επαγγελµατικού
προσανατολισµού στη Β/βάθµια εκπαίδευση.
Οι ποσοτικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι: α) υλοποίηση 487
προγραµµάτων

για

επωφελούµενοι

από
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µαθητές
τα

Β/βάθµιας

προγράµµατα

εκπαίδευσης,
Συµβουλευτικής

β)
και

310.000

µαθητές

Επαγγελµατικού
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Προσανατολισµού και γ) ωφέλεια από εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για 2.800 δοµές
Β/βάθµιας γενικής εκπαίδευσης.
Το έργο Προαγωγή Ψυχικής Υγείας για Εκπαίδευση προγραµµατίζεται να
εφαρµοσθεί σε ένα δείγµα 4.000 µαθητών Λυκείου (µε την σύµφωνη γνώµη των
ιδίων και των κηδεµόνων τους), σε 40 Λύκεια της Αθήνας.

ΙΧ.3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προκειµένου για τη συνοπτική πρόοδο υλοποίησης των προγραµµάτων που
παρουσιάστηκαν

στις

παραπάνω

ενότητες

αναφέρεται

ότι

οι

απαραίτητες

πληροφορίες έχουν αντληθεί από τα ∆ελτία Παρακολούθησης των έργων.
Στο σηµείο αυτό χρειάζεται να αναφερθεί ότι, παρόλο που η αξιολόγηση των
ποσοτικών στόχων του κάθε έργου µπορεί εύκολα να προκύψει µέσα από τα
στοιχεία των ∆ελτίων Παρακολούθησης των έργων, ωστόσο η ποιοτική αξιολόγηση
των έργων – ως προς την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής είναι αρκετά δύσκολο να προκύψει. Με άλλα λόγια, ενώ δυνάµεθα να γνωρίζουµε εάν
ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα, που ήταν προγραµµατισµένο, υλοποιήθηκε, την ίδια
στιγµή δεν µπορούµε να γνωρίζουµε εάν οι συγκεκριµένες ενότητες που
αναπτύχθηκαν στο πρόγραµµα αυτό αφορούσαν παραµέτρους που άπτονται του
ζητήµατος της σχολικής διαρροής. Εξαίρεση αποτελεί το έργο «Ανάπτυξη ειδικού
επιµορφωτικού υλικού για την επιµόρφωση των συµβούλων συµβουλευτικής και
επαγγελµατικού
συγκεκριµένες

προσανατολισµού»
θεµατικές

ενότητες

στο
που

οποίο
το

κάθε

αναφέρονται
επιµορφωτικό

ευκρινώς

οι

πρόγραµµα

παρουσιάζει.
Αναφορικά µε τα προγράµµατα Αναβάθµιση του ΚΕΣΥΠ του ΥΠΕΠΘ και ∆ηµιουργία
4 νέων ΚΕΣΥΠ και 100 νέων ΓΡΑΣΕΠ, αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία καθώς πρόκειται για νέα προγράµµατα, η υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε
µέσα στο 3ο και το 2ο τρίµηνο του 2007 αντίστοιχα.
Το έργο Ανάπτυξη του ΕΚΕΠ, το οποίο υλοποιείται από το ΕΚΕΠ ήδη από τον Ιούνιο
του 2002, δεν έχει ακόµη ολοκληρώσει τη δηµιουργία της τράπεζας πληροφοριών.
Ωστόσο, από του 2.000 εκπαιδευτικούς επωφελούµενους έχουν ήδη εκπαιδεύτει 846
εκπαιδευτικοί. Σε ότι αφορά τη δηµιουργία δοµών και φορέων συµβουλευτικής, ο
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στόχος αυτός αυξήθηκε από τις 300 στις 650 µονάδες, καθώς µέχρι τον Ιούλιο του
2007 έχουν ήδη δηµιουργηθεί 393 µονάδες.
Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία (Απρίλιος 2007) για το έργο
Αναβάθµιση ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ και ίδρυση νέων, το οποίο υλοποιείται από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 2002, έχουν ιδρυθεί 5
από τα 270 ΓΡΑΣΕΠ που έχουν προβλεφθεί και έχουν αναβαθµιστεί 195 από τα 200
που είναι η τιµή στόχος. Ταυτόχρονα έχουν αναβαθµιστεί 68 από τα 69 ΚΕΣΥΠ που
είναι και το τελικός στόχος του έργου Επίσης, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
έργου έχουν συµµετάσχει 300 στελέχη δοµών Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού
προσανατολισµού ενώ τελικός στόχος είναι να συµµετάσχουν 600.
Από τα ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ έχουν εξυπηρετηθεί 143.665 µαθητές της Γενικής και
Τεχνικής εκπαίδευσης (άντρες και γυναίκες) από τους 500.000 που έχουν
προβλεφθεί. Πιο αναλυτικά, από τα ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ έχουν εξυπηρετηθεί
127.296 µαθητές Β/βάθµιας Γενικής εκπαίδευσης (άντρες και γυναίκες) από τους
370.000 που έχουν προβλεφθεί και 16.015 από τους 370.000 που είναι η τιµή
στόχος µαθητές (άντρες και γυναίκες) της δευτεροβάθµιας τεχνικής εκπαίδευσης.
Επίσης, έχουν εξυπηρετηθεί 17.152 από τους 80.000 που είναι η τιµή στόχος άντρες
και γυναίκες απόφοιτοι της Β/βάθµιας εκπαίδευσης, τεχνικής και γενικής, καθώς και
33.501 γονείς µαθητών ενώ το στόχος είναι 500.000.
Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία έχουν υλοποιηθεί 580 Προγράµµατα
Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, από τα 1.635 που έχουν
προγραµµατιστεί.
Ο αριθµός των επωφελούµενων µαθητών της Β/βάθµιας εκπαίδευσης (ανδρών και
γυναικών)

από

προγράµµατα

Συµβουλευτικής

και

Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού ανέρχεται στους 10.000 ενώ η τιµή στόχος είναι 200.000. Οι
µαθητές (άντρες και γυναίκες) µε ειδικές σωµατικές ανάγκες ή/και νοητικές ανάγκες
επωφελούµενοι

των

υπηρεσιών

συµβουλευτικής

στήριξης–πληροφόρησης

ανέρχονται στους 132 ενώ η τιµή στόχος είναι 1.905. Οι µαθητές γενικά (γυναίκες και
άντρες)

επωφελούµενοι

των

υπηρεσιών

συµβουλευτικής

υποστήριξης

–

πληροφόρισης είναι 27266 ενώ η τιµή στόχος είναι 68.000.
Τέλος, έχουν πραγµατοποιηθεί 18 εκδηλώσεις (ηµερίδες, συνέδρια, κτλ) ενώ η τιµή
στόχος είναι 563.
Το έργο Ανάπτυξη ειδικού επιµορφωτικού υλικού για την επιµόρφωση των
συµβούλων συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού, το οποίο
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υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και υλοποιείται από το Μάιο του 2006,
δεν έχει ακόµη υλοποιήσει κανένα πρόγραµµα επιµόρφωσης (τιµή στόχος: 11), και
εποµένως δεν έχει επωφεληθεί κανένας επιµορφούµενος (τιµή στόχος: 2.645).
Το έργο Συµβουλευτικοί Ορίζοντες για τον Σχολικό Προσανατολισµό – ΣΟΣ
Προσανατολισµός, το οποίο υλοποιείται από το Πάντειο Πανεπιστήµιο και
υλοποιείται από το Μάιο του 2006, βρίσκεται ακόµη στα αρχικά στάδια της
υλοποίησης, η οποία και καθυστέρησε λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που
επικράτησαν στο Πανεπιστήµιο το τελευταίο διάστηµα. Ως εκ τούτου δεν έχει ακόµη
επιτευχθεί κανένας στόχος.
Στα πλαίσια του έργου Επένδυση στον άνθρωπο: Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και
Εφαρµογή Σύγχρονων Εργαλείων ΣΕΠ και Υπηρεσιών Συµβουλευτικής, το οποίο
υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από τον Απρίλιο του 2005, µέχρι τον
Σεπτέµβριο του 2007 υλοποιήθηκαν 17 από τις 29 µελέτες/έρευνες, εκπονήθηκαν 4
από το 7 προγράµµατα επιµόρφωσης, ενώ δεν αναπαράχθηκαν καθόλου
εκπαιδευτικά µέσα.
Στο

πλαίσιο

του

έργου

Εφαρµογή

προγραµµάτων

συµβουλευτικής

και

επαγγελµατικού προσανατολισµού σε εκπαιδευτικές µονάδες, το οποίο υλοποιείται
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από τον Ιούνιο του 2003, έχουν υλοποιηθεί 268 από
τα 487 προγράµµατα για µαθητές Β/βάθµιας εκπαίδευσης, έχουν επωφεληθεί
101.700

από

τους

310.000

µαθητές Β/βάθµιας

γενικής

εκπαίδευσης

που

προβλεπόταν, ενώ έχουν επωφεληθεί 1.067 από τις 2.800 δοµές Β/βάθµιας γενικής
εκπαίδευσης που προβλέπονταν.
Για το έργο Προαγωγή Ψυχικής Υγείας για Εκπαίδευση, ενδέχεται να απενταχθεί
λόγω προβληµάτων που παρουσιάστηκαν κατά την ανάθεση των υποέργων.

ΙΧ.4

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ

Αναφορικά µε τα κριτήρια αποτίµησης της συµβολής των δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ
στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής τα οποία παρουσιάζονται στην ενότητα
ΙΙ.2, και σύµφωνα µε τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αναπτύχθηκαν στις
προηγούµενες παραγράφους της παρούσας ενότητας, η συµβολή των δράσεων της
Συµβουλευτικής και του Προσανατολισµού στην καταπολέµηση της σχολικής
διαρροής εκτιµάται συνολικά ως εξής:
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Κριτήριο 1ο: ∆ηµιουργία ή/και ενίσχυση των συνεκτικών δεσµών ανάµεσα στο µαθητή
και τα µέλη της σχολικής κοινότητας
Βάσει της παρουσίασης που προηγήθηκε, αναφορικά µε τις παρεµβάσεις
Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού προσανατολισµού που πραγµατοποιήθηκαν
στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 του ΕΠΕΑΕΚ, µία πρώτη παρατήρηση θα ήταν ότι η
έµφαση δόθηκε στα προγράµµατα αναβάθµισης και δηµιουργίας νέων ΓΡΑΣΕΠ και
ΚΕΣΥΠ καθώς και ανάπτυξη εργαλείων ΣΕΠ, παρεµβάσεις που δεν ανταποκρίνονται
σε ικανοποιητικό βαθµό στο εξεταζόµενο κριτήριο. Ασπαζόµενοι την αντίληψη ότι ο
σωστά ενηµερωµένος µαθητής σχετικά µε τις επαγγελµατικές του προοπτικές αλλά
και εκείνος που διαµέσου της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακαλύπτει τις κλίσεις και
τις πραγµατικές του δυνατότητες, είναι εκείνος που αντιλαµβάνεται το σχολικό χώρο
ως χώρο µάθησης και προσωπικής ανάπτυξης, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε
ότι τα έργα Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού που παρουσιάστηκαν στην
παρούσα µελέτη, συµβάλλουν στη δηµιουργία δεσµών µεταξύ µαθητή και σχολικής
κοινότητας. Υπό το πρίσµα όµως µία λιγότερο ευρείας οπτικής ο χαρακτήρας και το
περιεχόµενο της παρεχόµενης συµβουλευτικής και σχολικού προσανατολισµού δεν
είναι, µέχρι σήµερα, απόλυτα επαρκής για το σκοπό αυτό, ούτε και εµπεριέχει
εξειδικευµένες ενότητες προς την κατεύθυνση αυτή.

Κριτήριο 2ο: Αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και συµβολή στην βελτίωση της
σχολικής επίδοσης του µαθητή
Σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό των παρεµβάσεων Συµβουλευτικής και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού η στενότερη σύνδεση του σχολείου µε την αγορά
εργασίας και η παρεχόµενη από αυτές στήριξη των µαθητών στοχεύει στην παροχή
κινήτρων ώστε οι µαθητές να εντείνουν τις προσπάθειες τους για επιτυχία στις
σπουδές τους και κατ΄ επέκταση να µην αποχωρίσουν πρόωρα από την
υποχρεωτική εκπαίδευση. Με βάση όµως την παραπάνω ανάλυση και παρουσίαση
των Έργων και των Ενεργειών του µέτρου 2.4, τόσο ο αριθµός όσο και το
περιεχόµενο των συγκεκριµένων παρεµβάσεων, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται σε
ικανοποιητικό βαθµό στο παρόν κριτήριο, αφού δεν προκύπτει από αυτές ο
εφοδιασµός των µαθητών µε τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να επιτευχθεί ο στόχος
της βελτίωσης της σχολικής του επίδοσης προκειµένου να αντιµετωπιστεί η σχολική
διαρροή.

PLANET A.E.

Σελ. 123

Παραδοτέο 3: Εκτίµηση των επιπτώσεων στη σχολική διαρροή από την εφαρµογή των δράσεων
του ΕΠΕΑΕΚ

Έκδοση 1.0

Κριτήριο 3ο: Εµπλοκή των γονέων σε δραστηριότητες και παρεµβάσεις της σχολικής
κοινότητας που στοχεύουν στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
Ενώ αποτελεί κοινό τόπο ότι ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός αφορά άµεσα όχι
µόνο τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές αλλά και τους γονείς και κηδεµόνες, οι
σχετικές δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν στον τοµέα αυτό, περιορίζουν το ρόλο και
την εµπλοκή των γονέων στην παρακολούθηση κάποιον ενηµερωτικών ηµερίδων,
στα

πλαίσια

συγκεκριµένων

ενεργειών.

Η

υλοποίηση

των

έργων

που

παρουσιάσθηκαν παραπάνω δεν φαίνεται να ενθαρρύνουν ή να ενσωµατώνουν τη
δυναµική συµµετοχή των γονέων στα πλαίσια των ενεργειών τους και κατ΄ επέκταση
δεν ανταποκρίνονται, παρά µόνο σε ένα πολύ περιορισµένο βαθµό, στο
συγκεκριµένο κριτήριο. Αντίστοιχα σε ότι αφορά τις δράσεις για την ενίσχυση της
Συµβουλευτικής, αυτές ακόµη λιγότερο επιχειρούν να εµπλέξουν τους γονείς σε
δραστηριότητες και παρεµβάσεις της σχολικής κοινότητας που στοχεύουν στην
αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής.

Κριτήριο 4ο: Ευαισθητοποίηση της τοπικής και σχολικής κοινότητας σχετικά µε την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής
Η συµβολή των έργων Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού στην ευαισθητοποίηση
της τοπικής και σχολικής κοινότητας, σχετικά µε την αντιµετώπιση της σχολικής
διαρροής εξαντλείται στην πρώτη περίπτωση στην διοργάνωση ενηµερωτικών, για
γενικότερα

όµως

θέµατα,

ηµερίδων

και

στην

παρεχόµενη

στους

µαθητές

Συµβουλευτική και τον Προσανατολισµό, στην δεύτερη. Σε κανένα όµως από αυτούς
τους δύο χώρους παρέµβασης, έτσι όπως προκύπτει από τα συγκεκριµένα Έργα
που παρουσιάστηκαν, δεν αναφέρεται η ύπαρξη στοχοποιηµένων παρεµβάσεων για
την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής. Με άλλα λόγια, µόνο έµµεσα αλλά και
περιορισµένα, µπορεί να αντλήσει η τοπική και σχολική κοινωνία στοιχεία
προκειµένου να τα αξιοποιήσει στην προσπάθειά της να αντιµετωπίσει το πρόβληµα
της σχολικής διαρροής.

Κριτήριο 5ο: Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της σχολικής διαρροής.
Η Συµβουλευτική και ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός έτσι όπως αναπτύσσονται
από τις προαναφερόµενες παρεµβάσεις, ενώ εµπλέκουν στις ενέργειες τους ένα
µεγαλύτερο ή µικρότερο, ανάλογα µε το πρόγραµµα, αριθµό εκπαιδευτικών, (που
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όµως σε καµία περίπτωση δεν είναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού αριθµού των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) δεν προκύπτουν
µέσα από την περιγραφή των δράσεων και των προγραµµάτων τους, εξειδικευµένες
δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά µε την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής.
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κριτήριο, το οποίο εξετάζει κι αυτό την
ευαισθητοποίηση µιας κοινωνικής οµάδας στο εξεταζόµενο κοινωνικό πρόβληµα,
µέσα από τις συγκεκριµένες πράξεις για τη Συµβουλευτική και τον Επαγγελµατικό
Προσανατολισµό, οι εκπαιδευτικοί µπορούν έµµεσα να αξιοποιήσουν στοιχεία
χρήσιµα για να αντιµετωπίσουν περιπτώσεις µαθητών που τείνουν να διαρρεύσουν
από το σχολείο.

Κριτήριο 6ο: Παροχή γνωστικών εφοδίων νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για την
έγκυρη διάγνωση κινδύνου σχολικής διαρροής
Η ανάπτυξη νέων εργαλείων, µεθοδολογιών και πρακτικών για εφαρµογή του
Σχολικού Προσανατολισµού και της Συµβουλευτικής, είναι δυνατόν να συνεπάγεται
την δυνατότητα έγκυρης διάγνωσης του κινδύνου της σχολικής διαρροής. Όµως στα
υλοποιούµενα έργα, βάσει της περιγραφής και του σχεδιασµού τους, όπου δεν
κάνουν κάποια σχετική αναφορά, φαίνεται να εξαρτάται από την προσωπική εµπειρία
και την κατάρτιση του στελέχους που την εφαρµόζει. Στα παρόντα έργα δεν
αναφέρεται η χρήση ή η πρόβλεψη για την ανάπτυξη εργαλείων και τεχνογνωσιών
προσανατολισµένων αποκλειστικά ή συγκεκριµένα στην διάγνωση κινδύνου
σχολικής διαρροής.

Κριτήριο 7o: Παροχή γνωστικών εφοδίων, νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για την
αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
Όπως αναφέρθηκε και στο κριτήριο 6 σε κανένα από τα παραπάνω έργα δεν
εντοπίζεται η πρόβλεψη ή η χρήση εργαλείων ή τεχνογνωσίας στοχευµένα στην
αντιµετώπιση

του

προβλήµατος

της

σχολικής

διαρροής.

Η

συµβολή

των

παρεµβάσεων της Συµβουλευτικής και του Επαγγελµατικού προσανατολισµού, προς
αυτή την κατεύθυνση µπορεί να εκτιµηθεί µόνο έµµεσα µέσα από τη χρήση και
ανάπτυξη νέων υλικών και εργαλείων ΣΕΠ και Συµβουλευτικής.
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Η

αποτίµηση

συµβουλευτικής

των
και

επιπτώσεων

στη

επαγγελµατικού

σχολική

διαρροή

προσανατολισµού,

των
όπως
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παρεµβάσεων
δίνεται

στις

προηγούµενες παραγράφους, δίνεται συνοπτικά στο ακτινωτό διάγραµµα ΙΧ.1.

∆ιάγραµµα ΙΧ.1: Ακτινωτό ∆ιάγραµµα αποτίµησης της επίπτωσης των
παρεµβάσεων για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην καταπολέµηση
της σχολικής διαρροής
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Χ.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟ
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ΤΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΓΟΝΕΩΝ

Χ.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Οι εν λόγω παρεµβάσεις εντάσσονται στο Μέτρο 2.4, Ενέργεια 2.4.3, Κατηγορία
2.4.3.ε του ΕΠΕΑEΚ 2000-2006. Η λειτουργία του έργου υποστηρίζεται και
προωθείται από το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε.). Το
Ι.∆.ΕΚ.Ε. είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου και υπάγεται στη Γενική
Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥπΕΠΘ.
Οι πράξεις του ΕΠΕΑΕΚ που αφορούν στην υλοποίηση προγραµµάτων από τις
Σχολές Γονέων αναγράφονται στον πίνακα Χ.1 που ακολουθεί. Όπως προκύπτει και
από τον πίνακα, πρόκειται για τρεις (3) διαδοχικές πράξεις, διάρκειας ενός (1) έτους
οι δύο πρώτες και διάρκειας τριών (3) ετών η τρίτη. Η πρώτη πράξη ξεκίνησε τον
Ιούνιο του 2003 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2004. Η δεύτερη πράξη, σε
συνέχεια της πρώτης, ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2004 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του
2005, ενώ η τρίτη πράξη ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2005 και προβλέπεται να
ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2008. Η χρονική έκταση της τρίτης πράξης – 3 έτη και
όχι 1 έτος – δικαιολογούν και τον µεγαλύτερο προϋπολογισµό της πράξης αυτής.

Πίνακας Χ.1: Πράξεις ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000-2006) για τη Συµβουλευτική Γονέων
Μέτρο/
Ενέργεια/
Κ. Π.
2.4.3.ε

2.4.3.ε

2.4.3.ε

Τίτλος Πράξης
Συµβουλευτική
Γονέων
Συµβουλευτική
Γονέων ΙΙ
Συµβουλευτική
Γονέων ΙΙΙ
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Π/Ϋ Πράξης
(ευρώ)

Τελικός
∆ικαιούχος

∆ιάρκεια Πράξης
βάσει Τ∆Ε

Ηµ/νία
Ένταξης

651.278,91

Ι.∆.ΕΚ.Ε.

13/6/03 - 30/6/04

25/6/2003

743.797,89

Ι.∆.ΕΚ.Ε.

1/7/04 - 30/6/05

10/9/2004

3.675.438,51

Ι.∆.ΕΚ.Ε.

8/7/05 - 30/6/08

5/8/2005
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Τα προγράµµατα που υλοποιούνται στις «Σχολές Γονέων» απευθύνονται σε γονείς
παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης, καθώς
και σε κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη.
Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται τρία (3) ειδικά επιµορφωτικά
προγράµµατα:
α) η συµβουλευτική γονέων,
β) οι σχέσεις σχολείου-οικογένειας και
γ) η εκπαίδευση και συµβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών των τσιγγάνων,
µουσουλµάνων, παλιννοστούντων και µεταναστών.

α) Συµβουλευτική Γονέων
Πρόκειται για πρόγραµµα που στοχεύει στην συστηµατική ψυχοπαιδαγωγική
ενηµέρωση των γονέων, έτσι ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται µε επιτυχία στο ρόλο
τους για κάλυψη ψυχικών, κοινωνικών, πνευµατικών και υλικών αναγκών των
παιδιών τους, για ενίσχυση της επικοινωνίας τους µε το σχολείο και της συνεργασία
τους µε τους εκπαιδευτικούς. Καταρτισµένοι εκπαιδευτές, µε κατάλληλο εκπαιδευτικό
υλικό, παρουσιάζουν τα θέµατα και δίνουν στους γονείς τη δυνατότητα να
συµµετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσω ανταλλαγής εµπειριών,
αλλά και βιωµατικών ασκήσεων.
Οι βασικές θεµατικές ενότητες που αναπτύσσονται στο επιµορφωτικό πρόγραµµα
της «Συµβουλευτικής Γονέων» είναι:
•

Ανάπτυξη – εξέλιξη παιδιού και εφήβου

•

Οικογένεια – Μορφές οικογένειας

•

Επικοινωνία – ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις

•

Προβλήµατα συµπεριφοράς

•

Εργαζόµενοι γονείς

•

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

•

Σχέση σχολείου – οικογένειας

Ποιο αναλυτικά, στα πλαίσια των ως άνω θεµατικών ενοτήτων, ορισµένα από τα
θέµατα που συζητούνται και αναλύονται είναι οι παρέες και οι φιλίες των παιδιών στο
σχολείο και τη γειτονιά, το σχολικό και εξωσχολικό βιβλίο και τα ενδιαφέροντα των
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παιδιών, η ενθάρρυνση του µαθητή για µάθηση στο σπίτι, η επιθετικότητα του
παιδιού στο σχολείο και στο σπίτι καθώς και οι τρόποι αντιµετώπισής της, οι
προσδοκίες των γονέων και οι ανταποκρίσεις των παιδιών, καθώς επίσης και η
επικοινωνία των γονέων µε το σχολείο.
β) Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας
Στο

πλαίσιο

του

προγράµµατος

αυτού

προσφέρονται

τµήµατα

µάθησης.

Καταρτισµένοι εκπαιδευτές, µε κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, παρουσιάζουν τα
θέµατα που αφορούν στην ελληνική οικογένεια, το αναπτυσσόµενο άτοµο στην
οικογένεια, τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού και του εφήβου, τη σχολική
επίδοση και το ρόλο της γονεϊκής εµπλοκής, το σχολείο ως σύστηµα, την
προσαρµογή του παιδιού στο σχολείο, τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας, την
επιθετικότητα στο σχολείο.
Το πρόγραµµα απευθύνεται κυρίως στους γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής
ηλικίας για τη στήριξη της ουσιαστικής επικοινωνίας των γονέων µε το σχολείο από
τη στιγµή που το παιδί «βαπτίζεται» µαθητής.
Τα τµήµατα απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής
προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης, καθώς και σε µελλοντικούς γονείς. ∆εν αφορούν
γονείς που αντιµετωπίζουν προβλήµατα τα οποία χρήζουν ειδικής αντιµετώπισης,
αλλά γονείς που επιθυµούν να «µάθουν» για να ανταποκρίνονται καλύτερα στο ρόλο
τους.
Οι βασικές θεµατικές ενότητες του προγράµµατος «Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας»
είναι:


Η ελληνική οικογένεια



Το σχολείο ως φορέας µάθησης, ανάπτυξης και προσαρµογής του παιδιού



Οικογένεια και σχολείο. Γονεϊκή εµπλοκή στη µαθησιακή διαδικασία του παιδιού.
Θέµατα αιχµής στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα.

Πιο αναλυτικά, ορισµένα από τα θέµατα που συζητούνται και αναλύονται είναι:
•

Η σηµασία, οι τρόποι µάθησης, η ανάπτυξη κινήτρων µάθησης, η ενίσχυση
του µαθητή στην προσπάθεια του για µάθηση.

•

Η

ενθάρρυνση

του

µαθητή

για

µάθηση

στο

σπίτι,

ανάπτυξη

της

αυτοπεποίθησης, αναγνώριση της εργασίας και προσπάθειας του.
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Η ενθάρρυνση της επικοινωνίας των γονιών µε τα στελέχη του σχολείου και
συµµετοχή τους στη λειτουργία των σχολείων µέσω των Συλλόγων Γονέων
και Κηδεµόνων.

•

Οι παρέες και οι φιλίες των παιδιών στο σχολείο και στη γειτονιά, η σηµασία
ένταξης στην παρέα.

•

Οι προσδοκίες των γονέων, οι επιδόσεις και ικανότητες των παιδιών.

•

Θέµατα αγωγής υγείας, καθαριότητα και διατροφικές συνήθειες, παιδικές
ασθένειες και η πρόληψή τους.

•

Η ανάπτυξη και η εξέλιξη του παιδιού και του εφήβου.

•

Τάση αυτονοµίας και ανεξαρτησίας και ο ρόλος της οικογένειας.

•

Η επιθετικότητα του παιδιού στο σχολείο και στο σπίτι και η αντιµετώπισή της.

•

Σχολικό και εξωσχολικό βιβλίο και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

•

∆ραστηριοποίηση και συµµετοχή των γονέων στη λειτουργία νέων δοµών στο
σχολείο όπως δανειστικών βιβλιοθηκών, γραφείων Συµβουλευτικής και
Επαγγελµατικού προσανατολισµού, δοµών αξιοποίηση του διαδικτύου και
άλλων.

γ)

Εκπαίδευση

και

συµβουλευτική

υποστήριξη

των

οικογενειών

των

τσιγγάνων, µουσουλµάνων, παλιννοστούντων και µεταναστών
Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία ενός υποστηρικτικού
οικογενειακού περιβάλλοντος το οποίο θα λειτουργήσει ενισχυτικά για το µαθητή
περιορίζοντας τη σχολική αποτυχία και διαρροή και θα βοηθήσει στην άρση του
κινδύνου της κοινωνικής περιθωριοποίησης και του αποκλεισµού τόσο των
µαθητικών οµάδων, όσο και των οικογενειών τους.
Το πρόγραµµα απευθύνεται στους γονείς των κοινωνικά ευπαθών πληθυσµιακών
οµάδων των Τσιγγάνων, Μουσουλµάνων, Παλιννοστούντων και Μεταναστών. Πιο
συγκεκριµένα, απευθύνεται σε γονείς, των οποίων τα παιδιά βρίσκονται σε
προσχολική ή σχολική ηλικία.
Τα τµήµατα µάθησης οργανώνονται και αναπτύσσονται Πανελλαδικά, σε επίπεδο
νοµών, µε ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιοχές, όπου συναντάται σε υψηλό ποσοστό
συγκέντρωση των οµάδων – στόχων.
Οι βασικές θεµατικές ενότητες του προγράµµατος «Εκπαίδευση και συµβουλευτική
υποστήριξη των οικογενειών των τσιγγάνων, µουσουλµάνων, παλιννοστούντων και
µεταναστών» είναι:
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Ελληνική Γλώσσα



Ελληνικός Πολιτισµός



Συµβουλευτική



Αγωγής υγείας, καθαριότητα και διατροφικές συνήθειες, παιδικές ασθένειες και η
πρόληψή τους



Θέµατα σωµατικής και ψυχικής ανάπτυξης και υγείας των παιδιών τους.



Εξαρτησιογόνες ουσίες.



Σεξουαλική αγωγή

Χ.2

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι ποιοτικοί στόχοι του έργου «Σχολές Γονέων» σχετίζονται µε τη συστηµατική
ενηµέρωση και εκπαίδευση των γονέων σε θέµατα που αφορούν:


Στη βελτίωση της επικοινωνίας µέσα στην οικογένεια



Στην ουσιαστική επικοινωνία των γονέων µε το σχολείο



Στην βελτίωση των γνώσεων των γονέων σχετικά µε τις ψυχικές, κοινωνικές,
πνευµατικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους



Στην ενθάρρυνση της συµµετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και
της συνεργασίας τους µε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων για την
αποτελεσµατικότερη παροχή βοήθειας στα παιδιά τους



Στη βελτίωση των γνώσεων των γονέων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την
έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση δύσκολων συµπεριφορών των παιδιών
τους



Στην απόκτηση ικανοτήτων έτσι ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις
απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου



Στη συµβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας των οικογενειών των
τσιγγάνων, µουσουλµάνων, παλιννοστούντων και µεταναστών

Αναφορικά µε τους ποσοτικούς στόχους, και σε ότι αφορά το πρόγραµµα
«Συµβουλευτική Γονέων», προβλέπεται η λειτουργία 190 τµηµάτων συµβουλευτικής,
20 ατόµων και διάρκειας 40 ωρών το καθένα (3.800 άτοµα στην Α’ Φάση από 10/03-
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5/04). Στο πλαίσιο του προγράµµατος προσφέρονται τµήµατα µάθησης, τα οποία
λειτουργούν ως 23µελείς οµάδες, διάρκειας 40 ωρών.
Σε ότι αφορά το πρόγραµµα «Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας», προβλέπεται να
λειτουργήσουν τµήµατα, τα οποία θα είναι οργανωµένα σε 23µελείς οµάδες,
διάρκειας 20 ωρών.
Σε ότι αφορά, τέλος, το πρόγραµµα «Εκπαίδευση και συµβουλευτική υποστήριξη των
οικογενειών των τσιγγάνων, µουσουλµάνων, παλιννοστούντων και µεταναστών»
προσφέρονται τµήµατα µάθησης διάρκειας 50 ωρών. Προβλέπεται να υλοποιηθούν
συνολικά 475 τµήµατα, ενώ σε κάθε τµήµα µάθησης προβλέπεται να συµµετάσχουν
10 έως 15 άτοµα. Το πρόγραµµα θα το παρακολουθήσουν κατ’ εκτίµηση 7.000
εκπαιδευόµενοι.

Χ.3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναφορικά µε τους ποσοτικούς στόχους του έργου, σύµφωνα µε στοιχεία του
Ι.∆.ΕΚ.Ε. και της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το πρώτο έτος
λειτουργίας του θεσµού (Α’ φάση υλοποίησης του Προγράµµατος 2003-2004),
ιδρύθηκαν συνολικά 14 Σχολές Γονέων στο σύνολο της χώρας, όπου λειτούργησαν
238 τµήµατα συµβουλευτικής.
Επίσης, το δεύτερο έτος λειτουργίας του θεσµού (Β’ φάση υλοποίησης του
Προγράµµατος 2004-2005) ιδρύθηκαν 43 Σχολές Γονέων στο σύνολο της χώρας,
όπου λειτούργησαν συνολικά 262 τµήµατα. Συνολικά οι Σχολές Γονέων που
ιδρύθηκαν στη χώρα µας τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του θεσµού απεικονίζονται
στον Πίνακα Χ.2 παρακάτω.
Κατά την περίοδο 2005 – 2008 λειτουργούν 54 Σχολές Γονέων σε όλους νοµούς της
χώρας, όπου προβλέπεται να υλοποιηθούν συνολικά 1.860 τµήµατα.
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Πίνακας Χ.2: Σχολές Γονέων που ιδρύθηκαν στη χώρα µας κατά τα έτη 2003 και 2004

Καβάλα

;

Άρτα
;

;

Φιλιάτες

Αθήνα

;

2003 2004 ΠΕΡΙΦ.
;

Παιανία

;

Ιωάννινα

Ε∆ΡΑ

;

Χαλάνδρι

;

Αιγάλεω

;

Νοτίου
Αιγαίου

∆ράµα

2003 2004 ΠΕΡΙΦ.

Ιόνιων
Νήσων

;

Ε∆ΡΑ

Αττικής

Ορεστιάδα

2003 2004 ΠΕΡΙΦ.
Ηπείρου

Ε∆ΡΑ

Ε∆ΡΑ

2003 2004
;

Ρόδος
Σύρος

;

Ζάκυνθος

;

Κέρκυρα

;

Κεφαλονιά

;
;

Πρέβεζα

;

Κοµοτηνή

;

Καρδίτσα

;

Μέγαρα

;

Λάρισα

;

Πειραιάς

;

Λευκάδα

Ηλιούπολη

;

Ηράκλειο

;

Αγ.
Νικόλαος

;

Ρέθυµνο

;

Χανιά

;

Επανωµή

;

Έδεσσα

;
;

Κατερίνη
Σέρρες

;

Βόλος

;

Τρίκαλα

;

Μεσολόγγι

;

Πάτρα

;

Άργος
Τρίπολη

;

Κόρινθος

;

Σπάρτη

;

;

Κιλκίς

;

Ορχοµενός

;

Καλαµάτα

Καστοριά

;

Χαλκίδα

;

Μυτιλήνη

;

Σάµος

;

Χίος

;

;

Φλώρινα

;

Γρεβενά

;
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Πύργος

Καρπενήσι

;

Λαµία

;

Άµφισσα

;

Βορείου
Αιγαίου

Πολύγυρος

Πτολεµαΐδα

;

Πελοποννήσου

;

∆υτικής
Ελλάδας

Βέροια

;

Κρήτης

;
Θεσσαλίας

Ξάνθη

Στερεάς
Ελλάδας

∆υτικής
Μακεδονίας

Κεντρικής Μακεδονίας

Αν. Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΡΙΦ.

ΣΥΝΟΛΟ

;

14
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Τα στοιχεία για τον αριθµό των Σχολών Γονέων και των συµµετεχόντων σε αυτές, τις
περιόδους 2003-2004, 2004-2005 και 2005-2008 απεικονίζονται συνολικά στον
Πίνακα Χ.3.

Πίνακας Χ.3. Ποσοτικά στοιχεία για τις Σχολές Γονέων που ιδρύθηκαν
2003-2004 2004-2005 2005-2008
Σχολές Γονέων

14

43

54

Τµήµατα

238

262

1.860

3.000

3.144

22.320

Αριθµός Συµµετεχόντων*

* Εκτίµηση, σύµφωνα µε το µέγεθος των τµηµάτων

Χ.4

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ

Αναφορικά µε τα κριτήρια αποτίµησης της συµβολής των δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ
στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής τα οποία παρουσιάζονται στην ενότητα
ΙΙ.2, και σύµφωνα µε τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αναπτύχθηκαν στις
προηγούµενες παραγράφους της παρούσας ενότητας, η συµβολή των Σχολών
Γονέων στην καταπολέµηση της σχολικής διαρροής εκτιµάται συνολικά ως εξής:

Κριτήριο 1ο: ∆ηµιουργία ή/και ενίσχυση των συνεκτικών δεσµών ανάµεσα στο µαθητή
και τα µέλη της σχολικής κοινότητας
Ως προς το κριτήριο αυτό η συµβολή των προγραµµάτων Συµβουλευτικής Γονέων
εκτιµάται ως θετική, λόγω της έµφασης που δίδεται κατά την υλοποίηση των
σχετικών δράσεων στην οµαλή ένταξη του µαθητή στο χώρο του σχολείου και την
ενθάρρυνση που δέχεται για την δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ αυτού
και

των

άλλων

αλληλεπιδρόντων

υποκειµένων

της

σχολικής

κοινότητας,

εκπαιδευτικούς και συµµαθητές.
Στα σχετικά προγράµµατα βέβαια ο στόχος της οµαλής ενσωµάτωσης του µαθητή
στην σχολική κοινότητα σε σχέση µε την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής τίθεται
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περισσότερο έµµεσα παρά άµεσα, ως αποτέλεσµα δηλαδή της παραµονής του
µαθητή στο σχολικό χώρο λόγω της αναγνωρισιµότητας αυτού ως φυσικού και
οικείου χώρου, στο οποίο το νεαρό άτοµο αισθάνεται αποδοχή και συµπαράσταση.

Κριτήριο 2ο: Αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και συµβολή στην βελτίωση της
σχολικής επίδοσης του µαθητή
Τα προγράµµατα της Συµβουλευτικής Γονέων, δίνουν ιδιαίτερη έµφαση σε δράσεις
που αποσκοπούν στην στήριξη του µαθητή, µε τη συµµετοχή των γονέων αλλά και
των εκπαιδευτικών στην βελτίωση της σχολικής του επίδοσης και αντιµετώπιση των
προβληµάτων σχολικής αποτυχίας. Η ενδυνάµωση των κινήτρων για µάθηση καθώς
και η παροχή υποστήριξης του µαθητή για µελέτη πέρα των διδακτικών ωρών και η
εµπλοκή της οικογένειας του µαθητή στη διαδικασία αυτή, καθιστούν τις
συγκεκριµένες δράσεις των προγραµµάτων αυτών ως απόλυτα σύµφωνες µε το
δεύτερο κριτήριο που αναφέρεται στην αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και κατ’
επέκταση της σχολικής διαρροής.

Κριτήριο 3ο: Εµπλοκή των γονέων σε δραστηριότητες και παρεµβάσεις της σχολικής
κοινότητας που στοχεύουν στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
Ένας από τους βασικότερους στόχους των σχολών γονέων είναι εκείνος της
εµπλοκής των γονέων στην µαθησιακή διαδικασία του παιδιού τους καθώς και της
ενεργής συµµετοχής τους στα δρώµενα της σχολικής κοινότητας.
Μέσα από την υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων ο γονέας ενθαρρύνεται να
συµµετέχει στη σχολική ζωή του µαθητή, και ενηµερώνεται σχετικά µε την σηµασία
που έχει τόσο για το µαθητή όσο και για τα άλλα µέλη της σχολικής κοινότητας η
συµµετοχή του αυτή.
Κατά των σχεδιασµό των δράσεων των Σχολών Γονέων που εστιάζουν στην γονεακή
εµπλοκή στη σχολική ζωή του µαθητή η αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
προκύπτει ως ενδεχόµενο αποτέλεσµα και όχι ως προκαθορισµένος στόχος.

Κριτήριο 4ο: Ευαισθητοποίηση της τοπικής και σχολικής κοινότητας σχετικά µε την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής
Οι Σχολές γονέων απευθύνονται σε ένα αναπόσπαστο και ζωτικό µέλος της τοπικής
κοινότητας, αυτό του συνόλου των γονέων µαθητών. Χωρίς διακρίσεις αναφορικά µε
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την

συµµετοχή

των

γονέων

στις

δραστηριότητες

τους

λόγω
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εθνικότητας,

θρησκεύµατος ή φύλου, ανεξάρτητα µε την ύπαρξη σχετικών προβληµάτων στο
παιδί-µαθητή, οι σχολές γονέων ευαισθητοποιούν και ενηµερώνουν για θέµατα που
άπτονται της οικογενειακής, κοινωνικής, και σχολικής ζωής του παιδιού-µαθητή. Το
πρόβληµα της σχολικής διαρροής και της αντιµετώπισης του αναφέρεται µεταξύ
άλλων ζωτικών θεµάτων, χωρίς όµως το σχεδιασµό εξειδικευµένων για το λόγο αυτό
δράσεων.
Επιπλέον, η δυνατότητα συµµετοχής στις Σχολές Γονέων µελών της κοινότητας που
δεν έχουν την ιδιότητα του γονέα κρίνεται ως θετική, κυρίως στις περιπτώσεις που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως διαµεσολαβητές µεταξύ του σχολείου και
κοινωνικά αποκλεισµένων ή ευάλωτων οµάδων.

Κριτήριο 5ο: Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της σχολικής διαρροής.
Η δηµιουργία συνδετικών δεσµών συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης ανάµεσα σε
στο σχολείο και την οικογένεια αποτελεί βασικό στόχο των προγραµµάτων
Συµβουλευτικής

Γονέων.

Παρόλα

αυτά

δεν

προκύπτει

ξεκάθαρα

από

τα

προγραµµάτων των σχετικών δράσεων των Σχολών Γονέων αν υλοποιούνται
ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά µε τα
προβλήµατα και τις ανάγκες των µαθητών, και ακόµα περισσότερο αν το πρόβληµα
της σχολικής διαρροής είναι ανάµεσα σε αυτά.

Κριτήριο 6ο: Παροχή γνωστικών εφοδίων νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για την
έγκυρη διάγνωση κινδύνου σχολικής διαρροής
Σύµφωνα µε τα όσα προκύπτουν από την δοµή και το περιεχόµενο των
υλοποιούµενων δράσεων της Συµβουλευτικής Γονέων οι συµµετέχοντες σε αυτά
λαµβάνουν κάποια, περισσότερο ή λιγότερο σχετικά, εργαλεία και γνωστικά εφόδια
να αντιµετωπίσουν προβλήµατα που συνδέονται µε το πρόβληµα της σχολικής
διαρροής. Από τη στιγµή όµως που η αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής δεν
αποτελεί κεντρικό στόχο συγκεκριµένων ενεργειών, η παροχή των στοιχείων αυτών
δεν είναι υπολογίσιµη αφού δεν αποτελεί προαπαιτούµενο.
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Κριτήριο 7Ο: Παροχή γνωστικών εφοδίων, νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για την
αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
Όπως αναφέρθηκε για την ανταπόκριση της παρέµβασης στο προηγούµενο κριτήριο,
η αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής δεν αποτελεί κεντρικό στόχο συγκεκριµένων
ενεργειών, για το λόγο αυτό και δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα η παροχή
ή οχι γνωστικών εφοδίων, νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για την αντιµετώπιση
της σχολικής διαρροής.

Παρόλα αυτά, η χρήση τεχνικών και κινήτρων για την

παραµονή και συνέχιση της συµµετοχής στα προγράµµατα της Συµβουλευτικής
Γονέων, γονέων που τα παιδιά τους έχουν εγκατάλειψη την εκπαίδευση, θα
αποτελούσε επιθυµητό στόχο και χώρο παρέµβασης προκειµένου να λειτουργήσουν
υποστηρικτικά ως προς την επιστροφή των παιδιών τους στο σχολικό χώρο.

Η

αποτίµηση

των

επιπτώσεων

των

Σχολών

Γονέων,

όπως

δίνεται

στις

προηγούµενες παραγράφους, δίνεται συνοπτικά στο ακτινωτό διάγραµµα Χ.1.

∆ιάγραµµα Χ.1: Ακτινωτό ∆ιάγραµµα αποτίµησης της επίπτωσης
των Σχολών Γονέων στην καταπολέµηση της σχολικής διαρροής

K1
5

4 , 5

4

3 , 5

K7

K2

3

2 , 5

2

1 , 5

1

0 , 5

0

K6

K3

K5

Σχεδιασµός και εφαρµογή
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ΧΙ.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ

ΕΠΕΑΕΚ
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ΑΠΟ
ΓΙΑ

ΤΙΣ
ΤΗΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

ΧΙ.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Πράξεις

για

την

ανάπτυξη

του

θεσµού

της

Επιµόρφωσης

Εκπαιδευτικών

υλοποιούνται στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια, για τα οποία διατίθενται αξιόλογα
ποσά. Ωστόσο, κατά τα έτη 2005 και 2006 άρχισαν να υλοποιούνται, µε ορίζοντα
υλοποίησης

δύο

(2)

και

(3)

τριών

χρόνων,

προγράµµατα

επιµόρφωσης

εκπαιδευτικών τα οποία έχουν άµεση συνάφεια µε τον στόχο καταπολέµησης της
σχολικής διαρροής. Οι Πράξεις αυτές εντάχθηκαν στο Μέτρο 2.1. «Αναβάθµιση της
ποιότητας

της

παρεχόµενης

εκπαίδευσης»,

Ενέργεια

2.1.1.

«Επιµόρφωση

εκπαιδευτικών», Κατηγορία Πράξεων 2.1.1.β. «Ταχύρυθµα και µικρής διάρκειας
επιµορφωτικά προγράµµατα».
Οι συγκεκριµένες αυτές πράξεις αφορούν:
•

σε Ταχύρυθµα Επιµορφωτικά Προγράµµατα ∆ιαχείρισης Προβληµάτων
Σχολικής Τάξης (2 προγράµµατα),

•

σε Ταχύρυθµη Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών σε σύγχρονες ∆ιδακτικές
προσεγγίσεις για την ανάπτυξη σύγχρονης Κριτικής-δηµιουργικής
Σκέψης (1 πρόγραµµα),

•

σε Ταχύρυθµη Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών µε θέµα τον συσχετισµό
Οικογενειακού – Κοινωνικού – Πολιτισµικού Περιβάλλοντος στη
σχολική Επίδοση του Παιδιού (1 πρόγραµµα).

Συνολικά, οι πράξεις του ΕΠΕΑΕΚ που αφορούν στην υλοποίηση προγραµµάτων
Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών και αγγίζουν το πρόβληµα της σχολικής διαρροής
αναγράφονται στον Πίνακα ΧΙ.1 που ακολουθεί:
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Πίνακας ΧΙ.1: Πράξεις ΕΠΕΑΕΚ (2000-2006) για την Επιµόρφωση
Εκπαιδευτικών
Μέτρο/
Ενέργεια/
Κ. Π.

Τίτλος Πράξης

Π/Ϋ Πράξης
(ευρώ)

Τελικός
∆ικαιούχος

∆ιάρκεια
Πράξης βάσει
Τ∆Ε

Ηµ/νία
Ένταξης

2.1.1.β

Ταχύρυθµα Επιµορφωτικά
Προγράµµατα
στη
∆ιαχείριση Προβληµάτων
Σχολικής Τάξης

2.281.000,00

Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο

1/6/0531/10/08

25/7/2005

2.1.1..β

Ταχύρυθµα Επιµορφωτικά
Προγράµµατα
στη
∆ιαχείριση Προβληµάτων
Σχολικής Τάξης

450.000,00

Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο

1/6/05-30/6/07

5/8/2005

2.1.1.β

Ταχύρυθµη επιµόρφωση
Εκπαιδευτικών
σε
σύγχρονες
∆ιδακτικές
προσεγγίσεις
για
την
ανάπτυξη
σύγχρονης
Κριτικής-δηµιουργικής
Σκέψης

2.062.390,00

ΟΕΠΕΚ

15/5/0631/12/07

21/9/2006

2.1.1.β

Ταχύρυθµη Επιµόρφωση
Εκπαιδευτικών µε θέµα τον
συσχετισµό Οικογενειακού
–Κοινωνικού-Πολιτισµικού
Περιβάλλοντος
στη
σχολική
Επίδοση
του
Παιδιού

1.398.910,00

ΟΕΠΕΚ

15/5/0631/12/07

31/7/2006

Σε ότι αφορά στα Προγράµµατα ∆ιαχείρισης Προβληµάτων Σχολικής Τάξης, σκοπός
τους είναι να εµπλουτίσουν οι εκπαιδευτικοί τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις
πρακτικές τους, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικότερα στη διαχείριση
προβληµάτων της σχολικής τάξης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη βιωµατική µάθηση,
στην πρακτική αξιοποίηση των µεθόδων αντιµετώπισης προβληµάτων και στη µελέτη
περιπτώσεων µε τη χρήση πολυµέσων, επιµορφωτικού υλικού, βιβλιογραφίας κ.λπ.
Για την επιτυχέστερη υλοποίηση του προγράµµατος κρίνεται απαραίτητη η χρήση
µεθόδων ικανών να προκαλέσουν την ενεργητική συµµετοχή των επιµορφούµενων
εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό, οι επιµορφωτικές συναντήσεις στόχο έχουν να
απαντούν σε υπαρκτά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην
καθηµερινή τους πράξη και να αξιοποιούνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις και
εµπειρίες τους.
Για την υλοποίηση των παραπάνω επιµορφωτικών προγραµµάτων αξιοποιούνται
επιστήµονες µε εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία στα θεµατικά πεδία της κάθε
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ενότητας. Ως επιµορφωτές µπορούν να συµµετέχουν µέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και των
Τ.Ε.Ι., στελέχη του Π.Ι., Σχολικοί Σύµβουλοι, ειδικοί επιστήµονες, καθώς και
εκπαιδευτικοί µε αυξηµένα προσόντα (συναφείς µεταπτυχιακούς τίτλους ή µε γνώσεις
και εµπειρία σε συγκεκριµένα αντικείµενα - δράσεις), οι οποίοι εργάζονται σε
σχολικές µονάδες όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
Οι άξονες των επιµορφωτικών προγραµµάτων είναι οι ακόλουθοι:
α) ∆ιαχείριση ιδιαιτεροτήτων µαθητών,
β) Προβλήµατα συµπεριφοράς,
γ) ∆ιαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων στη σχολική τάξη,
δ) Πολιτισµικές διαφορές και κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες.
Εάν θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε τις αξίες που το συγκεκριµένο πρόγραµµα
επιθυµεί να υπηρετήσει, αυτές είναι οι ακόλουθες: α) Εκπαίδευση ενηλίκων, β) ∆ια
βίου µάθηση, γ) Εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, δ) Ειδική Αγωγή, ε) Σύνδεση
του σχολείου µε την κοινωνία, στ) Ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, και ζ)
Σχολική αποτυχία και σχολική διαρροή.
Κρίνεται από τον µελετητή ότι, η σπουδαιότητα των προγραµµάτων αυτών είναι
ιδιαίτερα σηµαντική σε σχέση µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής
διαρροής, καθώς τα συγκεκριµένα αυτά προγράµµατα, συγκριτικά µε τα υπόλοιπα
προγράµµατα επιµόρφωσης, αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να αντιµετωπίσουν,
µεταξύ άλλων, το ζήτηµα της σχολικής διαρροής παρέχοντας στους συµµετέχοντες
εκπαιδευτικούς γνώσεις απαραίτητες για τη διαχείριση περιπτώσεων µαθητών που
εµφανίζουν αυξηµένες πιθανότητες να διαρρεύσουν από την εκπαίδευση. Αυτό
προκύπτει από το περιεχόµενο των θεµατικών πεδίων που εστιάζουν την προσοχή
τους σε παράγοντες που σχετίζονται άµεσα µε τη σχολική διαρροή, όπως για
παράδειγµα η διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων των µαθητών, οι τρόποι αντιµετώπισης
διαφόρων προβληµάτων συµπεριφοράς, κ.ά.
Σε

ότι

αφορά

την

Επιµόρφωση

Εκπαιδευτικών

σε

σύγχρονες

∆ιδακτικές

προσεγγίσεις για την ανάπτυξη σύγχρονης Κριτικής-δηµιουργικής Σκέψης, σκοπός
του προγράµµατος είναι η επιµόρφωση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της
Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Από
τις βασικές τεχνικές εκπαίδευσης προτείνονται οι Ενεργητικές Τεχνικές: όπως
µέθοδος Project, Ανάληψη Ρόλων (Role-Play), Καταιγισµός Ιδεών (Brainstorming),
Υπόθεση Εργασίας (Case-Stady), ∆υναµική Μέθοδος Κατανόησης Κειµένου, κ.α.
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Σε ότι αφορά την Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών µε

Έκδοση 1.0

θέµα τον Συσχετισµό

Οικογενειακού – Κοινωνικού - Πολιτισµικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του
παιδιού, σκοπός του έργου είναι η επιµόρφωση, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
εκπαιδευτικών σχετικά µε τις σηµαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει τις τελευταίες
δεκαετίες στον οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτισµικό χώρο και οι οποίες επιδρούν
στην µαθησιακή ικανότητα των µαθητών/τριών.
Άµεσα ωφελούµενοι από τα προγράµµατα επιµόρφωσης είναι οι εκπαιδευτικοί της
Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να
ανανεώσουν τα επαγγελµατικά τους εφόδια στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης και
κατάρτισης, ώστε να συµβάλλουν µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην
αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. ∆ικαίωµα συµµετοχής κατά σειρά
προτεραιότητας έχουν:
α) εκπαιδευτικοί που έχουν µέχρι πέντε χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας και
υπηρετούν σε σχολική µονάδα (σε ποσοστό 60%),
β) εκπαιδευτικοί που έχουν πάνω από πέντε χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας
και υπηρετούν σε σχολική µονάδα (σε ποσοστό 40%),
γ) όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί.

ΧΙ.2

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι άµεσοι ποιοτικοί στόχοι στους οποίους αποσκοπούν τα προγράµµατα
επιµόρφωσης είναι ο εκπαιδευτικός:
•

να µπορεί να κατανοεί τη φύση και τις αιτίες των µαθησιακών προβληµάτων
και προβληµάτων συµπεριφοράς,

•

να παρεµβαίνει προληπτικά µε τις κατάλληλες διδακτικό-οργανωτικές
επιλογές,

•

για να αντιµετωπίζει µε παιδαγωγικούς τρόπους τα µαθησιακά προβλήµατα
και τα προβλήµατα συµπεριφοράς,

•

να γνωρίζει τον τρόπο επιλογής και συνδυασµού των διδακτικών και
οργανωτικών δραστηριοτήτων που µεγιστοποιούν τη µαθητική συµµετοχή στο
µάθηµα και ελαχιστοποιούν τη δηµιουργία προβληµάτων,
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•

Έκδοση 1.0

να γνωρίζει πώς να εξασφαλίζει τη µαθητική συµµετοχή στη διαδικασία της
αξιολόγησης και της αντιµετώπισης των προβληµάτων.

Αναγνωρίζοντας την επιµορφωτική διαδικασία ως διαδικασία αυτοπροσδιορισµού του
εκπαιδευτικού, τα συγκεκριµένα επιµορφωτικά προγράµµατα συµβάλλουν στην
ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τις καταστάσεις που βιώνει ο εκπαιδευτικός και τη
δυνατότητα παρέµβασης στο πλαίσιο όπου δρα. Καθώς τα προγράµµατα
υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, µε τη µορφή ταχύρυθµου
προγράµµατος επιµόρφωσης, παρέχεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να
προβληµατιστούν, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων της σχολικής τάξης.
Ο βασικός ποσοτικός στόχος του προγράµµατος ∆ιαχείρισης Προβληµάτων
Σχολικής Τάξης, για το πρώτο εξάµηνο του 2006, είναι η υλοποίηση συνολικά 50
ωρών επιµόρφωσης για κάθε εκπαιδευτικό στο σύνολο 4.000 εκπαιδευτικών.
Σε

ότι

αφορά

την

Επιµόρφωση

Εκπαιδευτικών

σε

Σύγχρονες

∆ιδακτικές

Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής – ∆ηµιουργικής Σκέψης, ο ποσοτικός
στόχος του προγράµµατος αποτελεί η επιµόρφωση 6.000 εκπαιδευτικών, ενώ η
συνολική διάρκεια των επιµορφωτικών προγραµµάτων ανέρχεται σε 64 διδακτικές
ώρες στο σύνολο µιας σχολικής χρονιάς (2006-2007).
Σε ότι αφορά την Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών µε

θέµα τον Συσχετισµό

Οικογενειακού – Κοινωνικού - Πολιτισµικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του
παιδιού, ο ποσοτικός στόχος του έργου είναι συνολικά η επιµόρφωση, ενηµέρωση
και ευαισθητοποίηση 5.000 εκπαιδευτικών, συνολικά 48 ωρών διδασκαλίας στο
σύνολο µιας σχολικής χρονιάς (2006-2007).
Στα τέσσερα εξεταζόµενα Προγράµµατα, η επιµόρφωση πραγµατοποιείται εκτός
ωρών εργασίας και οι ώρες διδασκαλίας είναι οκτώ (8) την εβδοµάδα που
κατανέµονται σε δύο συνεχόµενες ηµέρες. Το σύνολο των επιµορφωτικών
προγραµµάτων εκτελούνται στα 16 ΠΕΚ της χώρας, σε εξακτινωµένα Παραρτήµατα
ή άλλα κέντρα.

ΧI.3
Ως

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
προς

τους

ποσοτικούς

στόχους

της

παρέµβασης,

η

υλοποίηση

των

προγραµµάτων δείχνει µία κατ’ αρχήν ικανοποιητική εικόνα.
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Συγκεκριµένα, σε ότι αφορά τα προγράµµατα ∆ιαχείρισης Προβληµάτων Σχολικής
Τάξης, τα οποία είναι σε εξέλιξη, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία που του
Εξαµηνιαίου ∆ελτίου Παρακολούθησης Εκτέλεσης του Έργου (1ο εξάµηνο του 2006),
τα σεµινάρια επιµόρφωσης ολοκλήρωσαν 2.436 εκπαιδευτικοί, άντρες και γυναίκες,
ενώ υπολείπονται ακόµη 1.564 εκπαιδευτικοί προκειµένου να ικανοποιηθεί ο στόχος
της επιµόρφωσης 4.000 εκπαιδευτικών.
Σε ότι αφορά στο πρόγραµµα για την Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών σε Σύγχρονες
∆ιδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής – ∆ηµιουργικής Σκέψης, έως
σήµερα έχει εκπονηθεί και παραδοθεί το Πρόγραµµα Σπουδών, ενώ το Υλικό
Επιµόρφωσης αφού εκπονήθηκε, αναπαράχθηκε και διανεµήθηκε στα 8 ΠΕΚ της
χώρας που συµµετείχαν στην Α’ Φάση της επιµόρφωσης (ΠΕΚ Πειραιά,
Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Λαµίας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Τρίπολης και
των εξακτινοµένων τους). Η Β΄ Φάση του έργου ξεκίνησε στις 12/10/2007 και
αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Οκτωβρίου 2007. Αναφέρεται ότι στη
Φάση αυτή υπάγονται τα ακόλουθα 8 ΠΕΚ: 1ο Αθήνας, 2ο Αθήνας, 3ο Αθήνας, 1ο
Θεσσαλονίκης, 2ο Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κοζάνης και τα εξακτινοµένα
τους.
Σε ότι αφορά, τέλος, τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης µε θέµα τον συσχετισµό
Οικογενειακού – Κοινωνικού – Πολιτισµικού Περιβάλλοντος στη σχολική Επίδοση του
Παιδιού, το πρόγραµµα σπουδών καθώς και το επιµορφωτικό υλικό εκπονήθηκε και
παραδόθηκε. Μέχρι σήµερα έχει υλοποιηθεί η Α’ Φάση της επιµόρφωσης στα 8 από
τα 16 ΠΕΚ της χώρας (Πειραιάς, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Λαµία, Λάρισα,
Μυτιλήνη, Πάτρα, Τρίπολη και τα εξακτινοµένα τους).
Στον Πίνακα ΧΙ.2 παρακάτω απεικονίζονται οι ποσοτικοί στόχοι των προγραµµάτων
καθώς και πορεία υλοποίησής τους µέχρι το τέλος του 1ου τριµήνου του 2006.
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Πίνακας XI.2: Συνοπτική Πρόοδος Υλοποίησης Πράξεων ΕΠΕΑΕΚ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΕΑΕΚ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ µέχρι το
1ο τρίµηνο 2006

∆ιάρκεια
υλοποίησης

∆ιδακτικές
ώρες

Αριθµός
εκπαιδευτικών

Σύνολο
διδακτικών
ωρών

Αριθµός
εκπαιδευτικών

Σύνολο
διδακτικών
ωρών

Ταχύρυθµα
Επιµορφωτικά
Προγράµµατα στη ∆ιαχείριση
Προβληµάτων
Σχολικής Τάξης

1/6/05 31/10/08

50

4.000

200.000

2.436

121.800

Ταχύρυθµη επιµόρφωση
Εκπαιδευτικών
σε
σύγχρονες
∆ιδακτικές
προσεγγίσεις
για
την
ανάπτυξη
σύγχρονης
Κριτικής-δηµιουργικής
Σκέψης

15/5/0631/12/07

64

6.000

384.000

Ταχύρυθµη Επιµόρφωση
Εκπαιδευτικών µε θέµα
τον
συσχετισµό
ΟικογενειακούΚοινωνικού-Πολιτισµικού
Περιβάλλοντος
στη
σχολική Επίδοση του
Παιδιού

15/5/0631/12/07

48

5.000

240.000

ΧI.4

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ

Λόγω της φύσης των δράσεων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών εκτιµάται ότι το 1ο, 3ο
και 4ο κριτήριο δεν έχουν εφαρµογή.
Αναφορικά µε τα υπόλοιπα κριτήρια αποτίµησης της συµβολής των δράσεων του
ΕΠΕΑΕΚ στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής τα οποία παρουσιάζονται στην
ενότητα ΙΙ.2, και σύµφωνα µε τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αναπτύχθηκαν
στις προηγούµενες παραγράφους της παρούσας ενότητας, η συµβολή των δράσεων
της Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην καταπολέµηση της σχολικής διαρροής
εκτιµάται συνολικά ως εξής:

Κριτήριο 2ο: Αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και συµβολή στην βελτίωση της
σχολικής επίδοσης του µαθητή
Ένας από τους κύριους στόχους, κοινός στα προγραµµάτων Επιµόρφωσης των
Εκπαιδευτικών που παρουσιάζονται στο παρόν κείµενο, είναι ο εµπλουτισµός των
γνώσεων και πρακτικών τους, προκειµένου να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές τους
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επιδόσεις. Ως προς το κριτήριο αυτό η συµβολή των παρεµβάσεων επιµόρφωσης
εµφανίζεται να συνδέεται θετικά µε την αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και τη
συµβολή της στην βελτίωση της σχολικής επίδοσης ως µέσο αντιµετώπισης της
σχολικής διαρροής, στο βαθµό που όσο περισσότερο καταρτισµένος είναι ο
εκπαιδευτικός τόσο ευνοείται και η σχολική απόδοση των µαθητών του.
∆ιαπιστώνεται όµως ότι η σύνδεση του θεσµού της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών
και της αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής µέσω της ενίσχυσης των σχολικών
επιδόσεων των µαθητών, προκύπτει περισσότερο ως αποτέλεσµα τις βελτίωσης των
εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των διδασκόντων, και όχι ως υλοποιούµενη ενέργεια/
δράση για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής.

Κριτήριο 5ο: Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά µε την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της σχολικής διαρροής.
Η συµβολή των Έργων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, έτσι όπως προκύπτει από
τις δράσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω, θεωρείται σηµαντική ως προς την
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά µε την αντιµετώπιση της σχολικής
διαρροής. Τόσο η «Ταχύρυθµη Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών µε θέµα τον συσχετισµό
Οικογενειακού – Κοινωνικού - Πολιτισµικού Περιβάλλοντος στη σχολική Επίδοση του
Παιδιού» αλλά κυρίως τα «Ταχύρυθµα Επιµορφωτικά Προγράµµατα στη ∆ιαχείριση
Προβληµάτων Σχολικής Τάξης» θεωρείται ότι προσφέρουν σηµαντική ενηµέρωση και
ευαισθητοποιούν τους εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν σε αυτά, αναφορικά µε τα
ιδιαίτερα προβλήµατα, χαρακτηριστικά και ανάγκες των µαθητών που εµφανίζουν
αυξηµένες πιθανότητες να διαρρεύσουν από την εκπαίδευση. Στο σηµείο όµως αυτό
πρέπει να παρατηρήσουµε ότι ο αριθµός των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν σε
αυτές τις παρεµβάσεις είναι περιορισµένος σε σχέση µε τον γενικό πληθυσµό των
εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση περιορισµένος είναι και ο αριθµός των µαθητών
που επωφελούνται από τις συγκεκριµένες αυτές δράσεις.

Κριτήριο 6ο: Παροχή γνωστικών εφοδίων νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για την
έγκυρη διάγνωση κινδύνου σχολικής διαρροής
Με βάσει το σχεδιασµό των παρεµβάσεων επιµόρφωσης που παρουσιάστηκαν, οι
επωφελούµενοι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν σε αυτές, θα είναι σε θέση να
εµπλουτίσουν τα γνωστικά τους εφόδια και εργαλεία τα οποία και θα τους βοηθήσουν
να αποκτήσουν καλύτερη σχέση µε τους µαθητές τους αλλά και να αναγνωρίσουν
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες αυτών. Μέσω λοιπόν των παρεµβάσεων
αυτών,

και

κυρίως

διαµέσου

της

παρακολούθησης

των

«Ταχύρυθµων

Επιµορφωτικών Προγραµµάτων στη ∆ιαχείριση Προβληµάτων Σχολικής Τάξης»,
ταυτόχρονα µε τα παραπάνω εφόδια που τους παρέχοντα, προκειµένου να
µεγιστοποιήσουν την συνολική απόδοση της σχολικής τάξης, τους παρέχονται και
ένα σύνολο γνώσεων και εργαλείων ικανών να τους βοηθήσει να διαγνώσουν
έγκυρα, µέσω της παρατήρησης και κατανόησης, περιπτώσεις µαθητών που
απειλούνται µε σχολική διαρροή. Όπως όµως επισηµάνθηκε στην ανάλυση του
προηγουµένου κριτηρίου, ο αριθµός των επωφελούµενων εκπαιδευτικών αλλά και
µαθητών είναι περιορισµένος. Επίσης περιορισµένη είναι και η διάρκεια των
συγκεκριµένων παρεµβάσεων, γεγονός που επηρεάζει ποσοτικά και ποιοτικά το
περιεχόµενο της επιµόρφωσης αυτής.

Κριτήριο 7ο: Παροχή γνωστικών εφοδίων, νέων τεχνογνωσιών και εργαλείων για την
αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής
Έχει ήδη αναφερθεί ότι η συµβολή των παρεµβάσεων επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών, πρέπει να αφορά όχι µόνο στην ευαισθητοποίηση και στην
ενηµέρωση που τους παρέχεται αλλά και στην παροχή γνωστικών εφοδίων

και

εργαλείων και καθώς και την εκµάθηση νέων τεχνογνωσιών που µεγιστοποιεί την
εκπαιδευτική τους επίδοση. Από τις παρεµβάσεις αυτές, τόσο τα «Ταχύρυθµα
Επιµορφωτικά Προγράµµατα στη ∆ιαχείριση Προβληµάτων Σχολικής Τάξης» όσο και
η «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών σε σύγχρονες ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για την
ανάπτυξη

σύγχρονης

Κριτικής-δηµιουργικής

Σκέψης»

παρέχουν

στους

εκπαιδευτικούς ένα σύνολο τέτοιο µέσων, σύµφωνα µε τις σύγχρονες παιδαγωγικές
και εκπαιδευτικές µεθόδους, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, χωρίς όµως να είναι
σχεδιασµένα ειδικά για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής και για τη διαχείριση
του διαρρέοντα µαθητή ή εκείνου που απειλείται µε διαρροή, µε τρόπο
αποτελεσµατικό και υποστηρικτικό στην προσπάθεια του να επιστρέψει ή να
παραµείνει στο σχολείο. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχεδιασµός εξειδικευµένων
εργαλείων αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής και διαχείρισης του διαρρέοντα
µαθητή, καθώς και ο περιορισµένος αριθµός επωφελούµενων λειτουργούν
περιοριστικά ως προς την συµβολή των παρεµβάσεων αυτών αναφορικά µε το
συγκεκριµένο κριτήριο.

PLANET A.E.

Σελ. 146

Παραδοτέο 3: Εκτίµηση των επιπτώσεων στη σχολική διαρροή από την εφαρµογή δράσεων
του ΕΠΕΑΕΚ

Έκδοση 1.0

Η αποτίµηση των επιπτώσεων των παρεµβάσεων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών,
όπως δίνεται στις προηγούµενες παραγράφους, δίνεται συνοπτικά στο ακτινωτό
διάγραµµα ΧΙ.1.

∆ιάγραµµα ΧΙ.1: Ακτινωτό ∆ιάγραµµα αποτίµησης της επίπτωσης των
παρεµβάσεων για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην καταπολέµηση
της σχολικής διαρροής

Κ2
5

4 , 5

4

3 , 5

Κ5

3

2 , 5

2

1 , 5

1

0 , 5

0

Κ6

Κ7

Σχεδιασµός και εφαρµογή
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην προηγούµενη ανάλυση του παρόντος τρίτου παραδοτέου της µελέτης:


εξετάστηκε η δοµή του ΕΠΕΑΕΚ και εντοπίστηκαν οι παρεµβάσεις εκείνες µε
άµεση ή έµµεση συνάφεια µε τον στόχο της καταπολέµησης της σχολικής
διαρροής.



αναλύθηκε η συσχέτιση των παρεµβάσεων αυτών για την αντιµετώπιση της
σχολικής διαρροής µε τα «κριτήρια αποτίµησης» που παρουσιάζονται στην
Ενότητα ΙΙ.

Από την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτουν σηµαντικά συµπεράσµατα για την
αποτίµηση του σχεδιασµού και της εφαρµογής των παρεµβάσεων για τη σχολική
διαρροή που µπορούν να προσφέρουν χρήσιµα συµπεράσµατα, όχι µόνο σε σχέση
µε τον απολογισµό της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου (2000-2008), αλλά
κυρίως για τον προγραµµατισµό των παρεµβάσεων της επόµενης περιόδου.
Σηµειώνεται ότι το περιεχόµενο του επόµενου (τέταρτου) παραδοτέου της παρούσας
µελέτης αφορά ακριβώς σε αυτό: στη διατύπωση προτάσεων. Κατά συνέπεια, τα
βασικά συµπεράσµατα της αποτίµησης ουσιαστικά αποτελούν την εισαγωγή στο
επόµενο παραδοτέο και για αυτό συνοψίζονται στη συνέχεια.
Τα συµπεράσµατα οµαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες:
⇒ Αρχικά διατυπώνονται οι βασικές διαπιστώσεις για την συνολική εικόνα που
παρουσιάζει το ΕΠΕΑΕΚ αναφορικά µε τον στόχο της καταπολέµησης της
σχολικής διαρροής. Οι διαπιστώσεις αυτές προκύπτουν από την ανάλυση της
Ενότητας Ι.
⇒ Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την
αποτίµηση των επιµέρους παρεµβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ. Τα συµπεράσµατα
αυτά προκύπτουν από την ανάλυση των Ενοτήτων ΙΙΙ έως ΧΙ.
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∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ

(α) Το ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 µεταξύ των βασικών του στόχων είχε και την
καταπολέµηση της σχολικής διαρροής. Συγκεκριµένα ο σχεδιασµός του ΕΠΕΑΕΚ,
που περιλαµβάνει το Μέτρο 1.2: «Καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας και
διαρροής και ενίσχυση της µαθησιακής και κοινωνικής διάστασης του σχολείου» στον
Άξονα Προτεραιότητας 1: «Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην
αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται µε κοινωνικό
αποκλεισµό», δείχνει τη συγκεκριµένη στόχευση που είχε το ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006
αναφορικά µε την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής.
Πέρα όµως από τις παρεµβάσεις που στόχευαν άµεσα στην καταπολέµηση της
σχολικής διαρροής υπήρξαν και άλλες παρεµβάσεις (ενέργειες) που εντάχθηκαν στο
πλαίσιο άλλων στόχων αλλά έχουν άµεση επίπτωση στην αντιµετώπιση της σχολικής
διαρροής.
Έτσι, στο επίπεδο του σχεδιασµού, τεκµηριώνεται η επαρκής αρχική στόχευση
του ΕΠΕΑΕΚ στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής σύµφωνα µε τους
στόχους της Συνόδου της Λισσαβόνας.

(β) Η εσωτερική κατανοµή των πόρων που διατέθηκαν σε παρεµβάσεις (είτε
εντασσόταν άµεσα στον στόχο καταπολέµησης της σχολικής διαρροής είτε έχουν
σηµαντική συνάφεια µε τον στόχο αυτό) παρουσιάζουν µεγάλη ανισοµέρεια υπέρ
κάποιων δράσεων και σε βάρος άλλων. Συγκεκριµένα το 80% των πόρων που
διατέθηκαν για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής αφορούσαν 2 παρεµβάσεις
(ολοήµερο σχολεία και πρόσθετη διδακτική στήριξη) ενώ παρουσιάζεται υποβάθµιση
από πλευράς προϋπολογισµού των υπολοίπων παρεµβάσεων. Είναι αναγκαίο ο
σχεδιασµός και η εφαρµογή των παρεµβάσεων να αφορά σε ολοκληρωµένη
δέσµη δράσεων µε συµπληρωµατικότητα / συνάφεια και µε ορθολογική
κατανοµή των επιµέρους προϋπολογισµών, έτσι ώστε να συντείνουν στον
ενιαίο στόχο που είναι η αντιµετώπιση της πρόωρης διαρροής από το
εκπαιδευτικό σύστηµα.

(γ) Σηµαντική αδυναµία του σχεδιασµού και της εφαρµογής του ΕΠΕΑΕΚ είναι η
απουσία σηµαντικών µέτρων και παρεµβάσεων που εφαρµόζονται διεθνώς µε
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θετικές επιπτώσεις στη µείωση της σχολικής διαρροής. Αναφέρονται ενδεικτικά
η έλλειψη δράσεων:
o

ενηµέρωσης

και

ευαισθητοποίησης

της

εκπαιδευτικής

κοινότητας

(ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών) σε σχέση µε τους στόχους µείωσης της
σχολικής διαρροής
o

κινητοποίησης της ευρύτερης κοινωνίας και ιδιαίτερα των γονέων προς
την κατεύθυνση υποστήριξης της καταπολέµησης της σχολικής διαρροής,

o

συµβουλευτικής µέσα στις σχολικές µονάδες µε στόχευση στην πρόληψη,
την καταπολέµηση και την καταγραφή της σχολικής διαρροής,

o

ανάπτυξης ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης της σχολικής
διαρροής για την άµεση καταγραφή της και τον συνεχή, σε πραγµατικό
χρόνο, υπολογισµό των σχετικών δεικτών σε συνάρτηση µε τις αιτίες
αποχώρησης.

XII.2

ΒΑΣΙΚΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΤΗΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΡΟΗ

Ολοήµερο Σχολείο
Η παρέµβαση του Ολοήµερου Σχολείου, Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού, προσφέρεται
σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία και κατά γενική οµολογία για την άµεση
αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής, αφού ένας από τους
βασικούς στόχους που τέθηκαν κατά το σχεδιασµό της ήταν η αναβάθµιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να γίνει ελκυστικότερη γα τον µαθητή από τα πρώτα
χρόνια της επαφής του µε αυτήν.
Ωστόσο, η θετική αυτή άποψη έχει διαµορφωθεί σε σχέση µόνο µε το σχεδιασµό του
Ολοήµερου Σχολείου και δεν επεκτείνεται αναφορικά µε την εφαρµογή και τη
λειτουργία του στην πράξη. Έτσι, παρόλο που το Ολοήµερο Σχολείο φαίνεται να έχει
πετύχει τον κοινωνικό στόχο σε ότι αφορά την κάλυψη των αναγκών των
εργαζόµενων γονέων, ωστόσο δεν έχουν διαπιστωθεί αντίστοιχα οφέλη για τον ίδιο
το µαθητή, φαινόµενο που είναι εντονότερο στις αγροτικές και ηµιαστικές περιοχές.

PLANET A.E.

Σελ. 150

Παραδοτέο 3: Εκτίµηση των επιπτώσεων στη σχολική διαρροή από την εφαρµογή δράσεων
του ΕΠΕΑΕΚ

Έκδοση 1.0

Ειδικά σχετικά µε την αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής, η
αποτελεσµατικότητα του Ολοήµερου Σχολείου απέχει πολύ από την θεωρητικά
προσδοκώµενη, και µάλιστα εκτιµάται ως ακόµη µικρότερη κατά τις τελευταίες τάξεις
του ∆ηµοτικού Σχολείου, που είναι και το κρίσιµο σηµείο για την επιτυχή µετάβαση
του µαθητή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Ο σχεδιασµός του Ολοήµερου Σχολείου δεν υποστηρίχθηκε από την υλοποίηση ενός
πλέγµατος

στοχευµένων

παρεµβάσεων

που

θα

το

καθιστούσαν

πρακτικά

αποτελεσµατικό. Έτσι, στην αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης κρίνεται ότι θα
συµβάλει θετικά η υλοποίηση δράσεων για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών,
των γονέων και της τοπικής και σχολικής κοινότητας σε σχέση ειδικά µε τους
τρόπους αντιµετώπισης του προβλήµατος της σχολικής διαρροής.
Επίσης, κρίνεται ότι ο θεσµός του Ολοήµερου Σχολείου προσφέρεται για την
εκπόνηση και αποτελεσµατική αξιοποίηση ειδικών εργαλείων και µεθοδολογιών για
την έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση του κινδύνου της διαρροής των µαθητών
από τα πρώτα χρόνια της επαφής τους µε την εκπαιδευτική διαδικασία, δυνατότητα
που δεν έχει αξιοποιηθεί µέχρι στιγµής.

Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη
Η παρέµβαση της Πρόσθετης ∆ιδακτικής στήριξης έχει σαν κύριο στόχο την
εκπαιδευτική στήριξη των µαθητών των Ενιαίων Λυκείων και των ΤΕΕ που
παρουσιάζουν χαµηλές επιδόσεις ή έχουν δυσκολίες στην κατανόηση και εµπέδωση
των γνώσεων που τους παρέχει το σχολείο. Στοχεύει εποµένως άµεσα στην
καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής, πράγµα που σύµφωνα µε
µετρήσεις φαίνεται να επιτυγχάνει σε αρκετά σηµαντικό βαθµό.
Ωστόσο, κατά την εφαρµογή των προγραµµάτων Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης
παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήµατα, που µειώνουν την αποτελεσµατικότητα της
παρέµβασης τόσο γενικά όσο και ως προς τον συγκεκριµένο στόχο της
αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής. Κυριότερα από αυτά κρίνονται αφενός η
παρατηρούµενη καθυστέρηση στην έναρξη των προγραµµάτων, πράγµα εξαιρετικά
κρίσιµο ειδικά για τις µεγαλύτερες τάξεις του λυκείου, και αφετέρου η έλλειψη ενός
σαφώς θεσµοθετηµένου και αξιοκρατικού συστήµατος επιλογής των καθηγητών που
συµµετέχουν στα προγράµµατα.
Στην αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης κρίνεται ότι θα συµβάλει θετικά η θέσπιση
διαδικασιών για την ουσιαστική εµπλοκή των γονέων στις σχολικές διαδικασίες που
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άπτονται της Π∆Σ, καθώς και η υλοποίηση δράσεων για την ευαισθητοποίηση τόσο
της εκπαιδευτικής όσο και της τοπικής κοινότητας.
Κρίνεται επίσης, ότι ο θεσµός της Π∆Σ προσφέρεται για την εκπόνηση και
αξιοποίηση ειδικών εργαλείων και µεθοδολογιών για την έγκαιρη διάγνωση και
αντιµετώπιση του κινδύνου της µαθητικής διαρροής, δυνατότητα που δεν έχει
αξιοποιηθεί µέχρι σήµερα.

Ενισχυτική ∆ιδασκαλία
Η συµβολή της παρέµβασης της πιλοτικής εφαρµογής της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας
στην καταπολέµηση της σχολικής διαρροής κρίνεται ως εξαιρετικά θετική, αλλά
περιορισµένης έκτασης αφού αφορά µόνο στις συγκεκριµένες σχολικές µονάδες στις
οποίες υλοποιήθηκε.
Κατά συνέπεια, δεν µπορεί να εκτιµηθεί η συµβολή της στην καταπολέµηση του
φαινοµένου της σχολικής διαρροής γενικά, παρά µόνο ως προς την ανάπτυξη
σηµαντικής εµπειρίας και τεχνογνωσίας η οποία ζητείται να αξιοποιηθεί κατά τα
επόµενα χρόνια µε την ευρύτερη εφαρµογή των αποτελεσµάτων του πιλοτικού έργου
στον θεσµό.

∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση
Οι παρεµβάσεις που εφαρµόστηκαν επικέντρωσαν στις τρεις βασικές οµάδες
µαθητικού πληθυσµού µε υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής:


Αλλοδαποί και Παλιννοστούντες µαθητές



Μουσουλµανόπιαδες



Τσιγγανόπαιδες

Η στόχευση των παρεµβάσεων αυτών στις συγκεκριµένες οµάδες υψηλού κινδύνου
διαρροής και η ευρύτητα του πεδίου των δράσεων που υλοποιήθηκαν (ενισχυτική
διδασκαλία, εκπόνηση ειδικού εκπαιδευτικού υλικού, επιµόρφωση εκπαιδευτικών,
ευαισθητοποίηση γονέων και της κοινωνίας γενικότερα κλπ.) είναι οι αιτίες που
οδήγησαν σε σηµαντική µείωση της διαρροής των οµάδων αυτών από το
εκπαιδευτικό σύστηµα.
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Η (διαφορετικού βαθµού στην κάθε οµάδα) επιτυχία των προγραµµάτων αυτών είναι
γενικά αποτέλεσµα επιτυχηµένου σχεδιασµού και υλοποίησης που είχαν ως άµεσο
στόχο:
(α) την αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής,
(β) την εµπλοκή γονέων, εκπαιδευτικών και κοινωνίας γενικότερα στην αντιµετώπιση
του προβλήµατος
(γ) την παροχή των µέσων που αξιοποιούνται από τον εκπαιδευτικό για τις ειδικές
αυτές οµάδες µαθητών (επιµόρφωση, εκπόνηση του κατάλληλου εκπαιδευτικού
υλικού).
Η συνέχιση και ο εµπλουτισµός των προγραµµάτων αυτών κρίνεται από τον µελετητή
ως απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω αποκλιµάκωση των δεικτών
σχολικής διαρροής.

Συµβουλευτική και Προσανατολισµός
Οι παρεµβάσεις Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (όπως εφαρµόστηκαν στο
ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006) µπορούν να συνδεθούν σε µία γενικότερη θεώρηση µε την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής στο βαθµό που ο σωστά
ενηµερωµένος µαθητής για τις επαγγελµατικές του προοπτικές αλλά και εκείνος που,
διαµέσου των παρεµβάσεων αυτών, ανακαλύπτει και αναπτύσσει τις φυσικές του
κλίσεις και δεξιότητες, είναι ο µαθητής που κατά κανόνα παραµένει στο σχολικό χώρο
και ολοκληρώνει την βασική εκπαίδευση.
Στο σηµείο όµως αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι η Συµβουλευτική δεν αποτελεί θεσµό
µονοδιάστατο και προσανατολισµένο µόνο στην σωστή επιλογή του µελλοντικού
επαγγέλµατος ή των σπουδών του µαθητή. Έτσι παράλληλα µε το ρόλο του αυτό, η
Συµβουλευτική καλείται να βοηθήσει τον µαθητή να αντιµετωπίσει µε επιτυχία µία
σωρεία προβληµάτων που µπορεί να σχετίζονται µε τις κοινωνικές συνθήκες που τον
περιβάλλουν, µε τα προβλήµατα της εφηβικής ηλικίας ή άλλα ατοµικά και µαθητικά
χαρακτηριστικά που είναι δυνατόν να τον οδηγήσουν εκτός σχολικού χώρου αν δεν
υπάρξει έγκυρη διάγνωση και παρέµβαση. Μέχρι σήµερα όµως, και µε τον τρόπο
που

σχεδιάζονται

και

υλοποιούνται

τα

προγράµµατα

Συµβουλευτικής

και

Προσανατολισµού ο χαρακτήρας τους παραµένει µονοδιάστατος και περιορισµένος,
ως προς την πρώτη µόνο κατεύθυνση ενώ δεν έχουν αναπτυχθεί δράσεις ή ενέργειες
επικεντρωµένες στο πρόβληµα της σχολικής διαρροής. Για το λόγους αυτούς θα
µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η συµβολή των παρεµβάσεων Συµβουλευτικής και
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Προσανατολισµού, στην αντιµετώπιση του προβλήµατος, παραµένει περιορισµένη,
αφού τα όποια θετικά αποτελέσµατα προς αυτή την κατεύθυνση είναι έµµεσα και
σχετίζονται µόνο µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό.

Σχολές Γονέων
Η περαιτέρω αξιοποίηση των Σχολών Γονέων, οι οποίες όπως έχει αποδειχθεί, ως
θεσµός, έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και
των γονέων, θα µπορούσε να αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο και τοµέας παρέµβασης
προκειµένου για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της Σχολικής ∆ιαρροής µέσω
στοχευµένων δράσεων που θα εστιάζουν στην ενηµέρωση / ευαισθητοποίηση και
δυναµική εµπλοκή των ενδιαφερόµενων µερών, δηλαδή του σχολείου, της
οικογένειας και των µαθητών.
Η αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής δεν αποτελεί µέχρι σήµερα κεντρικό στόχο
του θεσµού, αλλά συνδέεται άµεσα µε κοινωνικά προβλήµατα που αναλύονται και
διαχειρίζονται στα πλαίσια των προγραµµάτων του. Ως ετούτου η συµβολή των
Σχολών Γονέων (όπως υλοποιήθηκαν) κρίνεται ότι έχει σηµαντικά περιθώρια στη
βελτίωση του σχεδιασµού τους προκειµένου να έχουν σαφέστερο προσανατολισµό
και στην αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής.

Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών
Στη σηµερινή εποχή που η ραγδαία επιστηµονική και οικονοµική πρόοδος απαιτεί
συνεχή ενηµέρωση των εκπαιδευτικών τόσο στην ειδικότητά τους όσο και σε θέµατα
παιδαγωγικής κατάρτισης, η επιµόρφωσή τους θεωρείται ένας βασικός µοχλός
ανανέωσης και εκσυγχρονισµού των εκπαιδευτικών συστηµάτων, καθώς είναι ένας
θεσµός συνυφασµένος µε κάθε µορφή ανανεωτικής παρέµβασης στην εκπαίδευση
και µέσον πολύτιµης αρωγής προς τον εκπαιδευτικό, ώστε ο τελευταίος να
ανταποκρίνεται µε επάρκεια και αποτελεσµατικότητα στις αυξηµένες απαιτήσεις του
εκπαιδευτικού έργου. Κατ’ επέκταση, κάθε πρόγραµµα που συµβάλλει στην ποιοτική
αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστήµατος εν
γένει αναµένεται ότι θα συµβάλλει, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, στη µείωση
της σχολικής διαρροής, στο βαθµό που οι γενεσιουργές αιτίες της τελευταίας δεν
απαντώνται µόνο εκτός σχολικού χώρου αλλά έχουν τις ρίζες τους και στον τρόπο
που το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι δοµηµένο.
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Τα προβλήµατα αυτά µπορεί να έχουν ποικίλες µορφές και συνδέονται, συνήθως, µε
τη σχολική τάξη και το άµεσο κοινωνικό της περιβάλλον. Στη χώρα µας, όπου η
εικόνα του σχολείου αποκτά όλο και περισσότερο χαρακτηριστικά πλουραλισµού σε
επίπεδο γλώσσας και πολιτισµού, µε συνεχώς αυξανόµενα τα ποσοστά πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου και ορατό τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού µαθητών
µε ιδιαιτερότητες, είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν γνώσεις που θα
τους βοηθήσουν να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τέτοιας φύσεως προβλήµατα. Ο
παραπάνω

προβληµατισµός

καθιστά

σαφή

την

ανάγκη

επιµόρφωσης

των

εκπαιδευτικών.
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µέσω ταχύρυθµων προγραµµάτων µπορεί να
θεωρηθεί ο δίαυλος, δια µέσου του οποίου δηµιουργούνται πολλές ευκαιρίες για κάθε
εκπαιδευτικό να επικεντρωθεί σε θέµατα που αφορούν στην εκπαιδευτική πρακτική ή
το περιβάλλον του σχολείου, να τα αναλύσει και να διαµορφώσει στάσεις, απόψεις
και πρακτικές προκειµένου να αναπτυχθούν νέα περιβάλλοντα µάθησης.
Το ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 διέθετε τέτοια προγράµµατα, που όµως αποτέλεσαν µόνο
µικρό µέρος του συνολικού προϋπολογισµού επιµόρφωσης εκπαιδευτικών. Συνεπώς
απαιτείται τα προγράµµατα επιµόρφωσης να επικεντρωθούν και σε θέµατα (εκτός
των άλλων) που βελτιώνουν την ικανότητα του εκπαιδευτικού να διαγνώσει και να
διαχειριστεί καταστάσεις που οδηγούν σε πρόωρη διακοπή των σπουδών των
µαθητών.
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