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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗN ∆’ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν τεύχος αποτελεί το τέταρτο παραδοτέο της «Μελέτης για την 

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

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

«Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» 2000-2006 και 

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

Το περιεχόµενο της µελέτης προδιαγράφεται αναλυτικά στην από 27/4/2007 

Σύµβαση Ανάθεσης Έργου µεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» 

2000-2006 και της εταιρείας PLANET Α.Ε.  

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

εκπονείται σχέδιο παρεµβάσεων για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής στο 

πλαίσιο του της ∆’ Προγραµµατικής Περιόδου που αφορά στα έτη 2007 έως 2013. Οι 

προτάσεις αναφέρονται στις ακόλουθες συγκεκριµένες κατηγορίες παρεµβάσεων: 

1. Του θεσµού της συµβουλευτικής και προσανατολισµού 

2. Του θεσµού της ενισχυτικής διδασκαλίας  

3. Της λειτουργίας τµηµάτων ένταξης για µη ελληνόφωνους 

4. Του ολοήµερου σχολείου 

5. Της λειτουργίας των σχολών γονέων 

6. 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 Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση και επισηµαίνονται ιδιαίτερα οι Άξονες 

Προτεραιότητας και οι Ειδικοί Στόχοι που µπορούν να αξιοποιηθούν για την 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής. Επίσης εξετάζεται η χωρική κατανοµή 

των παρεµβάσεων σε σχέση µε τις ζώνες προτεραιότητας (που ορίστηκαν 

στο 2ο Παραδοτέο) και τη διάκριση των περιφερειών στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα (αµιγούς στόχου 1, phasing out, phasing in)  Η προηγούµενη 

ανάλυση αποτελεί το περιεχόµενο της Ενότητας Ι του παρόντος παραδοτέου. 

⇒ Στη συνέχεια, επισηµαίνονται οι βασικές διαπιστώσεις από την εφαρµογή των 

παρεµβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2007 για τη σχολική διαρροή που 

αποτελούν τη βάση στην οποία θα στηριχθούν οι προτάσεις του µελετητή. 

Επίσης, παρουσιάζονται τα συνολικά συµπεράσµατα και σχόλια για τις 

προτάσεις των παρεµβάσεων του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για 

τη σχολική διαρροή. Τα παραπάνω αποτελούν το περιεχόµενο της Ενότητας 

ΙΙ. 

⇒ Τέλος αναλύεται το σχέδιο παρεµβάσεων για την ∆’ Προγραµµατική Περίοδο 

στην Ενότητα ΙΙΙ. 
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Ι. Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΚΑΙ Η 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 

 

I.1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & 
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» αποτελείται από 

15 Άξονες Προτεραιότητας (εκ των οποίων οι 3 αφορούν στην Τεχνική Βοήθεια) οι 

οποίοι δοµούνται σε 42 (εκ των οποίων 6 αφορούν στην Τεχνική Βοήθεια) Ειδικούς 

Στόχους. Το σύνολο του Προγράµµατος χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο. ∆εν περιλαµβάνονται πλέον πόροι ΕΤΠΑ που αντικαθίστανται µε 

τη «ρήτρα ευελιξίας 10%» για κάθε Άξονα Προτεραιότητας.   

Οι 15 Άξονες Προτεραιότητας δοµούνται γύρω από 5 κεντρικούς στόχους µε 

εφαρµογή της καθενός σε 3 κατηγορίες περιφερειών:  

 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1: Είναι οι εξής 8 Περιφέρειες: Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνιοι Νήσοι, ∆υτική Ελλάδα, 

Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 

 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out): Είναι οι εξής 3 Περιφέρειες: 

Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Αττική 

 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In): Είναι οι εξής 2 Περιφέρειες: 

Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο 
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Η δοµή αυτή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος παρουσιάζεται στον παρακάτω 

Πίνακα Ι.1:  

 

Πίνακας Ι.1: ∆οµή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση» 

 Περιφέρειες 
Αµιγούς 
Στόχος 1 

Περιφέρειες 
Στατιστικής 
Σύγκλισης 

Περιφέρειες 
Σταδιακής 
Εισόδου 

Αναβάθµιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και προώθηση της 
κοινωνικής  ενσωµάτωσης 

Άξονας 1 Άξονας 2 Άξονας 3 

Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
σύνδεση της εκπαίδευσης µε την 
αγορά εργασίας 

Άξονας 4 Άξονας 5 Άξονας 6 

Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης 
ενηλίκων 

Άξονας 7 Άξονας 8 Άξονας 9 

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου 
για την προαγωγή της έρευνας και της 
καινοτοµίας 

Άξονας 10 Άξονας 11 Άξονας 12 

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Άξονας 13 Άξονας 14 Άξονας 15 

 

 

Στο Πίνακα Ι.2 που ακολουθεί δίνεται η δοµή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» όπως διαρθρώνεται σε Άξονες Προτεραιότητας 

(ΑΠ) και σε Ειδικούς Στόχους (ΕΣ). Στον ίδιο Πίνακα τονίζονται οι Ειδικοί Στόχοι του 

Προγράµµατος που έχουν άµεση στόχο τη µείωση της Σχολικής ∆ιαρροής (σκίαση 

πράσινου χρώµατος) καθώς και οι Ειδικοί Στόχοι εκείνοι που, αν και δεν στοχεύουν 

άµεσα,  έχουν έντονη επίπτωση στην σχολική διαρροή (σκίαση γαλάζιου χρώµατος). 
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Πίνακας Ι.2: Συσχέτιση ∆οµής Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση 
και ∆ια Βίου Μάθηση» µε τον Στόχο Καταπολέµησης της Σχολικής ∆ιαρροής  

Άξονες Προτεραιότητας / Ειδικοί Στόχοι Παρεµβάσεις 

ΑΠ 1, 2, 3: Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής  
ενσωµάτωσης 

(1-2-3).1. Αναµόρφωση, εκσυγχρονισµός και 
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος– 
ενίσχυση της κινητικότητας του µαθητικού και 
φοιτητικού πληθυσµού 

Ενίσχυση της αποκέντρωσης της εκπαίδευσης µε 
ανάπτυξη εφαρµογών διαχείρισης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και εφαρµογών 
διαχείρισης πληροφορίας (Ολοκληρωµένα 
Πληροφοριακά Συστήµατα) για φορείς του 
ευρύτερου εκπαιδευτικού χώρου αλλά και 
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (διαχείριση 
µαθητικού πληθυσµού και εκπαιδευτικού 
προσωπικού).  

(1-2-3).2. Αποτίµηση της προόδου στην 
εκπαίδευση µέσω της εφαρµογής συστηµάτων 
διασφάλισης της ποιότητας - αξιολόγησης των 
συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

 

(1-2-3).3. Επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των 
νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
στην  εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Καταπολέµηση της σχολικής διαρροής µέσω της 
ενίσχυσης της προσχολικής και πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, του ολοήµερου νηπιαγωγείο και 
δηµοτικού σχολείου καθώς και της ενισχυτικής 
διδασκαλίας στην πρώτη βαθµίδα της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γυµνάσιο) 

(1-2-3).4. Ενίσχυση της πρόσβασης και της 
συµµετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα  και  
καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, µε έµφαση 
στα άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ ) και τις ευάλωτες 
κοινωνικές οµάδες (ΕΚΟ) . Προώθηση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης σε 

οµάδες πληθυσµού µε γλωσσικές και πολιτισµικές 
ιδιαιτερότητες. 

Η καθιέρωση προγραµµάτων εισαγωγικής 
επιµόρφωσης ετήσιας διάρκειας, µε έµφαση στο 
διδακτικό, παιδαγωγικό και ψυχοπαιδαγωγικό 
περιεχόµενο, που να οδηγεί σε πιστοποίηση 
εκπαιδευτικής επάρκειας ως προϋπόθεση για την 
άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. 

(1-2-3).5. Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας 
της επιµόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού 
της προσχολικής, πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε έµφαση στην 
καινοτοµία και στην χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

Η υλοποίηση προγραµµάτων ευαισθητοποίησης 
/επιµόρφωσης ενδεικτικά σε θέµατα,  πολιτισµού, 
αειφορίας, αγωγής και προαγωγής υγείας κλπ. µε 
την ενεργό συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων 

ΑΠ 4, 5, 6: Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας 

(4-5-6).1. Επαναπροσδιορισµός του ρόλου της 
αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχοµένου της 

 

 

(4-5-6).2. Αναβάθµιση της τεχνικοεπαγγελµατικής  
εκπαίδευσης µε στόχο τη βελτίωση της 
ελκυστικότητας και της αποτελεσµατικότητας της 
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Άξονες Προτεραιότητας / Ειδικοί Στόχοι Παρεµβάσεις 

(4-5-6).3. Αποτελεσµατικότερη σύνδεση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας 

Επανασχεδιασµός και επέκταση του θεσµού της 
Συµβουλευτικής και του Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π) στην δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση και την αρχική επαγγελµατική 
κατάρτιση για τη βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσµατικότητάς του. Ίδρυση διοικητικών 
µονάδων / δοµών Σ.Ε.Π. στις περιφερειακές 
διευθύνσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 
επιστηµονική στελέχωση των υφιστάµενων και 
νέων δοµών και τη δικτύωση τους για την 
αξιοποίηση σχετικών εφαρµογών. Καθιέρωση 
βιογραφικού δελτίου µαθητή και προώθηση της 
ατοµικής συµβουλευτικής.  Αναµόρφωση του 
προγράµµατος µαθηµάτων Σ.Ε.Π., ανάπτυξη 
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και προώθηση 
προγραµµάτων ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής 
αναβάθµισης των εκπαιδευτικών που παρέχουν 
υπηρεσίες Σ.Ε.Π µε δυνατότητα απόκτησης 
µεταπτυχιακών τίτλων εξειδίκευσης 

ΑΠ 7, 8, 9: Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων 

Η επέκταση των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας και 
των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(7-8-9).1. Ενίσχυση του συστήµατος και των 
υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης 
πρόσβασης σε αυτή -αύξηση της συµµετοχής 
µέσω παροχής ειδικών κινήτρων 

 

∆ράσεις δια βίου µάθησης για την υποστήριξη 
γονέων και της τοπικής κοινωνίας. 

(7-8-9).2. Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης 

 
 

ΑΠ 10, 11, 13: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της 
καινοτοµίας 

(10-11-12).1. Ενίσχυση της έρευνας και της 
καινοτοµίας µέσω προγραµµάτων βασικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας και της προσέλκυσης 
ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό    

 

(10-11-12).2. Αναβάθµιση του επιπέδου 
µεταπτυχιακών σπουδών ώστε να συµβάλλουν 
στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης µε 
έµφαση στις θετικές επιστήµες και τις ΤΠΕ. 

 

ΑΠ 13, 14, 15: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 

(13-14-15).1. Η ενίσχυση της ποιότητας της 
διαχείρισης. 

 

(13-14-15).2. ∆ηµοσιότητα και πληροφόρηση.  

Πηγή: Επίσηµη Υποβολή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», 
Ιούλιος 2007 
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Από το σύνολο των παρεµβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µπορούµε να 

διακρίνουµε την ακόλουθη οµαδοποίηση: 

⇒ Παρεµβάσεις (ενέργειες) που στοχεύουν άµεσα στην καταπολέµηση της 
σχολικής διαρροής.  

Πρόκειται για τις παρεµβάσεις εκείνες που, από τον σχεδιασµό του Προγράµµατος 

έχουν ρητό στόχο την αντιµετώπιση του φαινοµένου της σχολικής διαρροής. Οι 

παρεµβάσεις εκείνες εντάσσονται όλες στους Ειδικούς Στόχους 1.4, 2.4 και 3.4 των 

Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3. Στον Πίνακα Ι.2 οι ΕΣ αυτοί τονίζονται µε πράσινο 

χρώµα.  

Οι παρεµβάσεις αυτές καθώς και ενδεχόµενες επιλέξιµες δράσεις µε στόχο την 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής συνοψίζονται στον Πίνακα Ι.3 που ακολουθεί: 

 

Πίνακας Ι.3: Παρεµβάσεις του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» που 
στοχεύουν άµεσα στην καταπολέµηση της σχολικής διαρροής 

Άξονες Προτεραιότητας / Ειδικοί 
Στόχοι 

Παρεµβάσεις ∆ράσεις για την 
αντιµετώπιση της 
σχολικής διαρροής 

ΑΠ 1, 2, 3: Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής  
ενσωµάτωσης 

Καταπολέµηση της σχολικής 
διαρροής µέσω της ενίσχυσης της 
προσχολικής και πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, του ολοήµερου 
νηπιαγωγείο και δηµοτικού 
σχολείου καθώς και της ενισχυτικής 
διδασκαλίας στην πρώτη βαθµίδα 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
(γυµνάσιο) 

Ολοήµερο Σχολείο 

Ενισχυτική ∆ιδασκαλία 

Πρόσθετη ∆ιδακτική 
Στήριξη 

(1-2-3).4. Ενίσχυση της 
πρόσβασης και της συµµετοχής 
όλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα  
και  καταπολέµηση της σχολικής 
διαρροής, µε έµφαση στα άτοµα 
µε αναπηρία (ΑµεΑ ) και τις 
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες 
(ΕΚΟ) . Προώθηση της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης σε οµάδες 
πληθυσµού µε γλωσσικές και 
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. 

Εκπαίδευση Αλλοδαπών 
και Παλιννοστούντων 

Εκπαίδευση 
Τσιγγανοπαίδων 

Εκπαίδευση 
Μουλουλµανοπαίδων 

 

⇒ Παρεµβάσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο άλλων Ειδικών Στόχων 
αλλά έχουν άµεση επίπτωση στην αντιµετώπιση της σχολικής 
διαρροής.  

Οι παρεµβάσεις αυτές, χωρίς να εντάσσονται στους Ειδικούς Στόχους (1-2-3).4 που 

έχει σαφή στόχο την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής, εντούτοις µε βάση τη 



Παραδοτέο 4: Προτάσεις για την Καταπολέµηση της Σχολικής ∆ιαρροής κατά την ∆’ 
Προγραµµατική Περίοδο 

 
Έκδοση 1.0 

 

PLANET A.E.  Σελ. 8 

βιβλιογραφία και τη µελέτη της διεθνούς εµπειρίας αξιοποιούνται ως εργαλεία 

µείωσης της διαρροής από την εκπαίδευση. Οι παρεµβάσεις αυτές εντάσσονται 

στους Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3, 4-5-6 και 7-8-9. Στον Πίνακα Ι.2 οι Ειδικοί 

Στόχοι αυτοί τονίζονται µε γαλάζιο χρώµα. 

 

Οι παρεµβάσεις αυτές καθώς και ενδεχόµενες επιλέξιµες δράσεις που υποστηρίζουν 

την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής συνοψίζονται στον Πίνακα Ι.4 που 

ακολουθεί: 

 

Πίνακας Ι.4: Παρεµβάσεις του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» που 
εντάσσονται στο πλαίσιο άλλων στόχων αλλά έχουν άµεση 
επίπτωση στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής. 

 

Άξονες Προτεραιότητας / Ειδικοί 
Στόχοι 

Παρεµβάσεις ∆ράσεις για την 
αντιµετώπιση της 
σχολικής διαρροής 

ΑΠ 1, 2, 3: Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής  
ενσωµάτωσης 

(1-2-3).1. Αναµόρφωση, 
εκσυγχρονισµός και αποκέντρωση 
του εκπαιδευτικού συστήµατος– 
ενίσχυση της κινητικότητας του 
µαθητικού και φοιτητικού 
πληθυσµού 

Ενίσχυση της αποκέντρωσης της 
εκπαίδευσης µε ανάπτυξη 
εφαρµογών διαχείρισης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
εφαρµογών διαχείρισης 
πληροφορίας (Ολοκληρωµένα 
Πληροφοριακά Συστήµατα) για 
φορείς του ευρύτερου 
εκπαιδευτικού χώρου αλλά και 
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων 
(διαχείριση µαθητικού πληθυσµού 
και εκπαιδευτικού προσωπικού).  

Ανάπτυξη Συστήµατος 
Παρακολούθησης της 
Σχολικής ∆ιαρροής 

Η καθιέρωση προγραµµάτων 
εισαγωγικής επιµόρφωσης ετήσιας 
διάρκειας, µε έµφαση στο 
διδακτικό, παιδαγωγικό και 
ψυχοπαιδαγωγικό περιεχόµενο, 
που να οδηγεί σε πιστοποίηση 
εκπαιδευτικής επάρκειας ως 
προϋπόθεση για την άσκηση του 
εκπαιδευτικού έργου. 

Επιµόρφωση για την 
έγκαιρη διάγνωση και 
αντιµετώπιση κινδύνου 
πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου  

(1-2-3).5. Ενίσχυση και βελτίωση 
της ποιότητας της επιµόρφωσης 
του εκπαιδευτικού προσωπικού 
της προσχολικής, πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
µε έµφαση στην καινοτοµία και 
στην χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

Η υλοποίηση προγραµµάτων 
ευαισθητοποίησης /επιµόρφωσης 
ενδεικτικά σε θέµατα,  πολιτισµού, 
αειφορίας, αγωγής και προαγωγής 
υγείας κλπ. µε την ενεργό 
συµµετοχή των κοινωνικών 
εταίρων 

Ευαισθητοποίηση 
εκπαιδευτικής κοινότητας 
και κοινωνίας για τη 
σχολική διαρροή 
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Άξονες Προτεραιότητας / Ειδικοί 
Στόχοι 

Παρεµβάσεις ∆ράσεις για την 
αντιµετώπιση της 
σχολικής διαρροής 

ΑΠ 4, 5, 6: Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας 

(4-5-6).3. Αποτελεσµατικότερη 
σύνδεση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος µε την αγορά 
εργασίας 

Επανασχεδιασµός και επέκταση 
του θεσµού της Συµβουλευτικής και 
του Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π) στην 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και την 
αρχική επαγγελµατική κατάρτιση 
για τη βελτίωση της ποιότητας και 
της αποτελεσµατικότητάς του. 
Ίδρυση διοικητικών µονάδων / 
δοµών Σ.Ε.Π. στις περιφερειακές 
διευθύνσεις δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης µε επιστηµονική 
στελέχωση των υφιστάµενων και 
νέων δοµών και τη δικτύωση τους 
για την αξιοποίηση σχετικών 
εφαρµογών. Καθιέρωση 
βιογραφικού δελτίου µαθητή και 
προώθηση της ατοµικής 
συµβουλευτικής.  Αναµόρφωση του 
προγράµµατος µαθηµάτων Σ.Ε.Π., 
ανάπτυξη κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού και 
προώθηση προγραµµάτων 
ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής 
αναβάθµισης των εκπαιδευτικών 
που παρέχουν υπηρεσίες Σ.Ε.Π µε 
δυνατότητα απόκτησης 
µεταπτυχιακών τίτλων εξειδίκευσης 

Σχολικός Επαγγελµατικός 
Προσανατολισµός 

Εξατοµικευµένη 
Συµβουλευτική 

ΑΠ 7, 8, 9: Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων 

Η επέκταση των Σχολείων 
∆εύτερης Ευκαιρίας και των 
Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Σχολές Γονέων 
(7-8-9).1. Ενίσχυση του 
συστήµατος και των υπηρεσιών 
δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης 
πρόσβασης σε αυτή -αύξηση της 
συµµετοχής µέσω παροχής 
ειδικών κινήτρων 

 

∆ράσεις δια βίου µάθησης για την 
υποστήριξη γονέων και της τοπικής 
κοινωνίας. 

 

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση» 2007-2013 αποτελεί (όπως άλλωστε και το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 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 Προγράµµατος µπορεί να θεωρηθεί ότι υποστηρίζει τον 

στόχο της καταπολέµησης της σχολικής διαρροής. Οι Ειδικοί Στόχοι που επιλέχθηκαν 

στην προηγούµενη ανάλυση περιορίζονται όµως σε εκείνες µε αµεσότερη συνάφεια 

µε τη σχολική διαρροή. 
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Ι.2.  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013  

 

Σε προηγούµενο παραδοτέο της παρούσας µελέτης (Παραδοτέο 2, Ενότητα ΙΙ) 

ορίστηκε, µε βάση τον δείκτη της σχολικής διαρροής (όπως προκύπτει από την 

έρευνα εργατικού δυναµικού της ΕΣΥΕ), η προτεραιότητα της κάθε διοικητικής 

περιφέρειας σε σχέση µε την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής.  

Συγκεκριµένα ορίστηκαν: 

 οι 4 περιφέρειες υψηλής προτεραιότητας που υπερβαίνουν κατά πολύ (µε 

συντελεστή άνω του 1,5) τον εθνικό δείκτη της σχολικής διαρροής 

 οι 4 περιφέρειες µεσαίας προτεραιότητας που υπερβαίνουν (µε συντελεστή 

µικρότερο του 1,5) τον εθνικό δείκτη της σχολικής διαρροής 

 οι 5 περιφέρειες χαµηλής προτεραιότητας που έχουν δείκτη σχολικής 

διαρροής χαµηλότερο από τον εθνικό µέσο όρο 

 

Η γεωγραφική κάλυψη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 

Μάθηση» είναι το σύνολο της χώρας και οι προβλεπόµενοι στόχοι δεν διαφέρουν. 

Εντούτοις ορίζονται 3 κατηγορίες περιφερειών (αµιγούς στόχου 1, στατιστικής 

σύγκλισης, σταδιακής εισόδου όπως επεξηγήθηκε σε προηγούµενη Ενότητα) στις 

οποίες οι παρεµβάσεις «διαφέρουν ως προς την ένταση τους ανάλογα µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε επιλέξιµης κατηγορίας περιφερειών» (σελίδα 26 της 

επίσηµης υποβολής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος). 

Κατά συνέπεια είναι σηµαντικό να εξεταστεί η ένταξη των περιφερειών σε στόχο του 

ΕΠ (στόχος 1 ή 2) αλλά και ανάλογα µε την εκπαιδευτική προτεραιότητα (υψηλή, 

µεσαία, χαµηλή) που προκύπτει σε σχέση µε τον στόχο καταπολέµησης της σχολικής 

διαρροής. Ο Πίνακας Ι.5 που ακολουθεί παρουσιάζει τον συσχετισµό αυτό. 
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Πίνακας Ι.5: Κατανοµή Περιφερειών ανάλογα µε τον Στόχο Στήριξης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση» και την προτεραιότητα για την αντιµετώπιση της 
σχολικής διαρροής. 

Περιφέρεια Στόχος Στήριξης Προτεραιότητα

Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη 

Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Υψηλή 

Ιόνιοι Νήσοι Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Υψηλή 

Βόρειο Αιγαίο Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Υψηλή 

Θεσσαλία Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Μεσαία 

Κρήτη Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Μεσαία 

∆υτική Ελλάδα Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Χαµηλή 

Πελοπόννησος Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Χαµηλή 

Ήπειρος Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 Χαµηλή 
   

Κεντρική Μακεδονία Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης 

(Phasing Out) 

Μεσαία 

∆υτική Μακεδονία Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης 

(Phasing Out) 

Χαµηλή 

Αττική Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης 

(Phasing Out) 

Χαµηλή 

   

Στερεά Ελλάδα Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 

(Phasing In) 

Υψηλή 

Νότιο Αιγαίο Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 

(Phasing In) 

Μεσαία 

 

∆ιαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

 Τρεις (3) από τις τέσσερις (4) περιφέρειες υψηλής προτεραιότητας για την 

αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής είναι αµιγώς στόχου 1, γεγονός που 

διευκολύνει την χρηµατοδότηση των σχετικών παρεµβάσεων. Η τέταρτη 
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περιφέρεια υψηλής προτεραιότητας, Η Στερεά Ελλάδα εντάσσεται στις 

περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου. 

 Οι περιφέρειες µεσαίας προτεραιότητας εντάσσονται και στις τρεις κατηγορίες 

χρηµατοδότησης: Η περιφέρειες Θεσσαλίας και Κρήτης είναι αµιγούς στόχου 

1, η Κεντρική Μακεδονία είναι περιφέρεια Στατιστικής Σύγκλισης  ενώ το 

Νότιο Αιγαίο είναι Περιφέρεια Σταδιακής Εισόδου. 

 Ειδική περίπτωση αποτελεί η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Νοµοί 

Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας) που, αν και εµφανίζουν χαµηλό δείκτη 

σχολικής διαρροής σύµφωνα µε την έρευνα εργατικού δυναµικού της ΕΣΥΕ, 

πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής ως προς τη σχολική διαρροή αφού 

έχουν τέτοια χαρακτηριστικά (µεγάλο ποσοστό πληθυσµού ρόµικης 

καταγωγής, υψηλά ποσοστά ανεργίας κλπ) που καθιστούν επιτακτική την 

ανάγκη εκτεταµένης παρέµβασης. Η ένταξη της περιφέρειας ως αµιγώς 

στόχου 1 διευκολύνει προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

Ως συµπέρασµα πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα για ένταση της χρηµατοδότησης 

σε όλες τις περιοχές υψηλής και µεσαίας προτεραιότητας (συµπεριλαµβάνοντας και 

τη ∆υτική Ελλάδα, σύµφωνα µε την ανωτέρω παρατήρηση) ασχέτως του στόχου 

στην οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Πρέπει να ληφθεί ειδική 

πρόνοια για επαρκή χρηµατοδότηση δράσεων καταπολέµησης της σχολικής 

διαρροής στη Στερεά Ελλάδα, στο Νότιο Αιγαίο και στην Κεντρική Μακεδονία που δεν 

είναι περιφέρειες αµιγώς στόχου 1. 
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ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 

 

Στην Ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι προτεινόµενες 

παρεµβάσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση της επόµενης Ενότητας 

του παρόντος παραδοτέου (Ενότητα ΙΙΙ). 

Για τον σκοπό αυτό: 

 Αρχικά παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα από την εφαρµογή 

παρεµβάσεων κατά την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο (Γ’ ΚΠΣ), µε 

έµφαση τις βασικές αδυναµίες και ελλείψεις. Σκοπός είναι να διαφανούν µε 

σαφήνεια οι βασικές κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τον 

σχεδιασµό των παρεµβάσεων της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου (Ενότητα 

ΙΙ.1). 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι παρεµβάσεις και επεξηγείται ο 

τρόπος που επιδιώκεται να καλυφθούν οι ελλείψεις της προηγούµενης 

Προγραµµατικής Περιόδου (Ενότητα ΙΙ.2). 

 Τέλος δίνεται η συνοπτική και συνθετική παρουσίαση των απαιτούµενων 

πόρων για τη χρηµατοδότηση των παρεµβάσεων (όπως προκύπτουν από 

την ανάλυση της επόµενης Ενότητας ΙΙΙ) σε αντιστοιχία µε τους Άξονες 

Προτεραιότητας και τους Ειδικούς Στόχους του υποβληθέντος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια 

Βίου Μάθηση». 

 

II.1 ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 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 
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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 2000-2006 στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής σύµφωνα 
µε τους στόχους της Συνόδου της Λισσαβόνας. 

 

(β) Εντούτοις, 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) Στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ είχε συµπεριληφθεί σηµαντικός αριθµός παρεµβάσεων που, 

σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία αλλά και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, 

δυνητικά µπορούν να έχουν σηµαντική θετική επίπτωση στην καταπολέµηση της 

σχολικής διαρροής. Τέτοιες παρεµβάσεις είναι ενδεικτικά το ολοήµερο σχολείο, οι 

σχολές γονέων, η συµβουλευτική και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι δράσεις 

όµως αυτές σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν µε τρόπο που δεν λάµβανε υπόψη τις 

ιδιαιτέρες ανάγκες για περιορισµό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου . Κατά 

συνέπεια απαιτείται ο σχεδιασµός των παρεµβάσεων αυτών κατά την επόµενη 
Προγραµµατική Περίοδο να έχει, εκτός των άλλων εκπαιδευτικών και 
κοινωνικών στόχων, και συγκεκριµένη στόχευση στην αντιµετώπιση της 
σχολικής διαρροής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

πραγµατοποιήθηκαν µεγάλα και σηµαντικά έργα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών εκ 
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των οποίων όµως ελάχιστα είχαν θεµατολογία που θα παρείχε στους εκπαιδευτικούς 

γνώσεις για την έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση φαινοµένων που συνδέονται µε 

τη σχολική διαρροή. Επίσης, το ολοήµερο σχολείο διεθνώς αναγνωρίζεται ως 

σηµαντικό µέσο για την ενίσχυση των δεσµών των µαθητών µε την εκπαίδευση και 

για την αντιµετώπιση τη σχολικής αποτυχίας (και εν συνεχεία της διαρροής).Ο 

τρόπος όµως εφαρµογής του θεσµού, παρά την αναµφίβολα θετική κοινωνική του 

επίπτωση, δεν απέφερε τα ανάλογα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα. 

 

(δ) 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  

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. 

 

(ε) Ο ορθολογικός σχεδιασµός και ανασχεδιασµός των παρεµβάσεων για τη σχολική 

διαρροή απαιτεί την ύπαρξη έγκυρων και έγκαιρων στοιχείων, όχι µόνο για τα 

ποσοστά τη σχολικής διαρροής αλλά και για τις αιτίες που την προκάλεσαν. Η 

ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης δοµής και ενός συστήµατος παρακολούθησης 
της σχολικής διαρροής θα επέτρεπε την άµεση καταγραφή της και τον συνεχή, σε 

πραγµατικό χρόνο, υπολογισµό των σχετικών δεικτών σε συνάρτηση µε τις αιτίες 

αποχώρησης και κρίνεται απολύτως αναγκαία για την υποστήριξη της 

προσπάθειας περαιτέρω αποκλιµάκωσης των δεικτών της πρόωρης 
εγκατάλειψης της εκπαίδευσης.  
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II.2  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Με βάση τις εντοπισµένες αδυναµίες κατά την εκτέλεση των παρεµβάσεων κατά την 

περίοδο 2000-2007 που παρουσιάστηκαν ανωτέρω, προτείνονται παρεµβάσεις προς 

τις ακόλουθες τρεις βασικές κατευθύνσεις : 

(Α) ∆ηµιουργία ολοκληρωµένου Συστήµατος Παρακολούθησης αλλά και 
αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής στο επίπεδο της σχολικής µονάδας για 

το γυµνάσιο και το λύκειο (όπου παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα ποσοστά 

σχολικής διαρροής). Κρίνεται σκόπιµο η λειτουργία τους συστήµατος να συνδυαστεί 

µε την παροχή εξατοµικευµένης συµβουλευτικής (που προβλέπεται ως δράση στο 

υποβληθέν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»). Στο 

πλαίσιο αυτό προτείνεται η πρόσληψη στις σχολικές µονάδες εξειδικευµένου 

προσωπικού που θα παρέχει εξατοµικευµένη συµβουλευτική στους µαθητές αλλά 

ταυτόχρονα θα έχει στην αρµοδιότητα του και την διάγνωση και αντιµετώπιση 

φαινοµένων διαρροής των µαθητών. Υποστηρικτικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή 

θα είναι το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα για το οποίο θα έχει (ο υπεύθυνος 

της συµβουλευτικής) την ευθύνη τήρησης και ενηµέρωσης. Το Πληροφοριακό 

σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης και επεξεργασίας των δεδοµένων από 

όλες τις σχολικές µονάδες και συνεπώς, σε πραγµατικό χρόνο παρακολούθησης των 

δεικτών σχολικής διαρροής σε επίπεδο περιοχής, νοµού, περιφέρειας καθώς και στο 

σύνολο της χώρας. Οι προτάσεις αυτές αναλύονται περισσότερο:  

 στην Ενότητα ΙΙΙ.1 (Σύστηµα Παρακολούθησης και Αντιµετώπισης της 

Σχολικής ∆ιαρροής) 

 στην Ενότητα ΙΙΙ.2 (Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός) 

 

(Β) Σχεδιασµός και υλοποίηση των παρεµβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ µε 
περισσότερο στοχευµένη δράση ως προς την αντιµετώπιση της σχολικής 
διαρροής. Η πρόταση αυτή αφορά στην επέκταση και τον ανασχεδιασµό 

παρεµβάσεων που ήδη υλοποιούνται µε τρόπο που να προσεγγίζει καλύτερα και πιο 

αποτελεσµατικά τις ειδικές απαιτήσεις για τη µείωση της σχολικής διαρροής. Οι 

προτάσεις αυτές αναλύονται περισσότερο:  

 στην Ενότητα ΙΙΙ.4 (Ολοήµερο Σχολείο) 

 στην Ενότητα ΙΙΙ.6 (Σχολές Γονέων) 

 στην Ενότητα ΙΙΙ.7 (Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών) 
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(Γ) Συνέχιση και επέκταση των επιτυχηµένων και στοχευµένων (ως προς τη 
σχολική διαρροή) παρεµβάσεων της Γ’ Προγραµµατικής Περιόδου που είχαν 
σηµαντική θετική επίπτωση στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής και 

ειδικά της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Περισσότερη ανάλυση για τις προτάσεις 

αυτές δίνονται: 

 στην Ενότητα ΙΙΙ.3 (∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση) 

 

 

II.3 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Στον Πίνακα ΙΙ.1 που ακολουθεί συνοψίζονται οι απαιτούµενοι πόροι για τη 

χρηµατοδότηση των παρεµβάσεων που προτείνονται για την αντιµετώπιση της 

σχολικής διαρροής (αναλυτικότερη παρουσίαση των παρεµβάσεων αυτών καθώς και 

του προτεινόµενου προϋπολογισµού της παρέµβασης δίνεται στην επόµενη Ενότητα 

ΙΙΙ). Συγκεκριµένα στον Πίνακα δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 ο κωδικός του Ειδικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (στήλη 1) 

 ο προτεινόµενος προϋπολογισµός ανά Ειδικό Στόχο για κάθε παρέµβαση 

όπως προκύπτει από την ανάλυση της Ενότητας ΙΙ (στήλες 2 έως 8) 

 το άθροισµα των προϋπολογισµών ανά Ειδικό Στόχο για όλες τις 

παρεµβάσεις (στήλη 9) 

 ο ενδεικτικός προϋπολογισµός του Ειδικού Στόχου µε βάση τα προβλεπόµενα 

στο υποβληθέν στην ΕΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (στήλη 10) 

 το ποσοστό του διαθέσιµου προϋπολογισµού του Ειδικού Στόχου που 

απορροφάται για τις παρεµβάσεις αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής 

(στήλη 11) 

 

Από την εξέταση των στοιχείων του Πίνακα ΙΙ.1 επισηµαίνονται τα ακόλουθα 

δεδοµένα: 
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Πίνακας ΙΙ.1: Προτεινόµενοι Πόροι για τη χρηµατοδότηση των παρεµβάσεων ανά Ειδικό Στόχο του Υποβληθέντος στην ΕΕ 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

Ειδικός 
Στόχος 

 Σύστηµα 
Παρα- 

κολούθησης 
Συµβουλευτική ∆ιαπολιτισµική 

Εκπαίδευση 
Ολοήµερο 
Σχολείο 

Ενισχυτική 
∆ιδασκαλία 

Σχολές 
Γονέων 

Επιµόρφωση 
εκπαιδευτικών Σύνολο  

Χρηµατο-
δότηση  
βάσει ΕΠ 

% Ειδικού 
Στόχου 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 
1.4     37,20 30,00 37,99     105,19 85,79 123% 
1.5             9,73 9,73 104,45 9% 
2.1 0,92             0,92 74,60 1% 
2.4     24,10 38,99 56,62     119,71 110,15 109% 
2.5             3,63 3,63 134,10 3% 
3.4     1,70 6,66 8,52     16,88 7,48 226% 
3.5             2,87 2,87 9,11 32% 
4.3   98,60           98,60 132,24 75% 
5.3   145,62           145,62 169,78 86% 
6.3   16,28           16,28 11,53 141% 
7.1           3,45   3,45 99,21 3% 
8.1           3,38   3,38 127,38 3% 
9.1           0,67   0,67 8,65 8% 

Σύνολο 0,92 260,50 63,00 75,65 103,13 7,50 16,22 526,92 1.074,47 49% 

 

Σηµείωση: Τα στοιχεία της Στήλης «Χρηµατοδότηση βάσει ΕΠ» είναι ενδεικτικά και προκύπτουν από την ανάλυση της σελίδας 118 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
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 Οι παρεµβάσεις που σχετίζονται µε τη σχολική διαρροή εντάσσονται στο 

σύνολο σχεδόν των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος (µε εξαίρεση τους Άξονες Προτεραιότητας 9 έως 15 που 

αφορούν στην έρευνα / καινοτοµία και στην τεχνική βοήθεια). 

 οι συνολικοί πόροι που προτείνονται για τη χρηµατοδότηση των 

παρεµβάσεων που σχετίζονται µε τη σχολική διαρροή ανέρχονται σε 526,92 

εκατοµµύρια €. Το ποσό αυτό αποτελεί το 49% του προϋπολογισµού των 

ειδικών στόχων στους οποίους εντάσσονται και το 23,8% του συνόλου του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση». 

 Οι Ειδικοί Στόχοι που έχουν ως άµεσο στόχο την αντιµετώπιση της σχολικής 

διαρροής (Ειδικοί Στόχοι 1.4, 2.4 και 3.4), σύµφωνα µε την ενδεικτική 

κατανοµή του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και 

∆ια Βίου Μάθηση», διαθέτουν προϋπολογισµό 203,4 εκατοµµυρίων €. Ο 

προτεινόµενος στην παρούσα µελέτη προϋπολογισµός των παρεµβάσεων 

ανέρχεται σε 241,8 εκατοµµύρια € περίπου. ∆ιαπιστώνεται συνεπώς µικρό 

έλλειµµα της τάξης των 38,4 εκατοµµυρίων € (υπέρβαση 19%). 

Σηµαντικότερη ποσοστιαία απόκλιση εντοπίζεται στον Ειδικό Στόχο 3.4 που 

αφορά στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In) λόγω των γενικά 

χαµηλών µεγεθών του προϋπολογισµού των Περιφερειών αυτών. Τα στοιχεία 

αυτά δίνονται στον Πίνακα ΙΙ.2. 

 Το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού αφορά στη συµβουλευτική σε 

επίπεδο σχολικής µονάδας. Η συγκεκριµένη παρέµβαση αποτελεί ουσιαστική 

καινοτοµία στο εκπαιδευτικό σύστηµα που αναµένεται να έχει σηµαντική 

θετική επίπτωση στην αποκλιµάκωση των δεικτών της σχολικής διαρροής. 

Συγκεκριµένα, για την παρέµβαση αυτή εκτιµάται κόστος της τάξης των 260,5 

εκατοµµυρίων €, ποσό που αποτελεί το 49,4% του συνόλου των 

παρεµβάσεων για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής και το 11,8% του 

συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
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Πίνακας ΙΙ.2: Προτεινόµενη χρηµατοδότηση των Ειδικών Στόχων 1.4, 2,4 και 3.4 
που αφορούν άµεσα στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής 

Άξονες Προτεραιότητας Χρηµατο-
δότηση ΕΠ 

Π/Υ 
παρεµβάσεων 

% 
κάλυψης 

1.4. Ενίσχυση της πρόσβασης και της συµµετοχής 
όλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα  και  καταπολέµηση 
της σχολικής διαρροής, µε έµφαση στα άτοµα µε 
αναπηρία (ΑµεΑ ) και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες 
(ΕΚΟ) στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 

85,79 105,19 123% 

2.4. Ενίσχυση της πρόσβασης και της συµµετοχής 
όλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα  και  καταπολέµηση 
της σχολικής διαρροής, µε έµφαση στα άτοµα µε 
αναπηρία (ΑµεΑ ) και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες 
(ΕΚΟ) στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης 
(Phasing Out) 

110,15 119,71 109% 

3.4. Ενίσχυση της πρόσβασης και της συµµετοχής 
όλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα  και  καταπολέµηση 
της σχολικής διαρροής, µε έµφαση στα άτοµα µε 
αναπηρία (ΑµεΑ ) και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες 
(ΕΚΟ) στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 
(Phasing In) 

7,48 16,88 226% 

Σύνολο 203,43 241,78 119% 

 

 Οι λοιπές δράσεις, αν και πολύ σηµαντικές, καλύπτουν σχετικά µικρό 

ποσοστό (1%-9%) του προϋπολογισµού του Ειδικού Στόχου στον οποίο 

εντάσσονται. 

 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι προτεινόµενες παρεµβάσεις δεν αποτελούν ένα 

άθροισµα αυτοτελών δράσεων αλλά ένα σύνθετο πλέγµα παρεµβάσεων µε ισχυρές 

αλληλεξαρτήσεις, συνέργειες και συµπληρωµατικότητες. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι 

κατά τον αναλυτικό σχεδιασµό και την υλοποίηση κάθε επιµέρους παρέµβασης 

πρέπει να συνεκτιµώνται και τα αποτελέσµατα και των υπολοίπων δράσεων, ούτως 

ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα για την µείωση της 

πρόωρης αποχώρησης από το εκπαιδευτικό σύστηµα.  

Ως ενδεικτικά παραδείγµατα αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 Η παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο της εξέλιξης της σχολικής διαρροής 

µε τη χρήση του πληροφοριακού συστήµατος πρέπει να αξιοποιηθεί για την 

ανατροφοδότηση των υπευθύνων για τον σχεδιασµό και την εκτέλεση των 

Πράξεων µε πραγµατικά στοιχεία της εξέλιξης των µεγεθών της σχολικής 

διαρροής σε επίπεδο σχολικής µονάδας, νοµού και περιφέρειας. Έτσι,  θα 

διευκολυνθεί η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων και η 

λήψη  των κατάλληλων διορθωτικών µέτρων. 
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 Η λειτουργία της ατοµικής συµβουλευτικής σε επίπεδο της κάθε σχολικής 

µονάδας και η παράλληλη ενηµέρωση του πληροφοριακού συστήµατος 

µπορούν να τροφοδοτήσουν µε σηµαντικά στοιχεία τις Σχολές Γονέων ώστε 

να οργανώνουν περισσότερο αποτελεσµατικά και σε στοχευµένο πληθυσµό 

τις δράσεις τους. 

 Ο σχεδιασµός και η θεµατολογία των πράξεων επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέµατα που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση της σχολικής 

διαρροής πρέπει να λάβει υπόψη τις επιµορφώσεις που διενεργούνται στα 

πλαίσια άλλων παρεµβάσεων (διαπολιτισµική εκπαίδευση, ολοήµερο σχολείο 

κλπ) ούτως ώστε να αποφεύγονται επαναλήψεις θεµατολογίας αλλά και να 

εξασφαλίζεται η απαραίτητη συµπληρωµατικότητα. 

 Η συνέργεια των προγραµµάτων της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και των 

Σχολών Γονέων αξιοποιήθηκε και κατά την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο 

(Γ’ ΚΠΣ) µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης και συµβουλευτικής υποστήριξης 

των οικογενειών των τσιγγάνων, µουσουλµάνων, παλιννοστούντων και 

αλλοδαπών.  
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IΙΙ. ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι προτάσεις για ένα ολοκληρωµένο σχέδιο 

παρεµβάσεων που στοχεύει στην καταπολέµηση της σχολικής διαρροής στο πλαίσιο 

της ∆’ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013. 

Οι προτάσεις βασίζονται στην αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης και των 

επιπτώσεων στη σχολική διαρροή από την εφαρµογή σχετικών δράσεων του 

ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 η οποία αποτυπώθηκε στο τρίτο παραδοτέο της «Μελέτης για 

την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής». 

Το σχέδιο παρεµβάσεων του παρόντος κεφαλαίου δοµείται στα «∆ελτία Προτάσεων 

Παρεµβάσεων» που ακολουθούν, και αφορούν στις εξής προτεινόµενες 

παρεµβάσεις: 

1. Σύστηµα Παρακολούθησης και Αντιµετώπισης της Σχολικής ∆ιαρροής 

2. Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός 

3. ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση 

4. Ολοήµερο Σχολείο 

5. Ενισχυτική ∆ιδασκαλία 

6. Σχολές Γονέων 

7. Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών 

Στο ∆ελτίο Προτάσεων κάθε παρέµβασης αποτυπώνονται συνοπτικά τα βασικά 

χαρακτηριστικά των παρεµβάσεων και οι κύριες κατευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει 

να στοχεύσουν για την αξιοποίηση και την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητάς 

τους, ενώ γίνεται και µία αρχική εκτίµηση του κόστους για την υλοποίηση της κάθε 

µίας από αυτές υπό ορισµένες παραδοχές. Συγκεκριµένα, τα ∆ελτία Προτάσεων 

περιλαµβάνουν: 

 την αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης και των σχετικών δράσεων του 

ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006, όπου για κάθε παρέµβαση περιγράφονται τα βασικά 

συµπεράσµατα που οδηγούν στην εκτίµηση της αναγκαιότητας της 

συγκεκριµένης παρέµβασης, 

 την αναλυτική περιγραφή της πρότασης όπου καταγράφονται όλες οι συνιστώσες 

της κάθε παρέµβασης και γίνεται µια πρώτη ανάλυση σε συγκεκριµένες δράσεις 

και στα χαρακτηριστικά τους, 



Παραδοτέο 4: Προτάσεις για την Καταπολέµηση της Σχολικής ∆ιαρροής κατά την ∆’ 
Προγραµµατική Περίοδο 

 
Έκδοση 1.0 

 

PLANET A.E.  Σελ. 23 

 αναφορά στον Στρατηγικό Στόχο, τους Άξονες Προτεραιότητας και τους Ειδικούς 

Στόχους του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» στους οποίους εντάσσεται 

η κάθε παρέµβαση σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά της και την χωρική έκταση της 

εφαρµογής της, 

 µία πρώτη εκτίµηση των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων κάθε παρέµβασης, 

 µία πρώτη εκτίµηση του κόστους κάθε παρέµβασης µε βάση τους εκτιµώµενους 

δείκτες εκροών. Το κόστος κάθε παρέµβασης κατανέµεται επίσης ανά οµάδα 

περιφερειών κάθε Στόχου του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» (Περιοχές 

Αµιγούς Στόχου 1, Περιοχές Στατιστικής Σύγκλισης και Περιοχές Σταδιακής 

Εισόδου), ενώ τέλος υπολογίζεται το κόστος κάθε παρέµβασης ανά 

επωφελούµενο µαθητή. 

 

Σηµειώνεται ότι η ακριβής κοστολόγηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων απαιτεί 

ειδικές µελέτες που θα πρέπει να εκπονηθούν για κάθε παρέµβαση, στα πλαίσια των 

οποίων θα καθοριστούν ακριβέστερα τόσο οι ποσοτικοί όσο και οι ποιοτικοί στόχοι 

τους.  
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IΙΙ.1 ∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: «ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
∆ΙΑΡΡΟΗΣ» 

 

III.1.1.  Τίτλος Παρέµβασης 

«Σύστηµα Παρακολούθησης και Αντιµετώπισης της Σχολικής ∆ιαρροής» 

 

III.1.2. Αποτίµηση Υπάρχουσας Κατάστασης 

Στο παρόν ∆ελτίο Προτάσεων, προτείνεται η δηµιουργία ενός συστήµατος για την 

παρακολούθηση και την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής, µε στόχο την 

οργάνωση της καταγραφής και µελέτης του φαινοµένου καθώς και τη διευκόλυνση 

στο σχεδιασµό των απαραίτητων µέτρων για την καταπολέµησή του, τόσο σε 

κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Το σύστηµα αυτό είναι 

συµπληρωµατικό ως προς το σύνολο των υπόλοιπων παρεµβάσεων που 

προτείνονται στις επόµενες παραγράφους της παρούσας µελέτης. 

Η παρέµβαση αυτή αποτελεί καινοτοµία για το ισχύον εκπαιδευτικό σύστηµα στην 

Ελλάδα και έτσι δεν είχε συµπεριληφθεί στο σχεδιασµό των δράσεων των 

προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων.  

Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα στοιχεία της παρούσας µελέτης, η σχολική διαρροή 

αποτελεί ένα βασικό κοινωνικό πρόβληµα, για την συστηµατική παρακολούθηση και 

αντιµετώπιση του οποίου δεν έχουν ληφθεί συγκεκριµένα µέτρα ούτε έχουν 

αναπτυχθεί δοµές στο υπάρχον σχολικό σύστηµα.  

Ειδικότερα, κατά το σχεδιασµό των παρεµβάσεων που στοχεύουν στην αντιµετώπιση 

της σχολικής διαρροής στη νέα προγραµµατική περίοδο, διαπιστώθηκαν οι εξής 

βασικές αδυναµίες του υπάρχοντος συστήµατος: 

 η έλλειψη αξιόπιστων και διεξοδικών στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο σχολικής 

µονάδας 

 η ανυπαρξία συγκεντρωτικών δεδοµένων που να αποτυπώνουν συνολικά και 

ολοκληρωµένα, ποιοτικά και ποσοτικά, τις αιτίες για τις οποίες διαρρέουν µαθητές 

από το εκπαιδευτικό σύστηµα 

 η αδυναµία άµεσου εντοπισµού περιπτώσεων µαθητών που αρχικά έχουν την 

τάση και στη συνέχεια εκδηλώνουν φυγή από το εκπαιδευτικό σύστηµα  
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 η δυσκολία εντοπισµού της επικινδυνότητας της διαρροής µεµονωµένων 

µαθητών δεδοµένου ότι οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν σε σχολική διαρροή 

πολλές φορές αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα και κατά συνέπεια 

δεν τηρούνται αναλυτικά στοιχεία (π.χ. οικογενειακή κατάσταση, οικονοµική 

κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο γονέων, προέλευση από ειδική κοινωνική οµάδα 

κλπ.)  

 η απουσία εξατοµικευµένης αντιµετώπισης των προαναφερθέντων 

περιπτώσεων. 

 

Σηµαντικές αδυναµίες παρουσιάζει επίσης τόσο ο κοινός ορισµός της σχολικής 

διαρροής που υιοθετήθηκε από τα ευρωπαϊκά κράτη-µέλη, όσο και η ακολουθούµενη 

ευρωπαϊκή µεθοδολογία για την ποσοτικοποίηση του φαινοµένου. Όπως αναλύθηκε 

στα προηγούµενα παραδοτέα (1 και 2) της παρούσας µελέτης, η ακολουθούµενη 

µεθοδολογία διευκολύνει τη διαχρονική και διακρατική συγκρισιµότητα των µεγεθών 

της παρατηρούµενης σχολικής διαρροής, παρέχει όµως λίγα στοιχεία που µπορούν 

να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασµό και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών πολιτικών και 

µέτρων για την πρόληψη και την καταπολέµησή της. Οι σηµαντικότερες από τις 

αδυναµίες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 ∆εν παρέχεται πληροφορία για τις αιτίες (εκπαιδευτικές, κοινωνικές, οικονοµικές) 

που προκαλούν τη σχολική διαρροή.  

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

που διέρρευσαν από το εκπαιδευτικό σύστηµα, µε συνέπεια η οποιαδήποτε 

µεταβολή της σχολικής διαρροής να αποτυπώνεται µε σηµαντική χρονική 

υστέρηση.  

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

το σχολείο, παρακολουθούσαν κάποιο πρόγραµµα κατάρτισης ένα µήνα πριν τη 

διεξαγωγή της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να 

«αλλοιώνεται» η εκπαιδευτική συνιστώσα του δείκτη αφού αυτός συναρτάται και 

από τα προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης του Υπουργείου 

Απασχόλησης 

 Ο δείκτης υπολογίζεται στη βάση στατιστικού δείγµατος του εργατικού δυναµικού, 

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

µιας µαθητικής γενιάς. Κατά συνέπεια, τα εξαγόµενα ποσοστά σχολικής διαρροής 
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υπόκεινται στον περιορισµό του στατιστικού λάθους, που εξαρτάται από τη 

µέθοδο δειγµατοληψίας και την αξιοπιστία διενέργειας της έρευνας.  

 

Για την αντιµετώπιση των αδυναµιών αυτών που διαπιστώθηκαν κατά την εκπόνηση 

της παρούσας µελέτης, προτείνεται ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η λειτουργία 
ενός Συστήµατος Παρακολούθησης και Αντιµετώπισης της Σχολικής ∆ιαρροής, 
που θα συµβάλλει τόσο στην άµεση και ολοκληρωµένη καταγραφή του 
φαινοµένου της σχολικής διαρροής, όσο και στο σχεδιασµό στοχευµένων και 
αποτελεσµατικών µέτρων για την καταπολέµησή του. 

 

III.1.3.  Ανάλυση Προτάσεων 

Στόχοι της παρέµβασης 

Οι βασικοί στόχοι στους οποίους αποσκοπεί το Σύστηµα Παρακολούθησης και 

Αντιµετώπισης της Σχολικής ∆ιαρροής (ΣΠΑΣ∆), προκειµένου να αποτελέσει ένα 

ουσιαστικό και δυναµικό εργαλείο που θα συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα του 

συνόλου των προτεινόµενων παρεµβάσεων για την καταπολέµηση της σχολικής 

διαρροής, είναι οι ακόλουθοι: 

 η αξιόπιστη και ολοκληρωµένη καταγραφή της έκτασης και των αιτίων του 

προβλήµατος της σχολικής διαρροής µέσω της άµεσης εµπλοκής του συνόλου 

της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

 η διάθεση αξιόπιστων συγκεντρωτικών στοιχείων για την υποστήριξη του 

σχεδιασµού ολοκληρωµένων και στοχευµένων εκπαιδευτικών πολιτικών για την 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής σε επίπεδο νοµών, περιφερειών, και 

χώρας, 

 η δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των 

εκπαιδευτικών πολιτικών και τη λήψη διορθωτικών µέτρων ανά πάσα χρονική 

στιγµή, 

 η εξατοµικευµένη πρόληψη και άµεση αντιµετώπιση του φαινοµένου της σχολικής 

διαρροής ανάλογα µε τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 

µαθητή που είτε κινδυνεύει είτε έχει ήδη διαρρεύσει από την εκπαιδευτική 

διαδικασία, 

 η υποστήριξη του θεσµού της ατοµικής συµβουλευτικής και της τήρησης του 

ατοµικού δελτίου µαθητή, που αποτελούν στόχους του Επιχειρησιακού 
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Προγράµµατος «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» και περιγράφονται αναλυτικά 

στο αντίστοιχο «∆ελτίο προτάσεων παρέµβασης Συµβουλευτικής και 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού» της παρούσας µελέτης. 

 

Περιγραφή του Συστήµατος Παρακολούθησης και Αντιµετώπισης της Σχολικής 

∆ιαρροής 

Η επίτευξη µιας ολοκληρωµένης αντιµετώπισης του φαινοµένου της σχολικής 

διαρροής µέσω της δηµιουργίας του ΣΠΑΣ∆ απαιτεί την ανάπτυξη των ακολούθων 

βασικών συνιστωσών του: 

 ∆οµή (λειτουργίες και αρµόδια στελέχη) του Συστήµατος παρακολούθησης της 

σχολικής διαρροής σε επίπεδο σχολικής µονάδας και σε κεντρικό επίπεδο. 

 Μεθοδολογίες και εργαλεία εξειδικευµένα για την έγκαιρη διάγνωση µαθητών 

µε αυξηµένη πιθανότητα να διαρρεύσουν από την εκπαίδευση και την άµεση 

αντιµετώπισή της εφόσον εκδηλωθεί. 

 Πληροφοριακό Σύστηµα (ΠΣ) υποστήριξης του συνόλου των λειτουργιών του 

ΣΠΑΣ∆ για την καταγραφή του φαινοµένου και την εξαγωγή στατιστικών 

στοιχείων. 

 

Α. ∆οµή του Συστήµατος 

Οι βασικές λειτουργίες του Συστήµατος που πραγµατοποιούνται σε επίπεδο 
σχολικής µονάδας είναι οι ακόλουθες: 

 Καταγραφή των απαιτούµενων στοιχείων σε εξατοµικευµένο επίπεδο (για κάθε 

µαθητή χωριστά) για την έγκαιρη διάγνωση αυξηµένης πιθανότητας διαρροής 

από το εκπαιδευτικό σύστηµα. 

 Τήρηση ολοκληρωµένου ιστορικού µαθητή σε σχέση µε ειδικά εκπαιδευτικά και 

άλλα προβλήµατα, σε συνάρτηση κυρίως µε το θεσµό της Ατοµικής 

Συµβουλευτικής. 

 Υλοποίηση και καταγραφή προληπτικών εξατοµικευµένων παρεµβάσεων για την 

αντιµετώπιση του κινδύνου πρόωρης αποχώρησης από το εκπαιδευτικό 

σύστηµα. 

 Άµεσος εντοπισµός εκδηλωµένης πρόωρης αποχώρησης µαθητών από την 

εκπαίδευση. 
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 Υλοποίηση δράσεων για επαναφορά µαθητών που αποχωρούν πρόωρα από την 

εκπαίδευση και καταγραφή των αιτιών που συνδέονται µε αυτή. 

 Καταγραφή «οριστικής» διαρροής από την εκπαίδευση και των αιτιίων που την 

προκάλεσαν. 

Σε επίπεδο σχολικής µονάδας την ευθύνη για την εκτέλεση των παραπάνω 

λειτουργιών έχει ο Υπεύθυνος Ατοµικής Συµβουλευτικής που προβλέπεται να 

δηµιουργηθεί (Άξονες 4,5 και 6 – Ειδικός Στόχος 3, ∆ελτίο προτάσεων παρέµβασης 

Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού της παρούσας µελέτης).  

Τη συνολική εποπτεία σε επίπεδο σχολικής µονάδας για την ορθή λειτουργία και 

εφαρµογή του συστήµατος έχει ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας και ενδεχοµένως 

ο αρµόδιος σχολικός σύµβουλος. 

 

Οι βασικές λειτουργίες που πραγµατοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο (νοµού, 

περιφέρειας και χώρας) σε τακτική βάση είναι οι ακόλουθες: 

 Παραγωγή συνθετικών αναφορών για τη σχολική διαρροή 

 Εντοπισµός βασικών αιτίων, και περιοχών, σχολικών µονάδων, και οµάδων 

υψηλού κινδύνου  

 Συσχέτιση δεικτών σχολικής διαρροής µε ειδικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές 

συνθήκες 

 Πρόταση και λήψη µέτρων, εφαρµογή διορθωτικών παρεµβάσεων. 

Ως υπεύθυνοι για την εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών σε επίπεδο νοµού και 

περιφέρειας µπορούν να αξιοποιηθούν στελέχη από τις προβλεπόµενες σύµφωνα µε 

το Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» διοικητικές µονάδες / δοµές Σ.Ε.Π. που 

θα ιδρυθούν στις περιφερειακές διευθύνσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και οι 

οποίες θα στελεχωθούν µε επιστηµονικό προσωπικό και θα δικτυωθούν για την 

αξιοποίηση σχετικών εφαρµογών. Επίσης, για τις ίδιες λειτουργίες µπορούν να 

αξιοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες διοικητικές δοµές των Κέντρων Συµβουλευτικής και 

Προσανατολισµού (ΚΕΣΥΠ). 

Τη συνολική εποπτεία για την ορθή λειτουργία και εφαρµογή του συστήµατος σε 

επίπεδο Νοµού έχουν οι ∆ιευθυντές και οι Προϊστάµενοι Γραφείων της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, και σε περιφερειακό επίπεδο οι Περιφερειακοί 

∆ιευθυντές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
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Τέλος, σε επίπεδο χώρας ως υπεύθυνοι για την εκτέλεση των παραπάνω 

λειτουργιών και τη συνολική εποπτεία του συστήµατος θα οριστούν αρµόδια στελέχη 

της ∆ιεύθυνσης Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και της ∆ιεύθυνσης ΣΕΠΕ∆ 

της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥπΕΠΘ (ΚΥ ΥπΕΠΘ). 

 

Β. Μεθοδολογίες και εργαλεία 

Για τις λειτουργίες του Συστήµατος σε επίπεδο σχολικής µονάδας, θα αναπτυχθούν 

εξειδικευµένες µεθοδολογίες και εργαλεία για τον εντοπισµό, την καταγραφή και την 

άµεση και εξατοµικευµένη, προληπτική και εκ των υστέρων, αντιµετώπιση του 

φαινοµένου της σχολικής διαρροής, τα οποία θα χρησιµοποιούν οι Υπεύθυνοι 

Ατοµικής Συµβουλευτικής για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.  

Οι Υπεύθυνοι Ατοµικής Συµβουλευτικής θα επιµορφωθούν στη χρήση και αξιοποίηση 

των παραπάνω µεθοδολογιών και εργαλείων, όπως περιγράφεται και στο αντίστοιχο 

∆ελτίο Προτάσεων της παρέµβασης Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού της παρούσας µελέτης. 

 

Γ. Πληροφοριακό Σύστηµα 

Η δηµιουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ) είναι η συνιστώσα εκείνη του 

Συστήµατος Παρακολούθησης και Αντιµετώπισης της Σχολικής ∆ιαρροής που 

ολοκληρώνει και καθιστά δυνατή την ευρεία εφαρµογή και την αξιοποίηση των 

αποτελεσµάτων της συνολικής παρέµβασης. 

Η δηµιουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια, τα 

οποία αναπτύσσονται συνοπτικά στη συνέχεια: 

α) την εκπόνηση αναλυτικής µελέτης για τον ακριβή καθορισµό των προδιαγραφών 

του συστήµατος, 

β) τη διαµόρφωση της αρχιτεκτονικής του συστήµατος και τη δηµιουργία των  

τοπικών δικτύων και της σύνδεσης του εξοπλισµού σε αυτά, 

γ) την ανάπτυξη του απαιτούµενου λογισµικού, 

δ) την προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού (κεντρικός εξοπλισµός, 

εξοπλισµός θέσεων εργασίας, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός), 
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ε) την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των χρηστών και των διαχειριστών του 

συστήµατος. 

 

α) Γενικές προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήµατος 

Η µελέτη που θα εκπονηθεί για τον ακριβή προσδιορισµό των χαρακτηριστικών του 

πληροφοριακού συστήµατος, εκτός από την αναλυτική περιγραφή των 

προδιαγραφών του λογισµικού, του εξοπλισµού, της αρχιτεκτονικής και της 

εκπαίδευσης των χρηστών, θα πρέπει να καλύπτει κάποιες γενικές κατευθύνσεις, οι 

κυριότερες από τις οποίες είναι: 

 η οργάνωση της ενηµέρωσης του συστήµατος σε επίπεδο σχολικής µονάδας 

ώστε να εξασφαλιστεί η άµεση και στο µέγιστο δυνατό βαθµό εξατοµικευµένη 

αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής. 

 η δυνατότητα καταγραφής πρωτογενών στοιχείων για τη σχολική διαρροή σε 

«πραγµατικό χρόνο», 

 η αδιάλειπτη, συνεχής και συνεπής αξιοποίηση του συστήµατος στο πλαίσιο της 

λειτουργίας της εκπαιδευτικής µονάδας 

 η λειτουργία του όλου συστήµατος από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό 

και η δυνατότητα αξιοποίησης των επιστηµονικών µεθοδολογιών και εργαλείων 

για τη διάγνωση και την αντιµετώπιση του κινδύνου σχολικής διαρροής, 

 η δυνατότητα αξιοποίησης συνεργιών µε άλλες παρεµβάσεις που θα 

υλοποιηθούν κατά την ∆΄ Προγραµµατική Περίοδο, όπως ενδεικτικά η Ατοµική 

Συµβουλευτική και το Ατοµικό ∆ελτίο Μαθητή, 

 η διασύνδεσή του µε άλλες διαδικασίες που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση της 

σχολικής διαρροής, 

 η φιλικότητα του περιβάλλοντος του συστήµατος ώστε να εξασφαλιστεί η 

αποδοχή του από τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και από τους ίδιους 

του µαθητές. 

 η δυνατότητα αξιοποίησης του συστήµατος για την άµεση και σε πραγµατικό 

χρόνο παραγωγή αναφορών τόσο σε επίπεδο σχολικής µονάδας όσο και 

στατιστικών αναφορών σε κεντρικό επίπεδο. 
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β) Αρχιτεκτονική του συστήµατος 

Το πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης της σχολικής διαρροής πρέπει να 

ακολουθεί αρχιτεκτονική τριών επιπέδων και να είναι προσβάσιµο από τους χρήστες 

µέσω web browser. Επίσης πρέπει να ακολουθεί αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, 

ώστε να επιτρέπονται µελλοντικές επεκτάσεις και αναβαθµίσεις ή αλλαγές διακριτών 

τµηµάτων λογισµικού. Μία ενδεικτική αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος 

απεικονίζεται στο επόµενο σχήµα: 

 

Ενδεικτική φυσική αρχιτεκτονική πληροφοριακού συστήµατος 

Internet

Web Server(s)
Firewall(s)

Router

DMZ

Εσωτερικοί Χρήστες/
∆ιαχειριστές

Switch

Σχολική Μονάδα

DataBase Server(s)

Παιδαδωγός - Ψυχολόγος

Application Server(s)

Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο

Router

ΥΠΕΠΘ / 
Κεντρική Υπηρεσία

Αποκεντρωµένες 
Υπηρεσίες & ∆οµές 

ΥΠΕΠΘ

 

 

Η παραπάνω αρχιτεκτονική θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω κατά την αναλυτική 

µελέτη των προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης της 
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σχολικής διαρροής. Βασικά σηµεία που θα πρέπει να προσδιοριστούν µε ακρίβεια 

είναι ο αριθµός των εξυπηρετητών του συστήµατος σε κάθε επίπεδο (web, 

application, database), καθώς και ο αριθµός των λοιπών στοιχείων εξοπλισµού 

(routers, firewalls κλπ.). Επίσης, θα πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά ο τρόπος 

πρόσβασης των σχολικών µονάδων στο κεντρικό σύστηµα που θα είναι 

εγκατεστηµένο στο ΥπΕΠΘ. Στο σχήµα της αρχιτεκτονικής παρουσιάζονται δύο 

πιθανές λύσεις (Internet και Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο), οι οποίες µπορούν να 

εξεταστούν ως εναλλακτικές ή συµπληρωµατικές. Τέλος, εκτός από τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στο παραπάνω σχήµα, θα πρέπει να εξεταστεί η αναγκαιότητα 

προµήθειας στοιχείων εξοπλισµού όπως εξυπηρετητές αλληλογραφίας, 

εξυπηρετητές λήψης αντιγράφων ασφαλείας, συστήµατα αποθήκευσης (π.χ. Storage 

Area Network) κλπ. 

 

Εκτός της απευθείας πρόσβασης των Υπευθύνων Συµβουλευτικής των σχολικών 

µονάδων στο κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης της σχολικής διαρροής, το ΥπΕΠΘ 

θα µπορούσε να διερευνήσει τη δυνατότητα τήρησης των στοιχείων σε κάθε σχολική 

µονάδα ξεχωριστά και την αποστολή µέρους αυτών στο κεντρικό σύστηµα, ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα, µε κάποια συγκεκριµένη διαδικασία. Το σενάριο αυτό έχει τα 

εξής πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα: 

 Πλεονεκτήµατα 

− ∆εν απαιτείται συνεχής επικοινωνία των σχολικών µονάδων µε το ΥπΕΠΘ 

και, εποµένως, ενδέχεται να µην απαιτείται η συνεχής σύνδεση των σταθµών 

εργασίας των Υπευθύνων Συµβουλευτικής µε το ∆ιαδίκτυο ή το Πανελλήνιο 

Σχολικό ∆ίκτυο. 

 Μειονεκτήµατα 

− Η ασφάλεια των στοιχείων του συστήµατος µετατίθεται σε επίπεδο κεντρικής 

µονάδας, γεγονός που δεν προτείνεται. 

− Η ενηµέρωση του κεντρικού συστήµατος, ακόµα και αν υπάρχει σαφώς 

προσδιορισµένη διαδικασία, επαφίεται τελικά στον Υπεύθυνο Συµβουλευτικής 

κάθε σχολικής µονάδας, µε αµφίβολα αποτελέσµατα. 

Σε κάθε περίπτωση, δεδοµένου ότι τα στοιχεία που θα καταχωρούνται στο 

πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης της σχολικής διαρροής περιλαµβάνουν 

προσωπικά και ευαίσθητα δεδοµένα των µαθητών (π.χ. οικογενειακή και οικονοµική 

κατάσταση, στοιχεία καταγωγής και εθνικότητας), το ΥπΕΠΘ πρέπει να µεριµνήσει 
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για την τήρηση των διατάξεων της νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων (Ν. 2472/1997 και τροποποιητικοί αυτού), καθώς και τη λήψη άδειας 

τήρησης σχετικού αρχείου από την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

Ενδεικτικά µέτρα ασφάλειας που θα πρέπει να εφαρµόσει το ΥπΕΠΘ για το παρόν 

σύστηµα είναι: 

 Ασφάλεια κατά την πρόσβαση στο σύστηµα: 

− Χρήση ισχυρών µεθόδων αυθεντικοποίησης (authentication) χρηστών: Οι 

µέθοδοι και οι µηχανισµοί που θα εφαρµοστούν πρέπει να περιλαµβάνουν 

κατ’ ελάχιστον συνδυασµό ονόµατος και συνθηµατικού χρήστη 

(username/password). Προτείνεται να εξεταστεί και η δυνατότητα χρήσης 

ψηφιακών πιστοποιητικών. 

− Χρήση firewalls: Κανένας εξωτερικός χρήστης του συστήµατος δεν πρέπει να 

έχει πρόσβαση σε αυτό, χωρίς την παρεµβολή firewall. 

− Χρήση κρυπτογράφησης: Εάν οι χρήστες διαθέτουν ψηφιακά πιστοποιητικά 

από κάποια υποδοµή δηµοσίου κλειδιού (π.χ. ΣΥΖΕΥΞΙΣ), θα είναι δυνατή η 

κρυπτογράφηση των δεδοµένων κατά την αποστολή τους στο κεντρικό 

σύστηµα. 

− Έλεγχος πρόσβασης: Οι χρήστες του συστήµατος πρέπει να έχουν 

πρόσβαση µόνο στα δεδοµένα και τις λειτουργίες που χρειάζονται για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ενδεικτικά, οι Υπεύθυνοι Ατοµικής 

Συµβουλευτικής θα µπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα που 

αφορούν τη σχολική µονάδα στην οποία εργάζονται, καθώς και σε 

συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία. Αντίθετα, οι κεντρικές υπηρεσίες ή οι 

αποκεντρωµένες µονάδες του ΥπΕΠΘ θα έχουν πρόσβαση µόνο σε 

συγκεντρωτικά στοιχεία και αναφορές του συστήµατος που δεν θα 

περιλαµβάνουν προσωπικά ή ευαίσθητα δεδοµένα των µαθητών. 

 Ασφάλεια κατά την αποθήκευση των δεδοµένων: 

− Κρυπτογράφηση: Τα δεδοµένα προτείνεται να αποθηκεύονται στο σύστηµα 

σε κρυπτογραφηµένη µορφή. 

− Λήψη αντιγράφων ασφαλείας: Το ΥπΕΠΘ πρέπει να λαµβάνει ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα αντίγραφα ασφαλείας των δεδοµένων που τηρούνται στο 

σύστηµα. 
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Οι απαιτήσεις ασφάλειας του συστήµατος και των δεδοµένων που επεξεργάζεται και 

αποθηκεύει πρέπει να εξειδικευτούν κατά την αναλυτική µελέτη του έργου, στο 

πλαίσιο εκπόνησης ειδικής σύντοµης µελέτης αποτίµησης επικινδυνότητας του 

πληροφοριακού συστήµατος. Η µελέτη αυτή προτείνεται να περιλαµβάνει τα 

παρακάτω ενδεικτικά στάδια: 

 Αποτίµηση επικινδυνότητας (Risk Assessment): εντοπισµός αδυναµιών 

(vulnerabilities), περιγραφή και εκτίµηση επιπτώσεων (impact), αποτίµηση 

επικινδυνότητας. 

 Προσδιορισµός µέτρων ασφάλειας του πληροφοριακού συστήµατος. 

 

Η εκπόνηση της µελέτης αποτίµησης επικινδυνότητας πρέπει να λαµβάνει υπόψη:  

 το κείµενο θεσµικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, 

 τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ,  

 τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ 

 τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα. 

 

γ) Ανάπτυξη λογισµικού 

Το λογισµικό του πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης της σχολικής 

διαρροής θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Καταγραφή και τήρηση γενικών στοιχείων των σχολικών µονάδων 

 Καταγραφή και τήρηση κοινωνικοοικονοµικών στοιχείων των µαθητών 

 Καταγραφή και τήρηση στοιχείων από την εφαρµογή των µεθοδολογιών και 

εργαλείων για την διάγνωση και αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής ανά µαθητή 

 Τήρηση πολλαπλών όψεων των στοιχείων, π.χ. ανά σχολική µονάδα, ανά 

µαθητή και ανά ειδική κατηγορία µαθητή 

 ∆υνατότητες αναζήτησης από κάθε Υπεύθυνο Συµβουλευτικής των στοιχείων 

που έχει εισάγει ο ίδιος ή αφορούν τη σχολική µονάδα στην οποία απασχολείται, 

µε πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης, π.χ. βάσει της ονοµασίας ή του κωδικού της 

σχολικής µονάδας, του ονόµατος του µαθητή, την ηµεροµηνία ή το χρονικό 

διάστηµα καταχώρησης των στοιχείων κλπ. 
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 ∆υνατότητα δηµιουργίας αναφορών από τον Υπεύθυνο Συµβουλευτικής µόνο µε 

τα στοιχεία που καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστηµα για τη συγκεκριµένη 

σχολική µονάδα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία άλλων 

µονάδων. 

 ∆υνατότητα δηµιουργίας αναφορών σε κεντρικό επίπεδο, από τα αρµόδια 

στελέχη των εµπλεκόµενων υπηρεσιών του ΥπΕΠΘ, τα οποία θα πρέπει να είναι 

σε θέση να εξάγουν στατιστικές αναφορές από το σύστηµα για όλες τις σχολικές 

µονάδες της περιοχής ευθύνης τους (νοµός, περιφέρεια, σύνολο χώρας). Οι 

κεντρικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής µόνο 

συγκεντρωτικών αναφορών και να µην έχουν πρόσβαση στα προσωπικά και 

ευαίσθητα δεδοµένα των µαθητών. 

 

Τα στοιχεία που θα καταγράφονται και θα τηρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα 

από τους Υπευθύνους Συµβουλευτικής σε επίπεδο σχολικής µονάδας, θα είναι 

οργανωµένα σε δύο επίπεδα:  

α) σε επίπεδο σχολική µονάδας, και  

β) σε επίπεδο µαθητή.  

Η οργάνωση των συλλεγόµενων στοιχείων µε τον ως άνω τρόπο επιτρέπει τη 

σύνδεση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής τόσο µε τα ιδιαίτερα ατοµικά 

χαρακτηριστικά του κάθε µαθητή, όσο και µε την κάθε σχολική µονάδα, την κάθε 

περιφέρεια ή το εθνικό σύνολο εν γένει. Η σύνδεση του προβλήµατος της σχολικής 

διαρροής µε τα ιδιαίτερα ατοµικά χαρακτηριστικά του κάθε µαθητή επιτρέπει στον 

Υπεύθυνο Συµβουλευτικής να λάβει τα κατάλληλα για την κάθε περίπτωση µέτρα 

προκειµένου να αποφευχθεί η διαρροή ή να επιστρέψει ο µαθητής στο σχολείο 

(εξατοµικευµένη προσέγγιση). Αντίστοιχα, η σύνδεση του προβλήµατος της σχολικής 

διαρροής µε τα χαρακτηριστικά της κάθε σχολικής µονάδας, όταν αυτά αξιολογηθούν 

σε επίπεδο νοµού, περιφέρειας ή/και εθνικό, επιτρέπουν στα αρµόδια στελέχη όλων 

των επιπέδων να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολιτικές που απαντούν καλύτερα 

στο υπό ανάλυση πρόβληµα.  

Ειδικότερα, στο πρώτο επίπεδο θα απεικονίζονται βασικά στοιχεία για τη σχολική 

µονάδα, όπως π.χ. ο τύπος και το µέγεθος του σχολείου, η δραστηριοποίησή του σε 

επίπεδο τοπικών προγραµµάτων και προγραµµάτων του ΥπΕΠΘ, ο βαθµός 

συµµετοχής των γονέων στους υλοποιούµενους από το ΥπΕΠΘ θεσµούς (Σχολές 

Γονέων, κ.ά.). 
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Στο δεύτερο επίπεδο θα συγκεντρώνονται τα βασικά στοιχεία του κάθε µαθητή 

(δηµογραφικά, οικονοµική επιφάνεια οικογένειας, πολιτισµικά, σχολικές επιδόσεις 

µαθητή, ιατρικά, κοινωνικότητα µαθητή).  Τα στοιχεία αυτά θα αποτελούν τα στοιχεία 

του Ατοµικού ∆ελτίου Μαθητή που περιγράφεται στο ∆ελτίο προτάσεων της 

παρέµβασης Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού της παρούσας 

µελέτης. 

Επιπλέον, στο δεύτερο επίπεδο πληροφοριών ανά µαθητή, προτείνεται η τήρηση 

µιας ακόµη βαθµίδας στοιχείων (πρόσθετα στοιχεία) τα οποία θα καταγράφουν το 

ιστορικό της επικοινωνίας του µαθητή µε τον Υπεύθυνο Συµβουλευτικής, και τα 

οποία, σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα στοιχεία, θα αξιοποιούνται προκειµένου να 

διαγνωστεί εάν ο µαθητής κινδυνεύει να εγκαταλείψει το σχολείο.  

 

Ενδεικτικά η δοµή των πληροφοριών που πρέπει να υποστηρίζει το πληροφοριακό 

σύστηµα σύµφωνα µε τα παραπάνω, αποτυπώνεται στο σχεδιάγραµµα που 

ακολουθεί. 
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∆οµή ενδεικτικών πεδίων Πληροφοριακού Συστήµατος 

Γενικά Στοιχεία Σχολικής Μονάδας 

 Τύπος σχολείου / Π Ε Π 

 Αριθµός Μαθητών (ανά τάξη / συνολικά) 

 Αριθµός Καθηγητών 

 ∆ραστηριότητες / προγράµµατα του ΥΠΕΠΘ που συµµετέχει το σχολείο 

 Σχέσεις – συµµετοχή σε δράσεις της τοπικής κοινότητας 

 Ιδιαίτερα προβλήµατα του σχολείου που έχουν αναφερθεί στο ΥΠΕΠΘ 

 Αριθµός µαθητών που εγκατέλειψαν το σχολείο 

 Σχέση Σχολείου και Γονέων µε τις Σχολές Γονέων της αρµόδιας 

Νοµαρχίας 

Ατοµικό ∆ελτίο Μαθητή 

Βασικά στοιχεία 
 Προσωπικά στοιχεία (δηµογραφικά) 

 Τµήµα  

 Ιατρικό ιστορικό  

 Οικογενειακή κατάσταση 

 Ιδιαίτερα µαθητικά χαρακτηριστικά (απαλλαγή από µαθήµατα, άλλη 

µητρική γλώσσα, µεταγραφή   από άλλο σχολείο ) 

 Αρχική εγγραφή στο σχολείο 

 Σχολικές επιδόσεις ανά τρίµηνο  

 Συµµετοχή σε δραστηριότητες  εντός της σχολικής κοινότητας 

 Συµµετοχή σε εκπαιδευτικές  δραστηριότητες / προγράµµατα  (από 

Υπουργείο / από κοινότητα) 

 

Πρόσθετα στοιχεία  

(Συµπληρώνονται από τον Υπεύθυνο Συµβουλευτικής) 

 Αριθµός Συναντήσεων (Ηµεροµηνίες) 

 Θέµατα συναντήσεων (παραποµπή από εκπαιδευτικό/ 

πρωτοβουλία µαθητή) 

 Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά / Ανάγκες/ προβλήµατα µαθητή 

 Σχολικές επιδόσεις (µεταβολές πριν και µετά τις συναντήσεις) 

• Συνοπτική έκθεση και προτάσεις Υπεύθυνου Συµβουλευτικής  

Α
 ε
π
ίπ
εδ
ο 

Β
 ε
π
ίπ
εδ
ο 
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δ) Προµήθεια εξοπλισµού 

Ο απαραίτητος εξοπλισµός που θα υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστηµα 

ενδεικτικά θα περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

 Κεντρικός εξοπλισµός 

− 1 εξυπηρετητή διαδικτύου 

− 1 εξυπηρετητή εφαρµογών 

− 1 εξυπηρετητή βάσεων δεδοµένων 

 Εξοπλισµός θέσεων εργασίας   

− 1 σταθµό εργασίας ανά σχολική µονάδα 

 Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός  

− Ενεργό εξοπλισµό για τη διασύνδεση των σταθµών εργασίας των Υπευθύνων 

Συµβουλευτικής µε το σηµείο πρόσβασης της σχολικής µονάδας στο 

∆ιαδίκτυο ή το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (όπου απαιτείται). 

Ο Κεντρικός εξοπλισµός θα χρηµατοδοτηθεί από το 10% του συνολικού 

προϋπολογισµού της παρέµβασης που διατίθεται για δαπάνες εξοπλισµού σύµφωνα 

µε το Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση», ενώ ο εξοπλισµός των θέσεων 

εργασίας και ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός θα χρηµατοδοτηθούν από το 

αντίστοιχο 10% του προϋπολογισµού της παρέµβασης «Συµβουλευτική και 

Επαγγελµατικός Προσανατολισµός» (βλ. σχετικό ∆ελτίο Προτάσεων Παρέµβασης της 

παρούσας µελέτης). 

 

Κατά την αναλυτική µελέτη του συστήµατος, θα πρέπει να διερευνηθούν τα εξής 

σηµεία, τα οποία έχουν άµεση επίπτωση στις ποσότητες και τις προδιαγραφές του 

υπό προµήθεια εξοπλισµού: 

 ∆ιαθεσιµότητα του συστήµατος: εάν απαιτείται ιδιαίτερα υψηλή διαθεσιµότητα 

του συστήµατος, θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα προµήθειας πλεοναζόντων 

εξυπηρετητών που θα συνδεθούν σε συστοιχίες (clusters). 

 Αξιοποίηση υφιστάµενου εξοπλισµού: θα πρέπει να εξεταστεί εάν υπάρχει 

δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάµενων εξυπηρετητών λήψης αντιγράφων 

ασφαλείας ή Storage area networks, καθώς και firewalls, routers κλπ. 

∆ιαφορετικά, το ΥπΕΠΘ θα πρέπει να διερευνήσει τη σκοπιµότητα προµήθειάς 

τους στο πλαίσιο του συγκεκριµένου έργου. 
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 Πρόσβαση του σταθµού εργασίας του Υπευθύνου Συµβουλευτικής στο 
∆ιαδίκτυο ή το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο: βασική προϋπόθεση για τη χρήση 

του πληροφοριακού συστήµατος είναι η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο ή το 

Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο. Εάν η θέση εργασίας του Υπευθύνου 

Συµβουλευτικής δεν έχει σχετική πρόσβαση, αυτή θα πρέπει να εξασφαλιστεί 

µέσω της ενσύρµατης ή ασύρµατης δικτύωσης του σταθµού εργασίας του 

Υπευθύνου Συµβουλευτικής. Η αναλυτική µελέτη του συστήµατος πρέπει να 

περιλαµβάνει εκτιµήσεις σχετικά µε τον αριθµό των σχολικών µονάδων στις 

οποίες θα πρέπει να εκτελεστούν σχετικές εργασίες δικτύωσης. 

 

ε) Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών 

Για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία και αποτελεσµατικότητα του 

πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης της σχολικής διαρροής θα πρέπει 

τέλος να διεξαχθεί η απαιτούµενη εκπαίδευση των χρηστών και των διαχειριστών του 

συστήµατος, τόσο σε επίπεδο σχολικής µονάδας όσο και σε κεντρικό επίπεδο. 

Σε επίπεδο σχολικής µονάδας την εκπαίδευση θα πρέπει να παρακολουθήσει ο 

Υπεύθυνος Ατοµικής Συµβουλευτικής (χρήστης), καθώς και ένας Υπεύθυνος 

Πληροφορικής (διαχειριστής), ενώ σε κεντρικό επίπεδο θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι 

αρµόδιοι χρήστες του συστήµατος στα γραφεία και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης των 

νοµών και περιφερειών και της ΚΥ του ΥπΕΠΘ, καθώς και οι αντίστοιχοι διαχειριστές 

σε κάθε πληροφοριακό κόµβο. 

 

 

III.1.4. Ένταξη σε Άξονες Προτεραιότητας 

Η παρέµβαση «Σύστηµα Παρακολούθησης και Αντιµετώπισης της Σχολικής 

∆ιαρροής» εντάσσεται: 

 στον Στρατηγικό Στόχο 1 (ΣΣ1): «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης» 

 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (ΑΠ2): «Αναβάθµιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης» στις 3 περιφέρειες 

Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out) 

 στον Ειδικό Στόχο 2.1 (ΕΣ2.1): «Αναµόρφωση, εκσυγχρονισµός και 

αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος– ενίσχυση της κινητικότητας του 
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µαθητικού και φοιτητικού πληθυσµού» στις 3 περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης 

(Phasing Out). 

Η παρέµβαση εντάσσεται στον δεύτερο Άξονα του Στρατηγικού Στόχου 1, αν και 

ωφελούµενοι είναι οι µαθητές του συνόλου της χώρας, γιατί το κύριο κόστος της που 

αφορά στον κεντρικό εξοπλισµό του πληροφοριακού συστήµατος υπάγεται στην 

περιφέρεια Αττικής, ενώ το κόστος του εξοπλισµού των θέσεων εργασίας των 

Υπευθύνων Συµβουλευτικής, το οποίο αφορά και στους τρεις άξονες του ΣΣ1, 

καλύπτεται από τον προϋπολογισµό της παρέµβασης «Συµβουλευτική και 

Επαγγελµατικός Προσανατολισµός» (βλ. σχετικό ∆ελτίο Προτάσεων Παρέµβασης της 

παρούσας µελέτης). 

 

 

III.1.5. ∆είκτες Εκροών και Αποτελεσµάτων 

Η παρέµβαση αφορά στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εφαρµογή ενός (1) 

συστήµατος για την παρακολούθηση και αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής.  

∆εν υπάρχουν άλλοι ποσοτικοποιηµένοι δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων της 

παρέµβασης. 

 

 

III.1.6. Εκτίµηση Κόστους 

6.α Ανάλυση Κόστους 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισµός της παρέµβασης ανέρχεται σε 918.400 € 

και περιλαµβάνει, όπως περιγράφεται και κοστολογείται αναλυτικά στον επόµενο 

πίνακα, τις εξής παραµέτρους: 

 τρεις εξυπηρετητές για τον κεντρικό εξοπλισµό, αξίας 35.000 € συνολικά, 

 το λογισµικό του συστήµατος, αξίας 40.000 €, 

 υπηρεσίες µελέτης εφαρµογής, ανάπτυξης λογισµικού, εγκατάστασης 

εξοπλισµού, εκπαίδευσης χρηστών και διαχειριστών και διοίκησης του έργου της 

ανάπτυξης και εγκατάστασης του συστήµατος, συνολικής αξίας 662.400 €, 

 εκπόνηση της µελέτης των αναλυτικών προδιαγραφών του συστήµατος, η οποία 

κοστολογείται ενδεικτικά στα 181.000 €. 
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Ανάλυση ενδεικτικού προϋπολογισµού παρέµβασης 

  Μονάδα 
µέτρησης Ποσότητα Τιµή 

µονάδας 
Συνολικό 
κόστος (€) 
χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 918.400
Κεντρικός εξοπλισµός       35.000
Web servers τεµάχια 1 10.000 10.000
Application servers τεµάχια 1 10.000 10.000
Database servers τεµάχια 1 15.000 15.000
Λογισµικό συστήµατος       40.000
Λογισµικό διαχείρισης βάσεων 
δεδοµένων 

# 
επεξεργαστών 2 20.000 40.000

Υπηρεσίες       662.400
Υπηρεσίες εκπόνησης µελέτης 
εφαρµογής ανθρωποµήνες 8 7.000 56.000

Υπηρεσίες ανάπτυξης 
λογισµικού ανθρωποµήνες 28 7.000 196.000

Υπηρεσίες παραµετροποίησης 
και εγκατάστασης κεντρικού 
εξοπλισµού 

ανθρωποµήνες 3 4.000 12.000

Υπηρεσίες παραµετροποίησης 
και εγκατάστασης εξοπλισµού 
θέσεων εργασίας 

ανθρωποµήνες 35 4.000 140.000

Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
διαχειριστών 

ώρες 
εκπαιδευτών 24 100 2.400

Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
χρηστών 

ώρες 
εκπαιδευτών 1.200 100 120.000

Υπηρεσίες διοίκησης έργου 
ανάπτυξης και εγκατάστασης 
συστήµατος 

ανθρωποµήνες 17 8.000 136.000

Μελέτη προδιαγραφών       181.000
Ανάλυση υφιστάµενης 
κατάστασης ανθρωποµήνες 2 7.000 14.000

Ανάλυση λειτουργικών και 
τεχνικών προδιαγραφών 
συστήµατος και εναλλακτικών 
σεναρίων υλοποίησης 

ανθρωποµήνες 6 7.000 42.000

Μελέτη αποτίµησης 
επικινδυνότητας και καθορισµός 
µέτρων ασφάλειας 

ανθρωποµήνες 3 8.000 24.000

Ανάλυση προϋπολογισµού και 
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης 
του έργου 

ανθρωποµήνες 1 7.000 7.000

Σύνταξη τευχών προκήρυξης ανθρωποµήνες 8 7.000 56.000
Λοιπές εργασίες (ενδεικτικά: 
εµπειρογνωµοσύνες, 
υποστήριξη στην επικοινωνία µε 
τρίτους, π.χ. ∆ιαχειριστική αρχή) 

ανθρωποµήνες 2 7.000 14.000

Υπηρεσίες διοίκησης έργου 
µελέτης προδιαγραφών ανθρωποµήνες 3 8.000 24.000
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Για τον υπολογισµό των απαιτούµενων ανθρωποµηνών για τις υπηρεσίες 

παραµετροποίησης και εγκατάστασης του εξοπλισµού των θέσεων εργασίας έχει 

εκτιµηθεί ότι θα ολοκληρώνεται η εγκατάσταση και η σύνδεση των υπολογιστών στο 

δίκτυο σε περίπου 4 σχολικές µονάδες ανά ηµέρα, από το σύνολο 3.000 µονάδων. 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης των διαχειριστών του συστήµατος περιλαµβάνουν 6 ώρες 

εκπαίδευσης για 4 ηµέρες σε ένα τµήµα στο οποίο θα συµµετάσχουν ως 

εκπαιδευόµενοι όλοι οι αρµόδιοι διαχειριστές του συστήµατος (1 τµήµα x 6 ώρες x 4 

ηµέρες = 24 ώρες εκπαιδευτών). 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης των εκτιµώµενων 3.000 χρηστών του συστήµατος, θα 

γίνει σε τµήµατα των 15 περίπου ατόµων (3.000/15=200 τµήµατα) και κάθε τµήµα θα 

παρακολουθήσει 6 ώρες εκπαίδευσης στη χρήση του συστήµατος (200 τµήµατα x 6 

ώρες = 1.200 ώρες εκπαιδευτών). 

Σηµειώνεται ότι στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, όπως φαίνεται και από τον 

προηγούµενο πίνακα, δεν περιλαµβάνονται υπηρεσίες εγγύησης ή συντήρησης των 

προϊόντων του έργου (εφαρµογές, εξοπλισµός κλπ.). Εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

επιθυµεί την παροχή σχετικών υπηρεσιών, το αντίστοιχο κόστος πρέπει να 

συνυπολογιστεί στον προϋπολογισµό του έργου. 

 

6.β Κόστος ανά Στόχο 

Πίνακας 2: Εκτίµηση κόστους ανά Στόχο 

Περιοχές Εκτίµηση Κόστους 

Περιοχές Αµιγούς Στόχου 1 918.400 € 

Περιοχές Στατιστικής Σύγκλισης 0 € 

Περιοχές Σταδιακής Εισόδου 0 € 

ΣΥΝΟΛΟ 918.400 € 

 

6.γ Ενδεικτικό Κόστος ανά µαθητή 

Το κόστος της παρέµβασης του συστήµατος για την παρακολούθηση και 

αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής είναι ανεξάρτητο από το πλήθος των 

επωφελούµενων µαθητών και έτσι δεν υπολογίζεται το ενδεικτικό κόστος ανά µαθητή 

για την παρέµβαση αυτή. 
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III.2   ∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ» 

 

III.2.1. Τίτλος Παρέµβασης 

Η παρέµβαση διατηρεί τον τίτλο: «Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός 

Προσανατολισµός µαθητών».  

 

III.2.2. Αποτίµηση ∆ράσεων Γ’ ΚΠΣ 

Σε παραδοτέο τρία (3) της παρούσας µελέτης αξιολογήθηκε ο τρόπος µε τον οποίο 

οργανώθηκαν και εφαρµόστηκαν από το πρόγραµµα του  ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 οι 

παρεµβάσεις Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Και σε αυτή 

την περίπτωση µία πρώτη γενική παρατήρηση αποτελεί το γεγονός της µη 

στοχοποιηµένης παρέµβασης προς την κατεύθυνση αυτή ως προς την αντιµετώπιση 

της σχολικής διαρροής. Τόσο οι δράσεις Συµβουλευτικής όσο και εκείνες του 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού αναλώθηκαν κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο οι 

µαθητές θα λάµβαναν αποφάσεις και βοήθεια ως προς την επιλογή επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας, παραβλέποντας όµως ότι για να γίνει αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Στις µέχρι τώρα παρεµβάσεις η Συµβουλευτική και ο Επαγγελµατικός 

Προσανατολισµός αντιµετωπίστηκαν ως ταυτόσηµοι σχεδόν στόχοι, µε αποτέλεσµα 

την µονοδιάστατη ανάπτυξη τους, µε κεντρικό άξονα την επιλογή επαγγελµατικής και 

εργασιακής σταδιοδροµίας. Θα πρέπει να αναγνωριστεί φυσικά το γεγονός ότι έχει 

σχεδιαστεί και δηµιουργηθεί ένας µεγάλος αριθµός δοµών, εργαλείων και 

µεθοδολογιών επαγγελµατικού προσανατολισµού, χωρίς όµως να υπάρχει η 

πρόβλεψη ή η δυνατότητα για χρήση αυτών προς την κατεύθυνση  της 

αντιµετώπισης του προβλήµατος της σχολικής διαρροής.  

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι η συµβολή των 

παρεµβάσεων Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού υπήρξε µέχρι σήµερα 

περιορισµένη, και συνδέεται µε την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής µόνο 

έµµεσα και σε σχέση πάντα µε την επιλογή επαγγέλµατος και όχι την ολοκλήρωση 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  
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III.2.3. Ανάλυση Προτάσεων 

Αφετηρία των προτεινόµενων παρεµβάσεων αποτελεί η γενική παρατήρηση, στην 

οποία και βασίστηκε µεγάλο µέρος της προηγούµενης κριτικής παρουσίασης των ως 

τώρα δράσεων της συµβουλευτικής και του επαγγελµατικού προσανατολισµού, η 

διαπίστωση, δηλαδή, ότι οι δράσεις συµβουλευτικής και οι δράσεις επαγγελµατικού 

προσανατολισµού, παρά τις όποιες κοινές επιστηµονικές και µεθοδολογικές τους 

βάσεις και αφετηρίες, αποτελούν στην πραγµατικότητα λειτουργίες µε διαφορετικούς 

στόχους.  

Η παρακάτω παρουσίαση των προτεινόµενων παρεµβάσεων θα στηριχθεί σε αυτή 

την διαπίστωση και για το λόγο αυτό είναι οργανωµένη σε δύο διαφορετικές ενότητες. 

  

i. Προτεινόµενες δράσεις συµβουλευτικής 

Αντικείµενο της συγκεκριµένης παρέµβασης αποτελεί η καθιέρωση της 

συµβουλευτικής σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Βάσει του ορισµού της 

συµβουλευτικής, στον οποίο και περιγράφεται ως η διαδικασία της αλληλεπίδρασης 

που ασκείται ανάµεσα στον Σύµβουλο και το/τα άτοµα που απευθύνονται σ' αυτόν, 

το πρώτο στοιχείο που διακρίνεται είναι αφενός η σχέση εµπιστοσύνης που 

απαιτείται ανάµεσα στα δύο µέλη και αφετέρου η διάθεση συνεργασίας που πρέπει 

να τα χαρακτηρίζει. Η διάθεση αυτή συνεργασίας και εµπιστοσύνης πιστοποιείται 

κυρίως από την εκούσια συµµετοχή των επωφελούµενων, γεγονός που µεταφράζεται 

στην µη υποχρεωτική συµµετοχή τους σε αυτή. Η συµµετοχή αυτή µπορεί να 

επιτευχθεί διαµέσου δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης αλλά και 

εξοικείωσης µε τις υπηρεσίες συµβουλευτικής στο χώρο του σχολείου. Για το λόγο 

αυτό η επίσκεψη στον σχολικό σύµβουλο θα πρέπει να απενοχοποιηθεί στις 

συνειδήσεις µαθητών και γονέων, ως ένα βοηθητικό εργαλείο και όχι ως ένδειξη 

προβληµατικών καταστάσεων και στιγµατισµού. 

Ο θεσµός της συµβουλευτικής καλείται να χρησιµοποιηθεί για την αντιµετώπιση ή τη 

λύση συγκεκριµένων προβληµάτων: λήψη αποφάσεων, αντιµετώπιση κρίσεων, 

βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση συγκρούσεων και ανάπτυξη 

αυτογνωσίας. Τα παραπάνω βέβαια αποτελούν γενικότερους στόχους των 

υπηρεσιών αυτών. Για να µπορέσει όµως η συµβουλευτική να λειτουργήσει ως 

αποτελεσµατικό µέσο αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής θα πρέπει να υπάρχει 

σαφής προσανατολισµός ως προς τον στόχο αυτό, και να χρησιµοποιούνται 
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συγκεκριµένα µεθοδολογικά εργαλεία από ειδικά εκπαιδευµένους κοινωνικούς 

επιστήµονες.  

Υπό το πρίσµα αυτό, ο Υπεύθυνος Συµβουλευτικής της σχολικής µονάδας θα είναι 

σε θέση όχι µόνο να διαγνώσει έγκυρα πιθανούς κινδύνους που µπορούν να 

οδηγήσουν τον µαθητή εκτός εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά και να αντιµετωπίσει 

εν τη γενέσει  τους παράγοντες που σχετίζονται µε αυτή του την απόφαση και κυρίως 

αυτούς που συνδέονται µε την ζωή και δραστηριοποίηση του µαθητή εντός της 

σχολικής κοινότητας αλλά και τις σχέσεις του µε την οικογένεια, τους συνοµήλικους 

καθώς και τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαµβάνεται τον εαυτό του και το µέλλον του. 

Σύµφωνα µε τα όσα υποστήριξαν εκπρόσωποι και εργαζόµενοι σε φορείς που 

δραστηριοποιούνται σε θέµατα σχετικά µε την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής, 

έτσι όπως παρουσιάστηκαν σε προηγούµενο τµήµα της παρούσας µελέτης, η 

συµβουλευτική εντός του σχολικού χώρου, δεν αποτελεί «πολυτέλεια»  
«προνοµιούχων» σχολικών µονάδων, αλλά αναγκαιότητα και πολύτιµο 
εργαλείο για το σύνολο της σχολικής κοινότητας και κυρίως για της σχολικές 
µονάδες που εντάσσονται σε περιοχές υψηλής προτεραιότητας.  

Η αποτελεσµατικότητα του Υπευθύνου Συµβουλευτικής της σχολικής µονάδας, στο 

επίπεδο την έγκυρης επιστροφής του µαθητή στην σχολική κοινότητα είναι δυνατόν 

να µεγιστοποιηθεί διαµέσου της ανάπτυξης και εφαρµογής ευέλικτων δοµών, που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στο µαθητή να επιστρέψει στο σχολείο διευθετώντας ευνοϊκά 

προς αυτών θέµατα όπως η ελλιπής παρακολούθηση, η σχολική επίδοση κτλ. Για να 

περιοριστούν όµως οι περιπτώσεις προνοµιακής µεταχείρισης ή κακής χρήσης των 

δυνατοτήτων αυτών κρίνεται απαραίτητα αφενός η εφαρµογή εναλλακτικών µέσων 

κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών (π.χ. επιπλέον διδακτικές ώρες, εξετάσεις κτλ) και 

αφετέρου η διαµεσολάβηση και υπεύθυνη εισηγητική πρόταση του Υπεύθυνου 

Συµβουλευτικής της σχολικής µονάδας  προς της αρχές του σχολείου. Ο ρόλος που 

καλείται στις περιπτώσεις αυτές να διαδραµατίσει ο Υπεύθυνος Συµβουλευτικής αλλά 

και οι γενικότερες υποχρεώσεις του, είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται µε 

σαφήνεια στο θεσµικό πλαίσιο που θα περιγράφει και θα οριοθετεί το ρόλο του εντός 

της σχολικής κοινότητας. 

Τέλος, για την αποτελεσµατικότητα των δράσεων συµβουλευτικής, αλλά και για την 

µέτρηση των πραγµατικών ποσοστών σχολικής διαρροής καθώς και για τον 

εντοπισµό των παραγόντων που συνδέονται µε αυτή, θεωρείται απαραίτητο η 

τήρηση Ατοµικού ∆ελτίου Μαθητή, το οποίο θα διατηρείται και θα επικαιροποιείται µε 

ευθύνη του Υπευθύνου Συµβουλευτικής της σχολικής µονάδας. Ο Υπεύθυνος 
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Συµβουλευτικής της σχολικής µονάδας θα καταγράφει σε αυτό απαραίτητα στοιχεία 

και πληροφορίες σχετικά µε το οικογενειακό και σχολικό ιστορικό του µαθητή, τα 

ιδιαίτερα προβλήµατα και ανάγκες καθώς και την πορεία των συµβουλευτικών 

συναντήσεων καθώς και της σχολικής του επίδοσης. Σηµειώνεται ότι, τα στοιχεία 

αυτά θα κρατούνται και θα διατίθενται σύµφωνα µε τις αρχές σεβασµού των 

προσωπικών δεδοµένων και θα χρησιµοποιούνται µόνο προς όφελος του µαθητή και 

της επιστηµονικής έρευνας. 

Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις συµβουλευτικής µπορούν να συνοψισθούν στις 

παρακάτω δράσεις: 

• Πρόσληψη και Εκπαίδευση Υπεύθυνων Συµβουλευτικής (κοινωνιολόγων, 

ψυχολόγων, ειδικών παιδαγωγών). Η εκπαίδευση των συµβούλων αυτών 

θα πρέπει να περιλαµβάνει ειδική ενότητα σχετική µε θέµατα 

αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής.  

• Οργάνωση συµβουλευτικών υπηρεσιών εντός του σχολικού χώρου. Η 

οργάνωση αυτή απαιτεί τη δηµιουργία ειδικού χώρου (γραφείου) στο 

οποίο εργάζεται ο Σύµβουλος και πραγµατοποιούνται οι συναντήσεις και 

περιλαµβάνει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποστήριξη σύµφωνα µε τα 

πλέον σύγχρονα µέσα παροχής ανάλογων υπηρεσιών. Ο αριθµός των 

σχολικών συµβούλων θα πρέπει να είναι ανάλογος µε τον γενικό 

πληθυσµό των µαθητών, έτσι ώστε οι υπηρεσίες συµβουλευτικής να 

αποτελούν προσβάσιµο αγαθό προς όλους τους µαθητές. 

• ∆ηµιουργία διοικητικής δοµής στα γραφεία εκπαίδευσης των Νοµών, η 

οποία θα συνεπικουρεί το έργο των Υπευθύνων Συµβουλευτικής των 

σχολικών µονάδων που βρίσκονται στην αρµοδιότητά τους. Επιπρόσθετα, 

προβλέπεται η δυνατότητα συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων για τη 

σχολική διαρροή στις συγκεκριµένες σχολικές µονάδες, τα οποία θα 

αξιοποιούνται για τη λήψη µέτρων που θα αφορούν την αντιµετώπιση της 

σχολικής διαρροής στα συγκεκριµένα σχολεία. 

• Αξιοποίηση του ειδικού πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης 

της σχολικής διαρροής, που αναπτύσσεται αναλυτικά στην ενότητα ΙΙΙ.1 

και τήρηση του ατοµικού δελτίου µαθητή. Ο Υπεύθυνος Συµβουλευτικής 

της σχολικής µονάδας αναλαµβάνει στο σηµείο αυτό να καταγράφει και να 

ενηµερώνει το δελτίο αυτό µε τις σχετικές πληροφορίες για τους µαθητές 

που απειλούνται ή διαρρέουν από την εκπαίδευση και έρχονται σε επαφή 

µε τον Σχολικό Σύµβουλο. 
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ii. Προτεινόµενες δράσεις Σχολικού και Επαγγελµατικού προσανατολισµού 

 Έχει διατυπωθεί, τόσο από µελετητές όσο και από εµπειρογνώµονες θεµάτων που 

σχετίζονται µε τη σχολική διαρροή, ότι η µετάβαση από την µία εκπαιδευτική βαθµίδα 

στην άλλη, αποτελεί στην πραγµατικότητα και το σηµείο που εµφανίζει και τα 

µεγαλύτερα ποσοστά διαρροής από την εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό 

µε το µεγάλο ποσοστό µαθητών που εγκαταλείπει το σχολείο για να ενταχθεί 

πρόωρα στον εργασιακό χώρο, συχνά µε την σύµφωνη γνώµη της οικογένειας του, 

µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ένα σοβαρό έλλειµµα στον τρόπο µε τον 

οποίο λειτουργεί ο θεσµός του Σχολικού και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.  

Στην παρούσα µελέτη οι προτεινόµενες παρεµβάσεις, σε σχέση µε την συµβολή του 

θεσµού του σχολικού προσανατολισµού στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

σχολικής διαρροής, αναλύονται σε δύο επίπεδα.  

Το πρώτο αφορά στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο θεσµός στα πλαίσια του 

σχολείου και το δεύτερο στα µέσα και τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν για το 

σκοπό αυτό. 

Πιο αναλυτικά: 

 

• Τόσο η διεθνής βιβλιογραφία όσο και οι σχετικές έρευνες σε εθνικό αλλά 

και διεθνές επίπεδο έχουν δείξει ότι ο σωστός Σχολικός και 

Επαγγελµατικός Προσανατολισµός αποτελεί πολύτιµο εργαλείο και µέσω 

αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής, στο βαθµό που ο µαθητής µέσω 

αυτού συνειδητοποιεί την αξία και την αναγκαιότητα της ολοκλήρωση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης αλλά και υποστηρίζεται στην προσπάθεια του 

να θέσει αντικειµενικά εφικτούς στόχους σχετικά µε την επαγγελµατική του 

αποκατάσταση. Λόγω της σπουδαιότητας αυτής, ο Σχολικός και 

Επαγγελµατικός Προσανατολισµός είναι απαραίτητο να διδάσκεται από 

εξειδικευµένους εκπαιδευτικούς, τηρώντας µε συνέπεια το πρόγραµµα 

µαθηµάτων, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν πρέπει λανθασµένα οι 

διδακτικές ώρες του σχολικού προσανατολισµού να συνδέονται µε την 

διδασκαλεία άλλων µαθηµάτων. Για το λόγω αυτό κρίνεται σκόπιµο οι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ΣΕΠ σε κάποια σχολική κοινότητα να είναι 

αυτό και το µοναδικό τους αντικείµενο.  

• Στη βαθµίδα της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν κρίνεται σκόπιµη η 

εφαρµογή του θεσµού του Σχολικού και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού, τόσο λόγω της νεαρής ηλικίας των µαθητών όσο και 
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της µη δυνατότητας λήψεως σηµαντικών αποφάσεων των τελευταίων 

σχετικά µε την επαγγελµατική τους σταδιοδροµίας. Αντίθετα 

δραστηριότητες βιωµατικής µάθησης, µέσω σχολικών εκδροµών σε 

χώρους εργασίας είναι δυνατόν να βοηθήσουν τους µαθητές να 

συνειδητοποιήσουν την αξία της µόρφωσης και της αναγκαιότητας της 

ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η αποτελεσµατικότητα των 

δραστηριοτήτων αυτών, αναφορικά µε την αντιµετώπιση της σχολικής 

διαρροής, µπορεί να µεγιστοποιηθεί µε την εµπλοκή των γονέων και την 

ανάπτυξη παράλληλων δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης.  

Στόχος  των παρεµβάσεων αυτών είναι αφενός η προετοιµασία των 

µαθητών για την επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης και αφετέρου η 

συνειδητοποίηση ότι η ολοκλήρωση της φοίτησης στο δηµοτικό δεν είναι 

σε καµία περίπτωση επαρκής για την µελλοντική επαγγελµατική και 

προσωπική ανάπτυξη του ανηλίκου.  

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι δραστηριότητες σχολικού 

προσανατολισµού που συνδέονται µε την εµπλοκή γονέων και κηδεµόνων 

είναι δυνατόν να υλοποιηθούν σε συνέργεια µε ανάλογες δράσεις 

Συµβουλευτικής γονέων, προκειµένου οι τελευταίοι να ενισχύσουν και να 

υποστηρίξουν τα παιδιά τους στην ολοκλήρωση της υποχρεωτικής τους 

εκπαίδευσης. Φυσικά ανάλογες δράσεις είναι αναγκαίο να εφαρµοστούν 

και κατά τη µετάβαση από το γυµνάσιο στο λύκειο. 
 

• Από µελέτες σχετικά µε τη σχολική διαρροή, ένας από τους βασικούς 

λόγους που κάποιος µαθητής εγκαταλείπει το σχολείο είναι η πεποίθηση 

του ότι η ολοκλήρωση της Β/βάθµιας εκπαίδευσης δεν συνδέεται µε την 

επαγγελµατική του αποκατάσταση. Στο σηµείο αυτό, ο θεσµός του 

Σχολικού και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού καλείται όχι µόνο να 

αποδείξει την αναγκαιότητα της παραµονής του µαθητή στο σχολείο αλλά 

και να υποδείξει ποια εκπαιδευτική κατεύθυνση είναι εκείνη που βρίσκεται 

σε µεγαλύτερη συνάφεια µε την προσωπικότητα τα χαρακτηριστικά και 

της ανάγκες του µαθητή.  

Οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να διδάξουν το µάθηµα του Σχολικού και 

Επαγγελµατικού προσανατολισµού στα πλαίσια του σχολικού προγράµµατος είναι 

αναγκαίο σήµερα να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι για το σκοπό αυτό και όχι 

εκπαιδευτικοί άλλων αντικειµένων που διδάσκουν συµπληρωµατικά το συγκεκριµένο 

µάθηµα. 
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• Το δεύτερο επίπεδο, στο οποίο εντάσσονται οι προτεινόµενες 

παρεµβάσεις είναι εκείνο της ανάπτυξης ειδικών εργαλείων και 

µεθοδολογιών καθώς και η  παροχή των απαιτούµενων γνωστικών και 

επιστηµονικών εφοδίων, προκειµένου ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια 

των εφαρµογών δράσεων Σχολικού και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού να είναι σε θέση να αναγνωρίσει περιπτώσεις µαθητών 

που κινδυνεύουν να διαρρεύσουν από την εκπαίδευση και να εστιάσει την 

προσοχή του σε αυτούς, µε στόχο την κατεύθυνση τους στην 

ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως απαραίτητη προϋπόθεση 

για οποιαδήποτε µελλοντική επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. 

• Ταυτόχρονα προτείνεται η υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των µαθητών για θέµατα σχολικού και επαγγελµατικού 

προσανατολισµού (ηµέρες καριέρας, οδηγοί επαγγελµάτων, κ.ά.). 

Προτείνεται οι δράσεις αυτές να υλοποιούνται από τα ΚΕΣΥΠ και ΓραΣΕΠ 

της χώρας. 

 

III.2.4. Ένταξη σε Άξονες Προτεραιότητας 

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» 

(Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013) ο θεσµός της Συµβουλευτικής και του 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού µαθητών καθώς και η Συµβουλευτική µαθητών 

εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας 4 (Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της 

εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1), 5 

(Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας 

στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)) και 6 (Αναβάθµιση των 

συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής 

Εισόδου (Phasing In)).  

 

Σύµφωνα, άλλωστε, µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση» για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, στόχος των αξόνων αυτών 

αποτελεί ο επανασχεδιασµός και επέκταση τόσο του θεσµού της Συµβουλευτικής όσο 

και του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π.) σε όλες τις βαθµίδες και επίπεδα 

εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητάς του. 

Προβλέπεται επίσης η ίδρυση διοικητικών µονάδων / δοµών Σ.Ε.Π. στις 
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περιφερειακές διευθύνσεις Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης µε επιστηµονική 

στελέχωση των υφιστάµενων και νέων δοµών. Καθιέρωση βιογραφικού δελτίου 

µαθητή και προώθηση της ατοµικής συµβουλευτικής. Αναµόρφωση του 

προγράµµατος µαθηµάτων Σ.Ε.Π., ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και 

προώθηση προγραµµάτων ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής αναβάθµισης των 

εκπαιδευτικών µε δυνατότητα απόκτησης µεταπτυχιακών τίτλων εξειδίκευσης. 

 

 

III.2.5. ∆είκτες Εκροών και Αποτελεσµάτων 

III.2.5.α Ανάλυση για την εκτίµηση των δεικτών 

Προκειµένου να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ο θεσµός της ατοµικής 

συµβουλευτικής, τον οποίο το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και δια βίου 

µάθηση» επιθυµεί να προωθήσει, προτείνεται η διαχείριση του ατοµικού δελτίου 

µαθητή να γίνεται από τους Υπευθύνους Συµβουλευτικής της σχολικής µονάδας, που 

προτείνεται να προσληφθούν, και όχι από το µόνιµο διδακτικό προσωπικό. Με αυτό 

τον τρόπο διασφαλίζεται και η προστασία των ατοµικών δεδοµένων των µαθητών 

(καθώς µόνον ο Υπεύθυνος Συµβουλευτικής έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά), ενώ 

παράλληλα ένα εξειδικευµένο πρόσωπο αναλαµβάνει την ευθύνη της λειτουργίας του 

θεσµού αυτού. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, προτείνεται η πρόσληψη 2.000 Υπευθύνων 

Συµβουλευτικής, οι οποίοι θα βρίσκονται µέσα στα σχολεία και οι οποίοι προβλέπεται 

να εκπαιδευτούν προκειµένου να µπορέσουν να χειριστούν τα ατοµικά δελτία των 

µαθητών.  

 

III.2.5.β Συνοπτική Παρουσίαση ∆εικτών 

 

Πίνακας ΙΙΙ.2.1: ∆είκτες Εκροών και Αποτελεσµάτων παρέµβασης  

Περιγραφή ∆είκτη Τιµή - Στόχος 

Αριθµός Συµβούλων που 
προβλέπεται να προσληφθούν 2.000 

Αριθµός δράσεων Σ.Ε.Π. 600 

Αριθµός Ωφελούµενων Μαθητών 
Α/βάθµιας Εκπαίδευσης  700.000 

Αριθµός Ωφελούµενων Μαθητών 600.000 
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Περιγραφή ∆είκτη Τιµή - Στόχος 

Β/βάθµιας Εκπαίδευσης 

Συνολικός Αριθµός 
Ωφελούµενων Μαθητών 1.300.000 

 

 

III.2.6. Εκτίµηση Κόστους 

III.2.6.α Ανάλυση Κόστους 

Προκειµένου για την ανάλυση του κόστους υλοποίησης της ατοµικής συµβουλευτικής 

λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

• ο αριθµός των Υπευθύνων Συµβουλευτικής που προβλέπεται να 

προσληφθούν (2.000), 

• η υλικοτεχνική υποδοµή για τη στέγαση των Υπευθύνων Συµβουλευτικής, η 

οποία υπολογίζεται για το σύνολο των δηµόσιων σχολείων Α/βάθµιας και 

Β/βάθµιας εκπαίδευσης (π.χ. έπιπλα, σταθµός εργασίας µε περιφερειακό 

εξοπλισµό, ενεργός εξοπλισµός διασύνδεσης, router, αναλώσιµα, βιβλία) (€ 

5.800.000,00) 

• το κόστος για την εκπαίδευση των Υπευθύνων Συµβουλευτικής (€ 

800.000,00). 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, το κόστος υλοποίησης της ατοµικής συµβουλευτικής, για 

το πρώτο έτος λειτουργίας του θεσµού ανέρχεται στα € 55.700.000,00, ενώ για τα 

υπόλοιπα τέσσερα έτη ανέρχεται στα € 203.600.000,00. 

Σε ότι αφορά τον Σχολικό και Επαγγελµατικό προσανατολισµό, το κόστος για την 

υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των µαθητών που 

προτείνονται υπολογίζεται στα € 1.200.000,00. Πιο αναλυτικά, προτείνεται η 

διενέργεια 2-3 εκδηλώσεων ετησίως από κάθε ΓραΣΕΠ (200 τον αριθµό).   

 

 

 

 

 



Παραδοτέο 4: Προτάσεις για την Καταπολέµηση της Σχολικής ∆ιαρροής κατά την ∆’ 
Προγραµµατική Περίοδο 

 
Έκδοση 1.0 

 

PLANET A.E.  Σελ. 52 

III.2.6.β Κόστος ανά Στόχο 

 

Πίνακας III.2.2: Εκτίµηση κόστους ανά Στόχο 

Περιοχές Εκτίµηση Κόστους 

Περιοχές Αµιγούς Στόχου 1 98.599.250,00 

Περιοχές Στατιστικής Σύγκλισης 145.619.500,00 

Περιοχές Σταδιακής Εισόδου 16.281.250,00 

ΣΥΝΟΛΟ 260.500.000,00 

 

 

III.2.6.γ Ενδεικτικό Κόστος ανά µαθητή 

∆εδοµένου ότι το κόστος λειτουργίας της Συµβουλευτικής και του Σχολικού και 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού ανέρχεται στα € 260.500.000,00 (ανεξάρτητα 

από το κόστος για το σχεδιασµό του Πληροφοριακού Συστήµατος το οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί από τους συµβούλους) και οι επωφελούµενοι µαθητές υπολογίζονται 

στους 1.300.000, το κόστος ανά µαθητή υπολογίζεται στα € 200,00. 
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III.3. ∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: «∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» 

 

III.3.1. Τίτλος Παρέµβασης 

Η συνολική παρέµβαση «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση» αναλύεται στις ακόλουθες 

επιµέρους παρεµβάσεις: 

 Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων 

 Εκπαίδευση Μουσουλµανόπαιδων Θράκης 

 Εκπαίδευση Τσιγγανόπαιδων 

 

III.3.2. Αποτίµηση ∆ράσεων Γ΄ ΚΠΣ 

Οι παρεµβάσεις που εφαρµόστηκαν επικέντρωσαν στις τρεις βασικές οµάδες 

µαθητικού πληθυσµού µε υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής: 

 Αλλοδαποί και Παλιννοστούντες µαθητές 

 Μουσουλµανόπαιδες 

 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.  

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  
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(γ) την παροχή των µέσων που αξιοποιούνται από τον εκπαιδευτικό για τις ειδικές 

αυτές οµάδες µαθητών (επιµόρφωση, εκπόνηση του κατάλληλου εκπαιδευτικού 

υλικού). 

 

III.3.3. Ανάλυση Προτάσεων 

Όπως αναλύθηκε στο προηγούµενο παραδοτέο της παρούσας µελέτης (Παραδοτέο 

3) οι παρεµβάσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προγραµµάτων 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης (σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό) είχαν σχεδιασµό 

τέτοιο που να καλύπτει σε σηµαντικό βαθµό τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας που 

έχουν τεθεί για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής. Κατά συνέπεια, η 

συνέχιση και ο εµπλουτισµός των προγραµµάτων αυτών κρίνεται από τον µελετητή 

ως απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω αποκλιµάκωση των δεικτών 

σχολικής διαρροής, αφού οι οµάδες στις οποίες απευθύνονται είναι οι πιο ευάλωτες 

στην πρόωρη αποχώρηση από το εκπαιδευτικό σύστηµα.  

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζεται ανά ειδική οµάδα µαθητικού 

πληθυσµού οι προτάσεις για εµπλουτισµό του περιεχοµένου των προγραµµάτων 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται τόσο στα 

αποτελέσµατα της αποτίµησης της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων που 

παρουσιάστηκε στο Παραδοτέο 3 όσο και από τις συνεντεύξεις που 

πραγµατοποιήθηκαν µε τους υπεύθυνους υλοποίησης των προηγούµενων 

παρεµβάσεων αλλά και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέµατα 

αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής (Παραδοτέο 2). 

 

(α) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών 

Κρίνεται κατά συνέπεια απαραίτητη η συνέχιση και η διεύρυνση των δράσεων του 

Έργου «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών» προς µια 

κατεύθυνση µείωσης της σχολικής αρχικά αποτυχίας και καταπολέµησης στη 

συνέχεια του φαινοµένου της σχολικής διαρροής του πληθυσµού-στόχου. Ανά δράση 

µάλιστα θα µπορούσαν να διατυπωθούν οι ακόλουθες προτάσεις: 

• Γλωσσική και µαθησιακή υποστήριξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων 

µαθητών µέσω της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας µε 

αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που είχε παραχθεί στο πλαίσια του 

ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ 
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Ο θεσµός υποστήριξης περιλαµβάνει πολλαπλά σχήµατα τα οποία εφαρµόζονται 

ανάλογα µε τις ανάγκες της εκάστοτε σχολικής µονάδας και των µαθητών. 

Λειτουργούν 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 πραγµατοποιείται εντατική διδασκαλία της Ελληνικής,  υποστήριξη 

σε άλλα µαθήµατα, καθώς και πειραµατική εφαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού. 

Έµφαση δίνεται 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.  

Τα οφέλη για τον πληθυσµό µας στόχο από τέτοιου είδους παρεµβάσεις δεν είναι 

εύκολο να απαριθµηθούν µε απλούς ποσοτικούς δείκτες. Η ενίσχυση των µαθητών 

αυτών στη γλώσσα της χώρας υποδοχής δεν συµβάλλει µόνο στην βελτίωση της 

σχολικής τους επίδοσης, αλλά και στην οµαλότερη κοινωνική προσαρµογή τους, 

καθώς νιώθουν πλέον µέλη της µαθητικής οµάδας. 

Προτείνεται, για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής των µαθητών αυτών, η 

επέκταση των τµηµάτων στήριξης γλώσσας για τους µαθητές αυτούς σε όσο το 

δυνατόν περισσότερες σχολικές µονάδες. Η έγκυρη διάγνωση του κινδύνου της 

σχολικής διαρροής µέσω των ειδικών τεστ γλωσσοµάθειας και η άµεση παρέµβαση 

του Προγράµµατος στις περιπτώσεις αυτές θα µείωνε επίσης κατά πολύ την 

µαθητική διαρροή του πληθυσµού-στόχου. 

 

• Προγράµµατα διαπολιτισµικών δραστηριοτήτων 

Μέσω του Προγράµµατος οργανώνονται σε ορισµένα σχολεία ανά την Ελλάδα 

διαπολιτισµικές δραστηριότητες µε απώτερο στόχο την µείωση του ρατσισµού και της 

ξενοφοβίας, καθώς και την αλληλεπίδραση µεταξύ γηγενών και αλλοδαπών 

µαθητών. Οι δραστηριότητες αυτές φέρνουν σε επαφή  τους µαθητές µε τους 

πολιτισµούς και την κουλτούρα άλλων χωρών και µειώνουν τις προκαταλήψεις, 

καθώς και τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον «Άλλο». 

Οι δραστηριότητες αυτές έχουν στόχο την ενσωµάτωση των αλλοδαπών και των 

παλιννοστούντων µαθητών στο σύνολο του µαθητικού πληθυσµού, µε τρόπο τέτοιο 

ώστε να νιώθουν ότι τα πολιτισµικά τους χαρακτηριστικά δεν αφοµοιώνονται και 

λειτουργούν κατά συνέπεια πιο ελευθέρα στα πλαίσια του σχολείου.  
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Τα θετικά αποτελέσµατα που επιφέρουν τέτοιου είδους δραστηριότητες στην 

ψυχολογία των µαθητών του πληθυσµού- στόχου συνηγορούν υπέρ της συνέχισης 

αλλά και του εµπλουτισµού τους, ώστε ο µαθητής να νιώθει ασφαλής εντός του 

σχολικού του περιβάλλοντος και να µην οδηγείται στη διαρροή. 

 

• Σύνδεση σχολείου- οικογένειας- κοινότητας 

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 

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 στη σχολική του 

δραστηριότητα εν γένει, κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντική καθιστώντας τους γονείς των 

µαθητών αυτών κοινωνούς µίας ευρύτερης προσπάθειας περιορισµού της διαρροής 

από την εκπαίδευση. 

Η δράση για τη σύνδεση σχολείου-οικογένειας- κοινότητας κινείται προς αυτή την 

κατεύθυνση. 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.   

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η συνέχιση της δράσης αυτής, καθώς και η 

επιπρόσθετη απασχόληση κοινωνιολόγων, κοινωνικών λειτουργών και δίγλωσσων 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα ενηµερώνουν τους γονείς των αλλοδαπών και των 
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παλιννοστούντων µαθητών για τη σηµασία της φοίτησης, αλλά και για την 

αναγκαιότητα της συµµετοχής τους στα σχολικά ζητήµατα. Κρίνεται επίσης σηµαντικό 

το µέτρο αυτό να µην περιορίζεται σε ορισµένες µόνο σχολικές µονάδες, αλλά να 

καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία, ιδιαίτερα σε περιοχές της χώρας που 

παρουσιάζουν µεγαλύτερα ποσοστά διαρροής. 

 

• Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

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 του, 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 χώρα στο 

εσωτερικό της σχολικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας. ∆ράσεις 

ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης σχετικά µε τις συνέπειες της διαρροής για το 

άτοµο αλλά και για το σύνολο της κοινότητας, σχετικά µε την σπουδαιότητα της 

ολοκλήρωσης της φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και ενηµέρωση για 

τους τρόπους αντιµετώπισης της σχολικής διαρροής έχει αποδειχθεί ότι συµβάλουν 

σηµαντικά στην µείωση των ποσοστών 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, θα µπορούσαµε να 

ισχυριστούµε ότι γνωστοποιεί στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στοιχεία του 

προφίλ των µαθητών του πληθυσµού- στόχου 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 του πληθυσµού- στόχου, επεµβαίνει ίσως δυναµικά κι 

επιχειρεί να µειώσει τα φαινόµενα διαρροής. 
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Για τους λόγους αυτούς καθίσταται απαραίτητη η επέκταση των επιµορφωτικών 

δράσεων του Προγράµµατος καθώς και η αναπροσαρµογή της θεµατολογίας τους. 

Συγκεκριµένα προτείνεται µερικές από τις επιµορφωτικές δράσεις να 

προσανατολιστούν προς την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για την σχολική 

διαρροή, αλλά και την παροχή εφοδίων προς αυτούς για να την αποτρέψουν ή να την 

αντιµετωπίσουν. Είναι πολύ σηµαντικό ο εκπαιδευτικός να αναγνωρίζει το προφίλ 

των υποψηφίων για διαρροή µαθητών και να επεµβαίνει έγκαιρα, παρέχοντας στους 

µαθητές αυτούς τα κατάλληλα εφόδια, αποτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη 

διαρροή τους από το εκπαιδευτικό σύστηµα. 

 

• Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη εκπαιδευτικών, µαθητών και οικογένειας 

Στο πλαίσιο του Έργου πραγµατοποιείται εξειδικευµένη κατάρτιση εκπαιδευτικών για 

την εφαρµογή της δράσης «Κοινωνική και Συναισθηµατική Αγωγή στο Σχολείο: 

Παρέµβαση σε επίπεδο συστήµατος» που αφορά στην ψυχοκοινωνική στήριξη των 

αλλοδαπών και των παλιννοστούντων µαθητών. 

Η δράση στοχεύει στην ενδυνάµωση της συµβουλευτικής διάστασης του ρόλου των 

εκπαιδευτικών, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες της σύγχρονης 

σχολικής τάξης, την ευαισθητοποίησή τους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέµατα 

επικοινωνίας, διαπολιτισµικής κατανόησης και συνεργασίας. Επιπλέον, η δράση 

αποσκοπεί στη διαµόρφωση ενός θετικού κλίµατος και στην προαγωγή της ψυχικής 

υγείας στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντας, διευκολύνοντας τόσο τη µαθησιακή 

διαδικασία, όσο και τη γενικότερη προσαρµογή των µαθητών στη σχολική ζωή, 

καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 

Η δράση βασίζεται στις σύγχρονες τάσεις της σχολικής ψυχολογίας, σε σύγχρονες 

θεωρητικές προσεγγίσεις της θετικής ψυχολογίας, της ψυχικής ανθεκτικότητας, 

καθώς και της συστηµικής προσέγγισης. Επιπλέον, στηρίζεται στις νεότερες 

θεωρήσεις για τα διαφορετικά µοντέλα συµβουλευτικής, της διαλεκτικής ψυχολογικής 

συµβουλευτικής και της πολλαπλής νοηµοσύνης. Απευθύνεται σε όλους τους 

µαθητές της τάξης, στοχεύοντας στη διαµόρφωση µιας ατµόσφαιρας αµοιβαίου 

σεβασµού και αποδοχής και στη διευκόλυνση της συνεργασίας µέσα στην τάξη και τη 

σχολική κοινότητα. 

Μέσω της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης επιτυγχάνεται επίσης η αναγνώριση και η 

αποδοχή της διαφορετικότητας, ενώ παράλληλα οι µαθητές εξοικειώνονται µε 

πολιτισµικά πλαίσια και κουλτούρες διαφορετικές από τις δικές τους.  Παράλληλα 

επιχειρείται τόνωση της αυτοαντίληψης του µαθητή και ενίσχυση της εικόνας του.  
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Θα ήταν κατά συνέπεια σκόπιµο να εµπλακούν στη δράση της ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί αλλά και µαθητές του 

πληθυσµού-στόχου, προκειµένου να καταπολεµηθεί ο κίνδυνος της σχολικής 

διαρροής των µαθητών αυτών. 

 

(β) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Μουσουλµανόπαιδων Μαθητών της Θράκης 

Η υψηλή σχολική διαρροή από το υποχρεωτικό σχολείο, ιδίως τη γυµνασιακή τριετία, 

των παιδιών της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης σχετίζεται µε ορισµένους 

παράγοντες που έχουν σε σηµαντικό βαθµό αντιµετωπιστεί και αιτιολογούν την 

ταχύτητα των βελτιωτικών αλλαγών. Κυριότερος ανασταλτικός της συµµετοχής στο 

γυµνάσιο παράγοντας ήταν  η απουσία δρόµου των οικογενειών της µειονότητας να 

διαµορφώσουν σχέδιο σπουδών των παιδιών τους στα ελληνικά Πανεπιστήµια. Αυτό 

το µεγάλο εµπόδιο αναίρεσαν οι ακόλουθες νοµικές παρεµβάσεις. Η θεσµοθέτηση το 

1996 του µέτρου προνοµιακής εισαγωγής στην ΑΕ, µε ποσοστό 0,5% για 

αποφοίτους λυκείου της µειονότητας της Θράκης. Η επέκταση το 2005 του µέτρου 

στους αποφοίτους ΤΕΕ για την εισαγωγή στα ΤΕΙ. Η εξαίρεση την ίδια χρονιά των 

υποψηφίων στην ΑΕ της µειονότητας από τη βάση του 10. Τέλος η παροχή το 2006 

στους πτυχιούχους της µειονότητας υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές.  

Με βάση τη δεκαετή εµπειρία της πορείας και των αποτελεσµάτων του ΠΕΜ καθώς 

και των συστηµατικών ερευνών που έγιναν, η συνέχιση της καταπολέµησης της 

σχολικής διαρροής για το µαθητικό πληθυσµό της µειονότητας της Θράκης απαιτεί τα 

ακόλουθα µέτρα, που προκύπτουν από όσα επέδρασαν µέχρι σήµερα στη σηµαντική 

µείωση της διαρροής.  

 

 Εκµάθηση της Ελληνικής Γλώσσας 

Αποφασιστικά επέδρασε η µετατροπή της ελληνικής σε γλώσσα προσιτή στην 

εκµάθηση µε τα νέα βιβλία και εκπαιδευτικά υλικά στηριγµένα στις µεθόδους 

διδασκαλίας της ως ξένης γλώσσας, τα εργαλεία (γραµµατικές και λεξικά) και τα 

ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά υλικά. Τα βιβλία και εκπαιδευτικά υλικά του δηµοτικού 

σχολείου είναι ήδη επίσηµα βιβλία του κράτους και διανέµονται από τον ΟΕ∆Β 

(Οργανισµό Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων). Εκκρεµεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η 

έγκριση του συνόλου των βιβλίων και εκπαιδευτικών υλικών για το γυµνάσιο, ώστε 

να γίνουν και αυτά επίσηµα βιβλία του κράτους.  



Παραδοτέο 4: Προτάσεις για την Καταπολέµηση της Σχολικής ∆ιαρροής κατά την ∆’ 
Προγραµµατική Περίοδο 

 
Έκδοση 1.0 

 

PLANET A.E.  Σελ. 60 

Σηµαντική θα ήταν η παρέµβαση µε στόχο την επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης 

του ΠΙ, ώστε οι µαθητές της µειονότητας στο γυµνάσιο να αποχτήσουν βιβλία και 

εκπαιδευτικά υλικά που λαµβάνουν υπόψη όχι µόνο την αλλογλωσσία αλλά και την 

ελλιπή εκµάθηση της ελληνικής στο µειονοτικό δηµοτικό σχολείο, όπου ακόµα 

σήµερα φοιτά το 90% των µειονοτικών παιδιών.  

 

 Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών 

Μεγάλης σηµασίας για τη βελτίωση της επίδοσης των παιδιών της µειονότητας και 

την µείωση της σχολικής διαρροής αποδείχθηκε η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Απαραίτητη είναι η ιδιαίτερη µέριµνα για τη συνεχή και συστηµατική επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε µαθητές της µειονότητας τόσο στο δηµοτικό όσο 

και στο γυµνάσιο. Η εκµάθηση από τους εκπαιδευτικούς των µεθόδων διδασκαλίας 

της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στο δηµοτικό και δεύτερης γλώσσας στο γυµνάσιο 

είναι απολύτως απαραίτητη και χρειάζεται επανάληψη και ανανέωση των γνώσεων. 

Η επιµόρφωση στα σχετικά θέµατα πρέπει να είναι συνεχής και να επαναλαµβάνει 

κάθε σχολικό έτος τα περιεχόµενα που τεκµηριώνουν την ανάγκη αποδοχής της 

ταυτότητας των µαθητών.  

 

 Ενισχυτική ∆ιδασκαλία 

Το δεδοµένο που προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι είναι µεγάλη η 

αποτελεσµατικότητα της αύξησης των ωρών σχολείου για µαθητικούς πληθυσµούς 

µε ψηλή διαρροή, επαληθεύτηκε από το ΠΕΜ. Οι πρόσθετες ώρες σχολείου του ΠΕΜ 

είναι µέτρο που οπωσδήποτε πρέπει να συνεχιστεί, καθώς αποδείχτηκε ότι έχει 

ουσιαστικές θετικές επιπτώσεις, µε πρώτη το γεγονός ότι µείωσαν τα υψηλότατα 

ποσοστά επανεγγραφών ιδίως στην πρώτη τάξη του γυµνασίου και γενικότερα 

επέδρασαν κατά της διαρροής. Οι µειονοτικοί µαθητές στην πρώτη τάξη του 

γυµνασίου (όπου το ποσοστό αποτυχίας και επανεγγραφής είναι το ψηλότερο) 

εµφανίζουν εντυπωσιακή βελτίωση µε την αύξηση των ωρών σχολείου, εφόσον οι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τις πρόσθετες ώρες είναι ευαισθητοποιηµένοι ιδίως 

στην εξάρτηση της επίδοσης από την αποδοχή της ταυτότητας των µαθητών.  

Άρα σηµαντικός ανασταλτικός της διαρροής παράγοντας είναι να παρέχεται στους 

µειονοτικούς µαθητές η δυνατότητα παρακολούθησης µαθηµάτων επανάληψης της 

ύλης και δηµιουργικών δραστηριοτήτων µαθησιακών µετά το τέλος του κανονικού 

σχολικού προγράµµατος και για ένα ελάχιστο τουλάχιστον 10 πρόσθετων ωρών την 

εβδοµάδα.  
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 Κέντρα Στήριξης Προγράµµατος Εκπαίδευσης Μουσουλµανοπαίδων 

Ειδικά για τους µαθητές της µειονότητας της Θράκης, τα καλά µαθησιακά 

αποτελέσµατα και οι µεγάλες αλλαγές που έφεραν στην επίδοση στο σχολείο 

εµφανίστηκαν στις εκτός σχολείου παρεµβάσεις, ιδίως στα µαθήµατα των Κέντρων 

Στήριξης.  

Τα µαθήµατα ελληνικής στα ΚΕΣΠΕΜ χρησιµοποιούν τα νέα εκπαιδευτικά υλικά, 

ηλεκτρονικά και έντυπα, µε εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν σε βάθος τις τεχνικές 

αξιοποίησής τους, και τις διδακτικές µεθόδους που τα στηρίζουν. Οι εκπαιδευτικοί 

αυτοί είναι άτοµα απολύτως πεπεισµένα για τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει σε 

ολόκληρη τη Θράκη η αρµονική ένταξη στην κοινωνία των παιδιών της µειονότητας. 

Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται βοηθητικά στα µαθήµατα (µε Η/Υ) έχει πολύ θετικά 

αποτελέσµατα. Οι µέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται είναι οι 

σύγχρονες ενεργητικές µέθοδοι του σχεδίου εργασίας και δεν αναµειγνύονται, όπως 

στο σχολείο, µε τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας που οι εκπαιδευτικοί, 

µολονότι επιµορφούµενοι, αργούν να εγκαταλείψουν.  Η συνέχιση της λειτουργίας και 

η επέκταση των Κέντρων Στήριξης αποτελεί σηµαντική προτεινόµενη συνιστώσα των 

παρεµβάσεων για την εκπαίδευση των µουσουλµάνων µαθητών της Θράκης. 

 

(γ) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων Μαθητών 

Όπως διαπιστώνεται σε πρόσφατη έρευνα της ∆ιεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης (όπως αναφέρθηκε στη σχετική συνέντευξη που πραγµατοποιήθηκε 

στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης), το 60% της διαρροής µαθητών στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση αφορά σε µαθητές ρόµικης καταγωγής. Κατά συνέπεια η 

συνέχιση και επέκταση του προγράµµατος εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκλιµάκωση του δείκτη σχολικής διαρροής. 

Οι προτάσεις ανά δραστηριότητα περιγράφονται στη συνεχεία: 

 

 Ενισχυτική ∆ιδασκαλία 

- Λειτουργία περισσότερων τµηµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ώστε να 

καλυφθεί το σύνολο των αναγκών για ενισχυτική διδασκαλία µαθητών Ροµά 

σε όλη τη χώρα. 

- Ενθάρρυνση συµµετοχής στα τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας και άλλων 

µαθητών που δεν ανήκουν στην κατηγορία των Ροµά, αλλά παρουσιάζουν τα 
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ίδια µαθησιακά προβλήµατα και έχουν παρόµοιες µαθησιακές ανάγκες, µε 

στόχο τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος µάθησης που συνδυάζει τη µάθηση 

µε την κοινωνική ένταξη. 

- Παρακολούθηση του µαθησιακού αποτελέσµατος των τµηµάτων ενισχυτικής 

διδασκαλίας µέσω εσωτερικών κριτηρίων αξιολόγησης (τεστ) του 

προγράµµατος. 

 

 Καταπολέµηση της ∆ιαρροής και της Άτακτης Φοίτησης 

- Ενεργοποίηση και εφαρµογή της ισχύουσας εκπαιδευτικής νοµοθεσίας 

αναφορικά µε την υποχρεωτική φοίτηση των Ελληνοπαίδων. 

- Σύνδεση κοινωνικών παροχών προς την οικογένεια του παιδιού (π.χ. 

επίδοµα) µε την ανελλιπή φοίτηση του µαθητή στο σχολείο. 

- Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του δικτύου τοπικών συνεργατών και της 

ροής των πληροφοριών από σηµείο σε σηµείο, έτσι ώστε µαθητές που 

µετακινούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους να συνεχίζουν τη φοίτησή 

τους στο νέο σχολείο χωρίς χρονοτριβή. 

- Άσκηση επιρροής µε ταυτόχρονη προσφορά βοήθειας σε οικογένειες στις 

οποίες παρουσιάζονται κρούσµατα διαρροής για την αποτροπή του 

φαινοµένου. 

 

 Επιµόρφωση και Ευαισθητοποίηση των γονέων και της κοινής γνώµης 

- Επέκταση του θεσµού της επιµόρφωσης των γονέων µέσω της λειτουργίας 

σεµιναρίων για τη γλωσσική αγωγή, την αγωγή υγείας και την αγωγή του 

πολίτη (σχολές γονέων) σε Ροµά γονείς. 

- Συστηµατικές παρουσιάσεις του επιτελούµενου έργου στα µέσα µαζικής 

επικοινωνίας (εφηµερίδες, ραδιόφωνο και τηλεόραση) µε στόχο την 

εξοικείωση του κοινού µε το Πρόγραµµα. 

- Παραγωγή υλικού για την ενηµέρωση της οικογένειας Ροµά γύρω από τους 

στόχους και τους κανόνες της εκπαίδευσης, τον επαγγελµατικό 

προσανατολισµό των παιδιών και τους κινδύνους που υπάρχουν σήµερα για 

τα παιδιά και τους νέους έξω από το σχολείο. 

- Παραγωγή γενικού επιµορφωτικού υλικού για την ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώµης γύρω από την ιστορία, τον πολιτισµό και την κοινωνική 

κατάσταση των Ροµά στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 
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 Οργάνωσης και ∆ιοίκηση της Εκπαίδευση 

- Μέριµνα για την εφαρµογή της ισχύουσας εκπαιδευτικής νοµοθεσίας σε ό,τι 

αφορά τις υποχρεώσεις του σχολείου απέναντι σε Ελληνόπαιδες ηλικίας 5-15 

ετών, αλλά και αναφορικά µε τις υποχρεώσεις της οικογένειας απέναντι στο 

σχολείο.  

- ∆ιάθεση πιστώσεων στις σχολικές µονάδες για την κάλυψη των πρόσθετων 

δαπανών από τη φοίτηση Ροµά µαθητών στο δηµόσιο σχολείο. 

- Θέσπιση χρηµατικών βραβείων και άλλων κινήτρων για σχολικές µονάδες οι 

οποίες έχουν διακριθεί για τις υπηρεσίες και τα επιτεύγµατά τους στον τοµέα 

της ένταξης των Ροµά µαθητών. 

 

 Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, των σχολικών συµβούλων και των 

στελεχών της εκπαίδευσης 

- Κάθε εκπαιδευτικός ο οποίος διδάσκει σε τµήµα ενισχυτικής διδασκαλίας για 

µαθητές Ροµά ή διδάσκει σε τάξεις που φοιτούν Ροµά µαθητές πρέπει να έχει 

πρόσβαση τουλάχιστον σε τριάντα ώρες επιµόρφωσης κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους, οι δέκα από τις οποίες θα είναι ενδοσχολική επιµόρφωση. 

- Σε κάθε εκπαιδευτικό ο οποίος συµµετέχει στα επιµορφωτικά σεµινάρια 

προτείνεται να παρέχεται κίνητρο µε τη µορφή υλικού διδασκαλίας 

(βοηθήµατα, γραφική ύλη, αναλώσιµα). 

- Σε κάθε σχολείο συνεργαζόµενο µε το Πρόγραµµα προτείνεται να 

εγκατασταθεί, αν δεν υπάρχει ήδη, σταθµός σύνδεσης στο διαδίκτυο µε τα 

στοιχειώδη µέσα (υπολογιστής, εκτυπωτής, σαρωτής εικόνας, σύνδεση στο 

διαδίκτυο) 

 

 ∆ιδακτικό Υλικό 

- Επέκταση του διδακτικού υλικού σε ζητήµατα αγωγής του πολίτη. 

- Επέκταση του διδακτικού υλικού σε ζητήµατα Ιστορίας. 

 

 Τοµέας δικτύου στήριξης του Προγράµµατος 

- Επέκταση του δικτύου των τοπικών συνεργατών του Προγράµµατος σε όλες 

τις περιοχές της χώρας µε συγκεντρώσεις ρόµικου πληθυσµού, ώστε καµία 

περιοχή να µην µείνει εκτός εµβέλειας του Προγράµµατος. 
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- Πύκνωση του δικτύου των τοπικών συνεργατών στις περιοχές µε υψηλές 

συγκεντρώσεις Ροµά µαθητών και σε περιοχές µε ιδιαίτερα προβλήµατα 

ένταξης (ακραία φτώχεια, έντονη τσιγγανοφοβία). 

 

III.3.4. Ένταξη σε Άξονες Προτεραιότητας 

Οι παρεµβάσεις διαπολιτισµικής εκπαίδευσης εντάσσονται στους Άξονες 

Προτεραιότητας 1, 2 και 3 στον Ειδικό Στόχο 4. Ενίσχυση της πρόσβασης και της 

συµµετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα  και  καταπολέµηση της σχολικής 

διαρροής, µε έµφαση στα άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ ) και τις ευάλωτες κοινωνικές 

οµάδες (ΕΚΟ). 

Η παρεµβάσεις περιγράφονται στο υποβληθέν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» ως «Προώθηση της διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης σε οµάδες πληθυσµού µε γλωσσικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες». 

 

III.3.5.  Εκτίµηση Κόστους 

 

5.α Ανάλυση κόστους 

Ο µελετητής εκτιµά ότι τα προγράµµατα πρέπει να επιτύχουν την πλήρη ανάπτυξη 

τους από το σχολικό έτος 2008-2009 ώστε να µην υπάρξει κενό που ενδέχεται να 

ανατρέψει τα θετικά µέχρι τώρα αποτελέσµατα της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 

(α) Αλλοδαποί και Παλιννοστούντες Μαθητές: Με βάση τα δεδοµένα από τη µέχρι 

σήµερα εφαρµογή του προγράµµατος και µε δεδοµένο την ανάγκη επέκτασης του 

Προγράµµατος όπως περιγράφεται ανωτέρω εκτιµάται ότι το ετήσιο κόστος ανέρχεται 

σε 6,4 εκατ.€ ανά εκπαιδευτικό έτος για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Το συνολικό κόστος µέχρι και το 2013 ανέρχεται σε 32 εκατ. €. 

(β) Μουσουλµάνοι Μαθητές Θράκης: Με παρόµοιο τρόπο εκτιµάται ότι το ετήσιο 

κόστος ανέρχεται σε 3,2 εκατ.€ ανά εκπαιδευτικό έτος και συνεπώς το συνολικό 

κόστος µέχρι και το 2013 ανέρχεται σε 16 εκατ. €. 

(γ) Ροµά Μαθητές: Παροµοίως εκτιµάται ότι το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 3,0 εκατ. € 

ανά εκπαιδευτικό έτος και συνεπώς το συνολικό κόστος µέχρι και το 2013 ανέρχεται 

σε 15 εκατ.€. 

 



Παραδοτέο 4: Προτάσεις για την Καταπολέµηση της Σχολικής ∆ιαρροής κατά την ∆’ 
Προγραµµατική Περίοδο 

 
Έκδοση 1.0 

 

PLANET A.E.  Σελ. 65 

5.β Κόστος ανά Στόχο 

Η αναλυτική εκτίµηση της δαπάνης ανά Περιοχές στόχου απαιτεί αναλυτική 

καταγραφή του πληθυσµού στόχου καθώς και των σχολικών µονάδων της 

παρέµβασης ανά περιοχή. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι στη διάθεση του µελετητή 

(εκτός προφανώς από την εκπαίδευση των µουσουλµανοπαίδων της Θράκης). Με 

βάση όµως εκτιµήσεις από την µέχρι τώρα εφαρµογή των προγραµµάτων, η 

κατανοµή ενδέχεται να είναι προσεγγιστικά η ακόλουθη: 

Περιοχές Εκτίµηση Κόστους (€) 

Περιοχές Αµιγούς Στόχου 1 37.200.000 

Περιοχές Στατιστικής Σύγκλισης 24.100.000 

Περιοχές Σταδιακής Εισόδου 1.700.000 

ΣΥΝΟΛΟ 63.000.000 

 

Σηµειώνεται ότι οι Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (phasing out), και κυρίως η 

Αττική και η Κεντρική Μακεδονία έχουν υψηλό ποσοστό αλλοδαπών, 

παλιννοστούντων και ροµά µαθητών και συνεπώς απαιτούν αυξηµένους πόρος για 

την χρηµατοδότηση των παρεµβάσεων. 
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IΙΙ.4. ∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

 

III.4.1. Τίτλος Παρέµβασης 

«Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο και Ολοήµερο Νηπιαγωγείο» 

 

III.4.2. Αποτίµηση ∆ράσεων Γ’ ΚΠΣ 

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. 

Οι πράξεις του ΕΠΕΑΕΚ που υλοποιούνται από την ΕΥΕΠ ΚΠΣ, αφορούν στην 

εφαρµογή και λειτουργία του Προγράµµατος Ολοήµερου σε: 

 4.271 ∆ηµοτικά Σχολεία και  

 2.071 Νηπιαγωγεία της χώρας. 
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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 για τον µαθητή από τα πρώτα 

χρόνια της επαφής του µε αυτήν. 

Ωστόσο, η θετική αυτή άποψη έχει διαµορφωθεί σε σχέση µόνο µε το θεωρητικό 

σχεδιασµό του Ολοήµερου Σχολείου, ενώ αντίθετα η πλειοψηφία των εµπλεκοµένων 

δεν έχει πεισθεί για την πρακτική του αποτελεσµατικότητα, αφού δεν έχουν 

διαπιστωθεί τα αναµενόµενα οφέλη για τον ίδιο το µαθητή, φαινόµενο που είναι 

εντονότερο στις αγροτικές και ηµιαστικές περιοχές. 

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. 

Βασικός λόγος για αυτήν την αποτυχία του Ολοήµερου Σχολείου στην επίτευξη των 

αρχικών παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών του στόχων είναι ότι λειτουργεί ως καθαρά 

επιπρόσθετος υποστηρικτικός θεσµός, χωρίς να συνδέεται µε το κύριο σχολικό 

πρόγραµµα σπουδών και χωρίς να υπάγεται στα συστήµατα ελέγχου και εποπτείας 

της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι, παρόλο που φαίνεται να έχει πετύχει 

τον κοινωνικό στόχο σε ότι αφορά την κάλυψη των αναγκών των εργαζόµενων 

γονέων, ωστόσο δεν κατάφερε να αποτελέσει ένα σύγχρονο αναβαθµισµένο σχολείο 

µε αυτοδύναµη ταυτότητα και καινοτόµα εκπαιδευτικά µέσα. 

 

III.4.3. Ανάλυση Προτάσεων 

Με βάση την αποτίµηση της εφαρµογής του Ολοήµερου Σχολείου στα πλαίσια του Γ’ 

ΚΠΣ, συµπεραίνεται ότι ο σχεδιασµός της υλοποίησης της παρέµβασης για τα 

επόµενα χρόνια θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δύο βασικούς στόχους: 

1. Στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρατηρήθηκαν ως προς τη 

λειτουργία του θεσµού και ιδιαίτερα του Ολοήµερου ∆ηµοτικού στην πράξη, 

ώστε το Ολοήµερο Σχολείο να αποτελέσει ουσιαστικό πυρήνα αναβάθµισης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως ήταν ο αρχικός του στόχος. 
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2. Στην αξιοποίηση του θεσµού του Ολοήµερου Σχολείου προς την κατεύθυνση 

της πρόληψης, της διάγνωσης και της καταπολέµησης της σχολικής 

διαρροής. 

 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, κατά το σχεδιασµό της παρέµβασης για την ∆’ 

Προγραµµατική περίοδο θα πρέπει αφενός να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα των 

ήδη υπαρχόντων δράσεων που περιλαµβάνονταν και στους πρότερους σχεδιασµούς 

της παρέµβασης, και αφετέρου να σχεδιαστούν νέες δράσεις οι οποίες θα είναι 

στοχευµένες ειδικά στο ζήτηµα της σχολικής διαρροής. Έτσι, στην 

αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης, κρίνεται ότι θα συµβάλλει θετικά ένα πλέγµα 

δράσεων οι οποίες θα περιλαµβάνουν τα εξής: 

 

Μετεξέλιξη του θεσµού σε ενιαίο Ολοήµερο Σχολείο µε την ενσωµάτωση των 

λειτουργιών του στο βασικό σχολικό πρόγραµµα σπουδών. 

Με την ενσωµάτωση των επιπρόσθετων διδακτικών ωρών σε ένα ενιαίο πρόγραµµα 

σπουδών υπό την επιτήρηση του ίδιου εκπαιδευτικού, ο θεσµός του ολοήµερου θα 

αντιµετωπιστεί γενικά ως ουσιαστικός πυρήνας για την αναβάθµιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας από όλους τους εµπλεκόµενους, ενώ θα επιτευχθούν: 

 η ουσιαστική υποστήριξη των µαθητών που παρουσιάζουν δυσκολία στην 

κατανόηση και εµπέδωση γνώσεων σε συγκεκριµένα µαθήµατα, µε την 

διεξαγωγή των επιπρόσθετων διδακτικών ωρών σε συνέχεια του αντίστοιχου 

µαθήµατος  

 η ενίσχυση των συνεκτικών δεσµών ανάµεσα στο µαθητή και τον εκπαιδευτικό 

αλλά και τη σχολική κοινότητα γενικότερα 

 η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση από µέρους του εκπαιδευτικού περιπτώσεων 

µαθητών που κινδυνεύουν να διαρρεύσουν  

 

Το µέτρο αυτό θα επιφέρει επίσης και άλλα αποτελέσµατα, που δεν σχετίζονται 

άµεσα µε την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, σχετίζονται όµως έµµεσα, αφού 

καθιστούν την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσµατική για το 

µαθητή. Έτσι, θα επιτευχθούν επιπλέον: 
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 η ολοκληρωµένη προετοιµασία των µαθητών για την επόµενη ηµέρα  

 η ξεκούραστη ολοκλήρωση της σχολικής ηµέρας µε την οµαλότερη κατανοµή των 

µαθηµάτων και των δραστηριοτήτων σε όλη τη διάρκεια της µέρας 

 η αποδέσµευση του µαθητή από την αναγκαιότητα της µελέτης στο σπίτι. 

Σηµειώνεται ότι το κόστος ενός τέτοιου προσανατολισµού στο σχεδιασµό της 

παρέµβασης κρίνεται αρκετά σηµαντικό, και δεν συνυπολογίζεται στην κοστολόγηση 

που ακολουθεί στο παρόν ∆ελτίο Προτάσεων. 

 

Σχεδιασµός και ανάπτυξη µεθοδολογιών και εργαλείων για την έγκαιρη διάγνωση και 

άµεση καταπολέµηση της σχολικής διαρροής 

Το Ολοήµερο Σχολείο είναι ένας θεσµός που προσφέρεται για την παροχή εφοδίων 

και εργαλείων για την εξασφάλιση της οµαλής µετάβασης τόσο από την προσχολική 

στη σχολική όσο και από την πρωτοβάθµια στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Έτσι, η 

αξιοποίηση του θεσµού προς αυτήν την κατεύθυνση αναµένεται να επιφέρει άµεσα 

και ουσιαστικά αποτελέσµατα για την ουσιαστική πρόληψη και αντιµετώπιση της 

µαθητικής διαρροής. 

Η χρήση νέων µεθοδολογιών και εργαλείων, στα πλαίσια τόσο του Ολοήµερου 

Νηπιαγωγείου όσο και του Ολοήµερου ∆ηµοτικού, πρέπει να επικεντρωθεί σε τρεις 

κύριες κατευθύνσεις: 

α) ως προς τον έγκαιρο εντοπισµό και την αντιµετώπιση των αδυναµιών και των 

ιδιαιτεροτήτων των µαθητών, 

β) ως προς την εξασφάλιση της οµαλής µετάβασης των µαθητών από την 

προσχολική στη σχολική και από την πρωτοβάθµια στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

και 

γ) ως προς την ανάπτυξη των αντιληπτικών και γνωσιακών ικανοτήτων των µαθητών 

καθώς και της κοινωνικότητάς τους, εφόδια απαραίτητα και κρίσιµα για όλη την 

µετέπειτα συµµετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Έτσι, οι προτεινόµενες µεθοδολογίες και εργαλεία στην προσχολική και 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαµβάνουν ενδεικτικά: 

 πρακτικές αξιολόγησης και διάγνωσης των αντιληπτικών και µαθησιακών 

δυσκολιών των µαθητών 
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 εξατοµικευµένες πρακτικές εκπαιδευτικής στήριξης προς µαθητές µε µαθησιακές 

δυσκολίες ή πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. 

 επισκέψεις γνωριµίας και εξοικείωσης των µαθητών του νηπιαγωγείου σε 

δηµοτικά σχολεία και των µαθητών του δηµοτικού σε γυµνάσια της περιοχής 

 υλοποίηση projects από µαθητές νηπιαγωγείου και δηµοτικού από κοινού, για την 

εξασφάλιση της οµαλής µετάβασης των µαθητών από την προσχολική στη 

σχολική εκπαίδευση 

 υλοποίηση projects από µαθητές των µεγαλύτερων τάξεων του δηµοτικού και των 

πρώτων τάξεων του γυµνασίου από κοινού µε στόχο: 

− την εξασφάλιση της οµαλής µετάβασης των µαθητών από την πρωτοβάθµια 

στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, και  

− τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των µαθητών για την αντιµετώπιση της 

παρατηρούµενης µείωσης της συµµετοχής ειδικά των µαθητών των 

µεγαλύτερων τάξεων του δηµοτικού στο πρόγραµµα του Ολοήµερου Σχολείου 

 µαθησιακές πρακτικές για την ενθάρρυνση της οµαδικής δραστηριότητας. 

 διδακτικές προσεγγίσεις µε τη χρήση νέων τεχνολογιών 

 µαθησιακές πρακτικές επικεντρωµένες στην εκµάθηση της γλώσσας 

 µαθησιακές πρακτικές που θα κινούν τη φυσική περιέργεια του παιδιού για την 

ενεργητική του συµµετοχή στην ανακάλυψη του φυσικού κόσµου 

 δραστηριότητες για την ανάπτυξη της αισθητηριακής και της κινητικής αντίληψης 

του µαθητή 

 πρακτικές βιωµατικής µάθησης, µε διδασκαλία εκτός σχολικής αίθουσας, σε 

χώρους επικοινωνίας, εµπειρίας και πειραµατισµού 

 εκπαιδευτικές δραστηριότητες ευρύτερης παιδείας, όπως οι τεχνολογικές 

εφαρµογές, οι τέχνες, η µουσική, το σχέδιο, οι ξένες γλώσσες και ο αθλητισµός 

για τον εντοπισµό των ειδικών κλίσεων και δεξιοτήτων των µαθητών. 

 αξιοποίηση των αποτελεσµάτων και υποστήριξη της ενηµέρωσης του 

Συστήµατος Παρακολούθησης και Αντιµετώπισης της Σχολικής ∆ιαρροής  που 

προτείνεται στην παρούσα µελέτη ως νέα παρέµβαση (βλ. ∆ελτίο Προτάσεων 

ΙΙΙ.1). 
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Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος 

της σχολικής διαρροής. 

Στα πλαίσια της παρέµβασης του Ολοήµερου Σχολείου θα πρέπει να διεξαχθούν 

εκτενή προγράµµατα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα. Η 

θεµατολογία των προγραµµάτων επιµόρφωσης θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

 θέµατα παιδαγωγικού προσανατολισµού για την καλύτερη και 

αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του θεσµού στο σύνολό του 

 επιµόρφωση στην εφαρµογή και αξιοποίηση των νέων µεθοδολογιών και 

εργαλείων που προτείνεται να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν στα πλαίσια της 

παρέµβασης για την έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής.  

Ενδεικτικά αναφέρονται επιµορφώσεις εκπαιδευτικών σε µεθοδολογίες 

εξατοµικευµένης διδασκαλίας και καθοδήγησης µαθητών µε ιδιαίτερη επικινδυνότητα 

για σχολική αποτυχία, καθώς και επιµορφώσεις σε µεθοδολογίες και εργαλεία για την 

ανάπτυξη των γνωσιακών ικανοτήτων και της προσωπικότητας των µαθητών από 

την προσχολική ακόµη ηλικία. 

Οι επιµορφώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από την παραγωγή και διανοµή του 

αντίστοιχου επιµορφωτικού υλικού.  

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και της ανάπτυξης των µεταξύ 

τους συνεκτικών δεσµών, προτείνεται επίσης να δηµιουργηθούν ειδικά 

διαµορφωµένοι ιστότοποι, ένας για το Ολοήµερο Νηπιαγωγείο και ένας για το 

Ολοήµερο ∆ηµοτικό, όπου θα διατίθεται το επιµορφωτικό υλικό καθώς και 

προτεινόµενα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά εργαλεία (software), ενώ οι εκπαιδευτικοί θα 

µπορούν µέσω αυτών να ανταλλάσσουν απόψεις και προτάσεις σχετικά µε την 

πρακτική εφαρµογή και αξιοποίηση του θεσµού του Ολοήµερου Σχολείου. Κατά το 

σχεδιασµό των ιστοτόπων προτείνεται να αξιοποιηθούν ήδη υπάρχουσες δικτυακές 

υποδοµές και εφαρµογές του ΥπΕΠΘ, όπως για παράδειγµα η ∆ικτυακή 

Εκπαιδευτική Πύλη. 

 

∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης γονέων και τοπικής κοινωνίας  

Μεγάλης αναγκαιότητας κρίνεται επίσης η υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των γονέων και της τοπικής κοινωνίας για το ζήτηµα της σχολικής 

διαρροής και τους τρόπους αξιοποίησης του θεσµού του Ολοήµερου Σχολείου για 

την αντιµετώπισή της µε την ενεργό συµµετοχή όλων. 
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Στόχος των δράσεων ενηµέρωσης γενικά είναι η ανάδειξη της αξίας της εκπαίδευσης 

και η καταπολέµηση της απαξίας της ως µέσου κοινωνικής και οικονοµικής εξέλιξης 

των µαθητών. Ειδικότερα, αναφορικά µε το πρόβληµα της σχολικής διαρροής οι 

δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης θα πρέπει να στοχεύουν:  

 στη συνειδητοποίηση ότι η σχολική διαρροή και η αντιµετώπισή της είναι ένα 

ζήτηµα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας 

 στην ενηµέρωση για τη σπουδαιότητα της πρόληψης του φαινοµένου της 

σχολικής διαρροής από τα πρώτα χρόνια της εκπαιδευτικής διαδικασίας,  

 στην ενηµέρωση για τους τρόπους πρόληψης και αντιµετώπισης της σχολικής 

διαρροής µε την αξιοποίηση του θεσµού του Ολοήµερου ∆ηµοτικού και 

Νηπιαγωγείου και για τους τρόπους της ενεργούς συµµετοχής της τοπικής 

κοινωνίας και των γονέων στο θεσµό 

 στη θέσπιση συγκεκριµένων διαδικασιών εµπλοκής των γονέων και της τοπικής 

κοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία για την υποστήριξη εξωσχολικών 

µαθησιακών δραστηριοτήτων και την τακτική ανταλλαγή απόψεων και 

προτάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του θεσµού του 

Ολοήµερου Σχολείου. 

 

Αξιολόγηση και αναβάθµιση portfolio 

Στα πλαίσια της ενέργειας αυτής προβλέπεται η αναβάθµιση, η αναπαραγωγή και η 

διάθεση (µεταφορά και διανοµή) του παιδαγωγικού και διδακτικού υλικού (portfolio) 

του οποίου η αρχική συγγραφή και η εκπόνηση εντάσσεται στην παρέµβαση του 

Ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006.  

Το υλικό θα είναι ειδικά σχεδιασµένο για την υποβοήθηση των διδασκόντων στο 

πρόγραµµα του Ολοήµερου ∆ηµοτικού και θα περιέχει θεµατικές ενότητες και 

δραστηριότητες για κάθε τάξη.  

Η ενέργεια αυτή προτείνεται να επαναλαµβάνεται για κάθε σχολικό έτος, µετά από 

αντίστοιχες αξιολογήσεις του υλικού και των αποτελεσµάτων της εφαρµογής του κατά 

τις προηγούµενες χρονιές. 
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Προµήθεια ή/και αναβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής. 

Η ενέργεια αυτή κρίνεται περισσότερο αναγκαία για τα σχολεία που ανήκουν σε 

αγροτικές και ηµιαστικές περιοχές όπου οι ελλείψεις στην απαραίτητη υλικοτεχνική 

υποδοµή που υποστηρίζει τη λειτουργία του θεσµού του Ολοήµερου είναι 

περισσότερες. Ενδεικτικά αναφέρονται η έλλειψη κατάλληλα διαµορφωµένων 

αιθουσών, επαρκών και κατάλληλα σχεδιασµένων προαύλιων χώρων, εξοπλισµού 

και υποδοµών σίτισης. 

Από τη µελέτη παραδειγµάτων διεθνών πρακτικών που συνδέονται µε την 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής είναι προφανές ότι οι χώρες µε τα πιο 

επιτυχηµένα εκπαιδευτικά συστήµατα έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα, ειδικά 

για την προσχολική και πρωτοβάθµια εκπαίδευση, την ελκυστικότητα του σχολείου 

και τη διαµόρφωση ενός φιλόξενου σχολικού περιβάλλοντος (π.χ. Φινλανδία). 

 

Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής 

Η παρέµβαση του Ολοήµερου ∆ηµοτικού και Ολοήµερου Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε 

το νέο σχεδιασµό προτείνεται να εφαρµοστεί πιλοτικά για την πρώτη σχολική χρονιά 

(2008-2009) σε ενδεικτικά 400 σχολικές µονάδες (200 Ολοήµερα ∆ηµοτικά και 200 

Ολοήµερα Νηπιαγωγεία). 

Η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής του θεσµού θα ανατεθεί σε Σύµβουλο 

Αξιολόγησης και στη συνέχεια η εφαρµογή του θεσµού θα επεκταθεί σταδιακά κατά 

τις επόµενες χρονιές ώστε κατά το έτος 2012-2013 να συµπεριλαµβάνει το σύνολο 

των σχολικών µονάδων της χώρας. 

 

Επίσπευση των διαδικασιών διορισµού του προσωπικού. 

Κατά την εφαρµογή του θεσµού τα προηγούµενα χρόνια, παρατηρήθηκαν σηµαντικές 

καθυστερήσεις στη διαδικασία διορισµού και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και άλλου 

προσωπικού στα Ολοήµερα Σχολεία, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην οµαλή 

λειτουργία του θεσµού. 

Με την επίτευξη της έγκαιρης τοποθέτησης εκπαιδευτικών και στελεχών, θα 

αντιµετωπιστούν και άλλες οργανωτικού τύπου αδυναµίες που έχουν παρατηρηθεί 

στο παρελθόν. Έτσι, θα γίνεται καλύτερη οργάνωση των τµηµάτων και ορθότερη 
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κατανοµή των µαθητών στις πρόσθετες δραστηριότητες, ενώ θα εντοπίζονται έγκαιρα 

τυχόν ελλείψεις σε εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά µέσα. 

 

III.4.4. Ένταξη σε Άξονες Προτεραιότητας 

Η παρέµβαση «Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο και Ολοήµερο Νηπιαγωγείο» 

εντάσσεται: 

 στον Στρατηγικό Στόχο 1 (ΣΣ1): «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης» 

 στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3): «Αναβάθµιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης» 

- στις 8 περιφέρειες  του Αµιγούς Στόχου 1 (ΑΠ1),  

- στις 3 περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out) (ΑΠ2) και  

- στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In) (ΑΠ3)  

 στους Ειδικούς Στόχους 1.4, 2.4 και 3.4 (ΕΣ1.4, ΕΣ2.4, ΕΣ3.4): «Ενίσχυση της 

πρόσβασης και της συµµετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα και 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, µε έµφαση στα άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ) 

και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες (ΕΚΟ)» ανά κατηγορία περιφερειών του 

αντίστοιχου ΑΠ. 

 

 

III.4.5. ∆είκτες Εκροών και Αποτελεσµάτων 

5.α Ανάλυση για την εκτίµηση των δεικτών 

Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, η παρέµβαση προτείνεται να εφαρµοστεί 

αρχικά (κατά τη σχολική χρονιά 2008-2009) σε πιλοτική µορφή για 400 περίπου 

σχολικές µονάδες ενδεικτικά (200 νηπιαγωγεία και 200 δηµοτικά σχολεία) και στη 

συνέχεια να ενταχθεί σταδιακά στα πλαίσια της συγκεκριµένης παρέµβασης το 

σύνολο των σχολικών µονάδων της χώρας.  

Στους δείκτες που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα και αφορούν στο πλήθος 

µαθητών ή σχολικών µονάδων, η τιµή-στόχος είναι η τελική τιµή της τελευταίας 

σχολικής χρονιάς (2012-2013), η τιµή δηλαδή που αντιστοιχεί στο σύνολο της χώρας. 
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Η τιµή-στόχος των υπόλοιπων δεικτών είναι αθροιστική για όλες τις σχολικές χρονιές 

εφαρµογής της παρέµβασης, δηλαδή από τη σχολική χρονιά 2008-2009 έως τη 

σχολική χρονιά 2012-2013. Συγκεκριµένα για τον υπολογισµό της τιµής-στόχου του 

κάθε δείκτη έχουν γίνει οι ακόλουθες παραδοχές: 

 επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί: ένας (1) εκπαιδευτικός από κάθε νηπιαγωγείο για 

κάθε σχολική χρονιά, δύο (2) εκπαιδευτικοί από κάθε δηµοτικό σχολείο για τις 

τρεις πρώτες σχολικές χρονιές και ένας (1) εκπαιδευτικός από κάθε δηµοτικό 

σχολείο για τις δύο τελευταίες σχολικές χρονιές. 

 ώρες προγραµµάτων επιµόρφωσης: 48 ώρες για κάθε επιµορφούµενο 

εκπαιδευτικό. 

 προγράµµατα ενηµέρωσης γονέων και τοπικής κοινωνίας: ένα (1) πρόγραµµα για 

κάθε σχολική µονάδα για κάθε σχολική χρονιά. 

 επισκέψεις µαθητών: µία (1) επίσκεψη για κάθε σχολική µονάδα για κάθε χρονιά. 

 projects µαθητών: ένα (1) project για κάθε σχολική µονάδα δηµοτικού σχολείου 

για κάθε χρονιά. 

 

5.β Συνοπτική Παρουσίαση ∆εικτών 

 

Πίνακας 1: ∆είκτες Εκροών και Αποτελεσµάτων παρέµβασης  

Περιγραφή ∆είκτη Τιµή-
Στόχος 

Πλήθος ωφελούµενων µαθητών Ολοήµερων Νηπιαγωγείων  139.000 

Πλήθος ωφελούµενων µαθητών Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων 600.000 

Πλήθος ωφελούµενων δοµών προσχολικής εκπαίδευσης  5.600 

Πλήθος ωφελούµενων δοµών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  5.400 

Επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί προσχολικής και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 42.900 

Ώρες προγραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών προσχολικής και 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 2.059.200

Προγράµµατα ενηµέρωσης γονέων και τοπικής κοινωνίας 34.300 

Επισκέψεις µαθητών δηµοτικού σχολείου 34.300 

Projects µαθητών 18.900 

 



Παραδοτέο 4: Προτάσεις για την Καταπολέµηση της Σχολικής ∆ιαρροής κατά την ∆’ 
Προγραµµατική Περίοδο 

 
Έκδοση 1.0 

 

PLANET A.E.  Σελ. 76 

 

III.4.6. Εκτίµηση Κόστους 

6.α Ανάλυση Κόστους 

Σύµφωνα µε την ανάλυση για την εκτίµηση της τιµής-στόχου των δεικτών εκροών 

που περιγράφτηκε στην προηγούµενη παράγραφο του παρόντος δελτίου, το κόστος 

της παρέµβασης εκτιµάται ως εξής: 

 επιµόρφωση εκπαιδευτικών: 10 € ανά ώρα επιµόρφωσης, ήτοι: € 20.592.000. 

 δράσεις ενηµέρωσης: € 17.150.000. 

 διενέργεια επισκέψεων: € 13.432.000. 

 υλοποίηση projects: € 15.120.000 

 αναβάθµιση, αναπαραγωγή και διανοµή portfolio: € 1.529.000. 

 προµήθεια εξοπλισµού: € 7.600.000. Το κόστος αυτό αποτελεί περίπου το 10% 

του συνολικού προϋπολογισµού της παρούσας παρέµβασης. Σηµειώνεται ότι το 

ποσό αυτό δύναται να αυξηθεί σε περίπτωση µη απορρόφησης του αντίστοιχου 

ποσού άλλων παρεµβάσεων του ίδιου άξονα, προκειµένου να απορροφηθεί το 

10% του προϋπολογισµού του κάθε άξονα που διατίθεται για την παρούσα 

δράση στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση».  

 άλλες συµπληρωµατικές δράσεις: τέλος, στο συνολικό προϋπολογισµό της 

παρέµβασης συνυπολογίζονται 80.000 € για την ανάπτυξη ιστοτόπων και 

150.000 € για την αξιολόγηση της εφαρµογής της παρέµβασης. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο συνολικός προϋπολογισµός της παρέµβασης 

ανέρχεται στα 75. 653.000 €. 

 

6.β Κόστος ανά Στόχο 

Πίνακας 2: Εκτίµηση κόστους ανά Στόχο 

Περιοχές Εκτίµηση Κόστους 

Περιοχές Αµιγούς Στόχου 1 30.000.000 € 

Περιοχές Στατιστικής Σύγκλισης 38.993.000 € 

Περιοχές Σταδιακής Εισόδου 6.660.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 75.653.000 € 
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6.γ Ενδεικτικό Κόστος ανά µαθητή 

∆εδοµένου ότι το κόστος της παρέµβασης του Ολοήµερου ∆ηµοτικού και του 

Ολοήµερου Νηπιαγωγείου ανέρχεται στα € 75.653.000 και οι επωφελούµενοι 

µαθητές υπολογίζονται στους περίπου 739.000 συνολικά, το κόστος ανά µαθητή 

υπολογίζεται στα 102,37 €. 
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IΙΙ.5 ∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ» 

 

III.5.1. Τίτλος Παρέµβασης 

Ενισχυτική ∆ιδασκαλία στη δευτεροβάθµια υποχρεωτική εκπαίδευση (γυµνάσιο) 

 

III.5.2. Αποτίµηση ∆ράσεων Γ’ ΚΠΣ 

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 1999-

2000, 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.   

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 την πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος αναπτύχθηκε σηµαντική 

εµπειρία και τεχνογνωσία η οποία ζητείται να αξιοποιηθεί µε την ευρύτερη εφαρµογή 

του θεσµού. 

Για τα επόµενα έτη µέχρι σήµερα ο θεσµός εφαρµόζεται µόνο στα ηµερήσια και 

εσπερινά γυµνάσια της χώρας και χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους. 

Σηµειώνεται ότι η µετέπειτα εφαρµογή του θεσµού δεν αποτελεί επέκταση της 

πιλοτικής του έκδοσης, αλλά αφορά µόνο 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). 

Η συµβολή της παρέµβασης της πιλοτικής εφαρµογής της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας 

στην καταπολέµηση της σχολικής διαρροής κρίνεται ως εξαιρετικά θετική, αλλά 
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περιορισµένης έκτασης αφού αφορά µόνο στις συγκεκριµένες σχολικές µονάδες στις 

οποίες υλοποιήθηκε πιλοτικά.  

 

III.5.3. Ανάλυση Προτάσεων 

Με βάση την αποτίµηση της εφαρµογής της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας τόσο στα 

πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ όσο και κατά την εθνικά χρηµατοδοτούµενη εφαρµογή του, 

συµπεραίνεται ότι ο σχεδιασµός της υλοποίησης της παρέµβασης για τα επόµενα 

χρόνια θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δύο βασικούς στόχους: 

1. Στην αξιοποίηση του θεσµού προς την κατεύθυνση της πρόληψης, της 

διάγνωσης και της καταπολέµησης της σχολικής διαρροής. 

2. Στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αναπτύχθηκε κατά την πιλοτική 

εφαρµογή του θεσµού στις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους. 

Παράλληλα, για την επίτευξη των στόχων αυτών, κατά το σχεδιασµό της 

παρέµβασης για την ∆’ Προγραµµατική περίοδο θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 

λειτουργικότητα των ήδη υπαρχόντων δράσεων που χρηµατοδοτούνται κατά τα 

τελευταία έτη από εθνικούς πόρους. Έτσι, κρίνεται ότι θα συµβάλλουν θετικά δράσεις 

που περιλαµβάνουν παροχή κινήτρων προς τις δοµές της σχολικής κοινότητας για 

την εξασφάλιση της συµβολής τους στην απρόσκοπτη λειτουργία του θεσµού, αλλά 

και προς τους µαθητές για την εδραίωση της εµπιστοσύνης τους στο θεσµό. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στην αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης, κρίνεται ότι 

θα συµβάλλει θετικά ένα πλέγµα δράσεων οι οποίες θα περιλαµβάνουν τα εξής: 

 

Ενσωµάτωση πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο υπάρχον πλαίσιο της 

ενισχυτικής διδασκαλίας 

Προτείνεται η επέκταση του ενισχυτικού ωραρίου κατά µία ώρα ηµερησίως για κάθε 

τµήµα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας, µε την ενσωµάτωση πρόσθετων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων στα πλαίσια του υπάρχοντος θεσµού. Οι πρόσθετες δραστηριότητες 

θα λειτουργούν συµπληρωµατικά προς τις κύριες ώρες Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας και 

θα είναι προσανατολισµένες προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των οµάδων 

µαθητών που κρίνεται ότι κινδυνεύουν να διαρρεύσουν από την εκπαιδευτική 

διαδικασία. 
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Με την ενσωµάτωση των πρόσθετων δραστηριοτήτων στα πλαίσια του θεσµού της 

Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας θα επιτευχθούν: 

 η βελτίωση της ελκυστικότητας του σχολείου 

 η ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των µαθητών 

 η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενεργής συµµετοχής των µαθητών στη διαδικασία 

της µάθησης 

 η ουσιαστικότερη υποστήριξη των µαθητών που παρουσιάζουν δυσκολία στην 

κατανόηση και εµπέδωση γνώσεων  

 η ενίσχυση των συνεκτικών δεσµών ανάµεσα στο µαθητή και τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και τη σχολική κοινότητα γενικότερα 

 η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση από µέρους των εκπαιδευτικών των 

περιπτώσεων των µαθητών που κινδυνεύουν να διαρρεύσουν 

 η παροχή κινήτρου για την υποστήριξη του θεσµού από τους εκπαιδευτικούς και 

τη σχολική κοινότητα εν γένει. 

 

Χρήση µεθοδολογιών και εργαλείων για την έγκαιρη διάγνωση και άµεση 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής 

Η Ενισχυτική ∆ιδασκαλία και ειδικότερα οι προτεινόµενες πρόσθετες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, είναι ένας θεσµός που προσφέρεται για την παροχή εφοδίων και 

εργαλείων για την εξασφάλιση της οµαλής µετάβασης των µαθητών από την 

υποχρεωτική στη µη υποχρεωτική δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Έτσι, η αξιοποίηση 

του θεσµού προς αυτήν την κατεύθυνση αναµένεται να επιφέρει άµεσα και 

ουσιαστικά αποτελέσµατα για την ουσιαστική πρόληψη και αντιµετώπιση της 

µαθητικής διαρροής. 

Η χρήση νέων µεθοδολογιών και εργαλείων στα πλαίσια των πρόσθετων 

δραστηριοτήτων της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας πρέπει να επικεντρωθεί σε δύο κύριες 

κατευθύνσεις: 

α) ως προς τον έγκαιρο εντοπισµό και την αντιµετώπιση των αδυναµιών και των 

ιδιαιτεροτήτων των µαθητών και 

β) ως προς την εξασφάλιση της οµαλής µετάβασης των µαθητών από την 

υποχρεωτική στη µη υποχρεωτική δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
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Έτσι, οι προτεινόµενη χρήση µεθοδολογιών και εργαλείων θα πρέπει να 

περιλαµβάνει ενδεικτικά: 

 πρακτικές αξιολόγησης και διάγνωσης των αντιληπτικών και µαθησιακών 

δυσκολιών των µαθητών 

 εξατοµικευµένες πρακτικές εκπαιδευτικής στήριξης προς µαθητές µε µαθησιακές 

δυσκολίες ή πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. 

 χρήση νέων τεχνολογιών και εποπτικών µέσων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

των µαθητών στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας 

 περαιτέρω αξιοποίηση των σχολικών εργαστηρίων για την εξοικείωση των 

µαθητών µε τις έννοιες και της εφαρµογές των επιστηµών 

 εκπαιδευτικές δραστηριότητες πολιτιστικής παιδείας, όπως η εικαστική, θεατρική, 

µουσική και φυσική αγωγή  

 δραστηριότητες ειδικά σχεδιασµένες για «ειδικές» οµάδες µαθητών, όπως 

µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες ή παλιννοστούντες  

 οµαδικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη της συµµετοχικότητας, της 

συλλογικότητας και της δηµιουργικότητας των µαθητών 

 πρακτικές βιωµατικής µάθησης, µε διδασκαλία εκτός σχολικής αίθουσας, σε 

χώρους επικοινωνίας, εµπειρίας και πειραµατισµού 

 αξιοποίηση των αποτελεσµάτων και υποστήριξη της ενηµέρωσης του 

Συστήµατος Παρακολούθησης και Αντιµετώπισης της Σχολικής ∆ιαρροής  που 

προτείνεται στην παρούσα µελέτη ως νέα παρέµβαση (βλ. ∆ελτίο Προτάσεων 

ΙΙΙ.1). 

Πολλές πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την καταπολέµηση της 

σχολικής διαρροής µέσω της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας έχουν αναπτυχθεί, 

χρησιµοποιηθεί και αξιολογηθεί κατά την πιλοτική εφαρµογή του θεσµού στις 

προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, µέσω των αντίστοιχων «Σχεδίων 

∆ράσεων» των σχολικών µονάδων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα. Τα 

αποτελέσµατα των Σχεδίων ∆ράσεων υπήρξαν εξαιρετικά θετικά σύµφωνα µε την 

απολογιστική αξιολόγηση που εκπόνησε το ΑΠΘ τον Οκτώβριο του 2000, και 

προτείνεται η µελέτη και η διάθεση και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας αυτής κατά την 

εφαρµογή του θεσµού στην ∆’ Προγραµµατική Περίοδο. 
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∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης γονέων και τοπικής κοινότητας  

Μεγάλης αναγκαιότητας κρίνεται επίσης η υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των γονέων και της τοπικής κοινωνίας για το ζήτηµα της σχολικής 

διαρροής και τους τρόπους αξιοποίησης του θεσµού της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας για 

την αντιµετώπισή της µε την ενεργό συµµετοχή όλων. 

Οι δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης θα πρέπει να στοχεύουν:  

 στη συνειδητοποίηση ότι η σχολική διαρροή και η αντιµετώπισή της είναι ένα 

ζήτηµα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας 

 στην ενηµέρωση για τη σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης 

του φαινοµένου της σχολικής διαρροής,  

 στην ενηµέρωση για τους τρόπους πρόληψης και αντιµετώπισης της σχολικής 

διαρροής µε την αξιοποίηση του θεσµού της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας και για 

τους τρόπους της ενεργούς συµµετοχής της τοπικής κοινωνίας και των γονέων 

στο θεσµό 

 στη θέσπιση συγκεκριµένων διαδικασιών εµπλοκής των γονέων και της τοπικής 

κοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία για την υποστήριξη των πρόσθετων 

µαθησιακών δραστηριοτήτων και την τακτική ανταλλαγή απόψεων και 

προτάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του θεσµού της 

Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας. 

 

Προµήθεια ή/και αναβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής. 

Η ενέργεια αυτή κρίνεται αναγκαία για την υποστήριξη των πρόσθετων 

δραστηριοτήτων που προτείνεται να ενσωµατωθούν στα πλαίσια του θεσµού της 

Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας, ενώ κρίνεται ότι θα συµβάλλει στο να γίνει το σχολικό 

περιβάλλον ελκυστικότερο για τους µαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς και 

τους υπευθύνους της ενισχυτικής διδασκαλίας ώστε να στηριχθεί η απρόσκοπτη 

λειτουργία του θεσµού από το σύνολο της σχολικής κοινότητας.  

Επίσπευση των διαδικασιών διορισµού του προσωπικού. 

Κατά την εφαρµογή του θεσµού τα προηγούµενα χρόνια, παρατηρήθηκαν σηµαντικές 

καθυστερήσεις στη διαδικασία διορισµού και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και 

στελεχών στα σχολεία και στα τµήµατα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας, γεγονός που 

επιδρά αρνητικά στην οργάνωση και οµαλή λειτουργία του θεσµού. 
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Με την επίτευξη της έγκαιρης τοποθέτησης εκπαιδευτικών και στελεχών, και της 

έγκαιρης κατανοµής των ωρών της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς 

θα αντιµετωπιστούν και άλλες οργανωτικού τύπου αδυναµίες που έχουν 

παρατηρηθεί στο παρελθόν. Έτσι, θα γίνεται καλύτερη οργάνωση των τµηµάτων και 

ορθότερη κατανοµή των µαθητών σε αυτά, ενώ θα εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν 

ελλείψεις σε εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά µέσα. 

 

 

II.5.4. Ένταξη σε Άξονες Προτεραιότητας 

 στον Στρατηγικό Στόχο 1 (ΣΣ1): «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης» 

 στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3): «Αναβάθµιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης» 

- στις 8 περιφέρειες  του Αµιγούς Στόχου 1 (ΑΠ1),  

- στις 3 περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out) (ΑΠ2) και  

- στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In) (ΑΠ3)  

 στους Ειδικούς Στόχους 1.4, 2.4 και 3.4 (ΕΣ1.4, ΕΣ2.4, ΕΣ3.4): «Ενίσχυση της 

πρόσβασης και της συµµετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα και 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, µε έµφαση στα άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ) 

και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες (ΕΚΟ)» ανά κατηγορία περιφερειών του 

αντίστοιχου ΑΠ 

 

 

III.5.5. ∆είκτες Εκροών και Αποτελεσµάτων 

5.α Ανάλυση για την εκτίµηση των δεικτών 

Η παρούσα παρέµβαση προτείνεται να εφαρµοστεί αρχικά (κατά τη σχολική χρονιά 

2008-2009) σε πιλοτική µορφή για 450 περίπου σχολικές µονάδες ενδεικτικά, και στη 

συνέχεια να ενταχθεί σταδιακά στα πλαίσια της παρέµβασης το σύνολο των 

γυµνασίων της χώρας.  
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Στους δείκτες που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα και αφορούν στο πλήθος 

µαθητών ή σχολικών µονάδων, η τιµή-στόχος είναι η τελική τιµή της τελευταίας 

σχολικής χρονιάς (2012-2013), η τιµή δηλαδή που αντιστοιχεί στο σύνολο της χώρας. 

Η τιµή-στόχος των προγραµµάτων ενηµέρωσης γονέων και τοπικής κοινωνίας είναι 

αθροιστική για όλες τις σχολικές χρονιές εφαρµογής της παρέµβασης, δηλαδή από τη 

σχολική χρονιά 2008-2009 έως τη σχολική χρονιά 2012-2013. Συγκεκριµένα έχει 

εκτιµηθεί η διεξαγωγή ενός (1) προγράµµατος ενηµέρωσης για κάθε σχολική µονάδα 

για κάθε σχολική χρονιά. 

 

5.β Συνοπτική Παρουσίαση ∆εικτών 

Πίνακας 1: ∆είκτες Εκροών και Αποτελεσµάτων παρέµβασης  

Περιγραφή ∆είκτη Τιµή-
Στόχος 

Πλήθος ωφελούµενων µαθητών που συµµετέχουν σε προγράµµατα 
ενισχυτικής διδασκαλίας  95.000 

Πλήθος ωφελούµενων δοµών δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης  1.850 

Προγράµµατα ενηµέρωσης γονέων και τοπικής κοινωνίας 5.750 

 

 

III.5.6. Εκτίµηση Κόστους 

6.α Ανάλυση Κόστους 

Στα πλαίσια της παρούσας προτεινόµενης παρέµβασης έχει υπολογιστεί το κόστος 

της αµοιβής των εκπαιδευτικών για τη µία (1) επιπλέον ώρα που αφορά στις 

προτεινόµενες πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δεδοµένου ότι η αµοιβή των 

εκπαιδευτικών για το κύριο µέρος της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας καλύπτεται από 

εθνικούς πόρους, όπως συµβαίνει κατά τα τελευταία έτη λειτουργίας του θεσµού. 

Εναλλακτική πρόταση αποτελεί να µειωθεί ο αριθµός των ωρών του κύριου κορµού 

της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας από τρεις (3) σε δύο (2) ώρες ηµερησίως ανά τµήµα, µε 

αντίστοιχη αύξηση του αριθµού των ωρών των πρόσθετων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων σε δύο (2) ώρες ηµερησίως ανά τµήµα, πράγµα που θα επέφερε 

βέβαια αύξηση του χρηµατοδοτούµενου προϋπολογισµού της παρούσας 

προτεινόµενης παρέµβασης. 
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Το κόστος της παρέµβασης εκτιµάται αναλυτικά ως εξής: 

 αµοιβές εκπαιδευτικών: 19 € ανά πρόσθετη διδακτική ώρα, ήτοι: € 98.325.000. 

 δράσεις ενηµέρωσης: € 2.875.000. 

 προµήθεια εξοπλισµού: € 1.725.000. Για τον υπολογισµό του κόστους αυτού 

εκτιµήθηκε  ένα µοναδιαίο κόστος 300 € για κάθε σχολική µονάδα που συµµετέχει 

στο πρόγραµµα και για κάθε σχολική χρονιά. Το ποσό που προκύπτει είναι πολύ 

µικρότερο από το 10% του συνολικού προϋπολογισµού της παρούσας 

παρέµβασης, και δύναται να αυξηθεί προκειµένου να απορροφηθεί το 10% του 

προϋπολογισµού του κάθε άξονα που διατίθεται για την παρούσα δράση στο 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση».  

 αξιολόγηση της παρέµβασης: τέλος κοστολογείται η αξιολόγηση της παρέµβασης 

η οποία προτείνεται να διεξαχθεί σε τρία στάδια, α) µετά την πρώτη, β) µετά την 

τρίτη και γ) µετά την πέµπτη σχολική χρονιά εφαρµογής της παρέµβασης. Το 

συνολικό κόστος της αξιολόγησης εκτιµάται περίπου στα 200.000 €. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο συνολικός προϋπολογισµός της παρέµβασης 

ανέρχεται στα 103.125.000 €. 

 

6.β Κόστος ανά Στόχο 

Πίνακας 2: Εκτίµηση κόστους ανά Στόχο 

Περιοχές Εκτίµηση Κόστους 

Περιοχές Αµιγούς Στόχου 1 37.989.000 € 

Περιοχές Στατιστικής Σύγκλισης 56.619.000 € 

Περιοχές Σταδιακής Εισόδου 8.517.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 103.125.000 € 

 

6.γ Ενδεικτικό Κόστος ανά µαθητή 

∆εδοµένου ότι το κόστος της παρέµβασης της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας ανέρχεται 

στα 103.125.000 € και οι επωφελούµενοι µαθητές υπολογίζονται στους περίπου 

95.000 συνολικά, το κόστος ανά µαθητή υπολογίζεται στα 1.085,53 €. 
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ΙΙΙ.6 ∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» 

 

III.6.1. Τίτλος Παρέµβασης 

Η παρέµβαση διατηρεί τον τίτλο: «Σχολές Γονέων». 

 

III.6.2. Αποτίµηση ∆ράσεων Γ’ ΚΠΣ 

Ο θεσµός των Σχολών Γονέων, έτσι όπως λειτούργησε µέχρι σήµερα, εστιάστηκε και 

επικεντρώθηκε στην ενηµέρωση και εκπαίδευση των γονέων σε θέµατα που 

αφορούν τη βελτίωση των σχέσεων στο εσωτερικό της οικογένειας καθώς και την 

σχέση οικογένειας, µαθητή και σχολείου. Πιο αναλυτικά, οι θεµατικές ενότητες της 

παρεχόµενης εκπαίδευσης σχετίζονταν µε:  

• τη βελτίωση της επικοινωνίας µέσα στην οικογένεια καθώς και των γονέων µε 

το σχολείο,  

• την βελτίωση των  γνώσεων των γονέων σχετικά µε τις ψυχικές, κοινωνικές, 

πνευµατικές και άλλες ανάγκες των,  

• την ενθάρρυνση της συµµετοχής των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες 

και της συνεργασίας τους µε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων,  

• τη  βελτίωση των γνώσεων των γονέων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 

έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση δύσκολων συµπεριφορών των παιδιών 

τους,  

• την απόκτηση ικανοτήτων έτσι ώστε να µπορούν να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου,  

• τη συµβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας των οικογενειών των 

τσιγγάνων, µουσουλµάνων, παλιννοστούντων και µεταναστών. 

Σε ένα πρώτο επίπεδο θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι οι Σχολές Γονέων 

συνέβαλλαν θετικά στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής και κατάφεραν να 

εξασφαλίσουν, σε έναν ικανοποιητικό βαθµό, την εµπιστοσύνη και τη συµµετοχή στις 

δράσεις τους, γονέων µαθητών και σχολείου. Η θετική όµως αυτή συµβολή κρίνεται 

ως περιορισµένη, λόγω της µη ύπαρξης στοχευµένων δράσεων ως προς την 

αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής. Με άλλα λόγια, δεν είχε προβλεφθεί και 

σχεδιαστεί στα πλαίσια της παρεχόµενης εκπαίδευσης και ενηµέρωσης, ανεξάρτητη 

θεµατική ενότητα µε στόχο την ενηµέρωση και αντιµετώπιση του φαινοµένου της 
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σχολικής διαρροής. Αυτό σηµαίνει ότι τα όποια θετικά αποτελέσµατα, προέκυψαν 

διαµέσου τις επίτευξης άλλων σχετικών στόχων, που όµως δεν ήταν δυνατόν να 

αντιµετωπίσουν ριζικά και πολύπλευρα το συγκεκριµένο πρόβληµα.  

Αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα του θεσµού, σε επίπεδο ποσοτικών 

χαρακτηριστικών, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι, ο αριθµός των επωφελούµενων, 

γονέων και µαθητών, αν και εµφανίζει συνεχώς αυξητικές τάσεις, δεν υπήρξε ούτε σε 

αυτή την περίπτωση, αντιπροσωπευτικός του γενικότερου πληθυσµού. Ταυτόχρονα, 

διαµέσου της υλοποίησης των συγκεκριµένων παρεµβάσεων, δεν επιτεύχθηκε η 

παροχή κινήτρων, σε γονείς και µαθητές προερχόµενους από ευάλωτες κοινωνικές 

οµάδες, να αυξήσουν τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες των Σχολών Γονέων.  

Αυτό σηµαίνει ότι κατά κοινή παραδοχή στις Σχολές Γονέων συµµετέχουν γονείς που 

είναι ήδη ευαισθητοποιηµένοι, ενδιαφέρονται αλλά έχουν και τη δυνατότητα να 

συµµετάσχουν ενεργά σε θέµατα που άπτονται της σχολικής και κοινωνικής 

δραστηριότητας των παιδιών τους καθώς και την κοινωνική και πνευµατική τους 

ανάπτυξη. Αντίθετα σε γονείς που ανήκουν σε αποκλεισµένες κοινωνικές οµάδες και 

αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα, τόσο σε επίπεδο επιβίωσης όσο και σε 

επίπεδο συµµετοχής σε συµβατικές κοινωνικές δραστηριότητες (π.χ., χρήστες 

ουσιών, µακροχρόνια άνεργοι, θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, αποφυλακισµένοι, 

µετανάστες κτλ) και δεν ενδιαφέρονται ή δεν µπορούν να συµµετέχουν σε ανάλογες 

παρεµβάσεις, δεν έχουν δοθεί µέχρι σήµερα τα κατάλληλα κίνητρα ή ερεθίσµατα 

προκειµένου να ενισχυθεί και να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή τους αυτή.   

Στην ανάλυση των προτεινόµενων δράσεων που θα ακολουθήσει η έµφαση θα δοθεί 

σε παρεµβάσεις, ειδικά σχεδιασµένες για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

σχολικής διαρροής, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι πρέπει να περιοριστούν ή να 

αφαιρεθούν οι προϋπάρχουσες θεµατικές ενότητες. Οι παρακάτω προτάσεις 

αφορούν στη δηµιουργία ανεξάρτητης θεµατικής ενότητας εκπαίδευσης και 

ενηµέρωσης, µε στόχο τον περιορισµό του αριθµού των µαθητών που εγκαταλείπουν 

την εκπαίδευση. 

 

III.6.3. Ανάλυση Προτάσεων 

Βάσει της παραπάνω αποτίµησης των δράσεων Συµβουλευτικής Γονέων, αλλά και 

αυτής που διατυπώθηκε στο παραδοτέο τρία (3) της παρούσας µελέτης, οι 

προτεινόµενες παρεµβάσεις, αναφορικά µε το σχεδιασµό και την λειτουργία των 
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Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται στα παρακάτω τρία επίπεδα, τα οποία αναφέρονται 

σε τρεις διαφορετικές οµάδες στόχους.  

 

• Το πρώτο επίπεδο αφορά στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 

ενηµέρωσης και πρόληψης της σχολικής διαρροής διαµέσου της λειτουργίας 

των Σχολών Γονέων, µε στόχο το γενικό πληθυσµό των γονέων και µαθητών. 

Οι δράσεις αυτές µπορούν να εφαρµοστούν σε όλες τις Περιφέρειες 

Προτεραιότητας, µε κεντρικό στόχο την ενηµέρωση σχετικά µε την σχολική 

διαρροή και της συνέπειες της σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο, καθώς και 

τους τρόπους εµπλοκής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο στόχος 

αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε την ενίσχυση και ενθάρρυνση της ενεργής 

συµµετοχής των γονέων στα σχολικά δρώµενα, διαµέσου της υλοποίησης 

δράσεων διασύνδεσης σχολείου, µαθητή, οικογένειας και κοινότητας. 

Αποτέλεσµα αυτών των παρεµβάσεων αναµένεται να είναι αφενός η 

δηµιουργία συνεκτικών δεσµών µεταξύ σχολείου, οικογένειας και µαθητή, 

ώστε να ευνοείται και να ενισχύεται η παραµονή αυτού στο σχολικό χώρο και 

ολοκλήρωση της υποχρεωτικής του φοίτησης, και αφετέρου η δηµιουργία 

σχέσεων συνεργασίας και εµπιστοσύνης αυτών, απαραίτητες για την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου της σχολικής διαρροής. 

 

• Το δεύτερο επίπεδο αφορά στις παρεµβάσεις στήριξης και ενδυνάµωσης των 

µαθητών και οικογενειών, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, 

όπου διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο διαρροής από την υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες των Σχολών Γονέων σε αυτό το επίπεδο 

µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

ανάγκες των συγκεκριµένων κάθε φορά πληθυσµών, και ως εκ τούτου το 

περιεχόµενο των δραστηριοτήτων, που υλοποιούνται από τις Σχολές Γονέων, 

είναι δυνατόν να µεταβάλλεται και να αναδιαµορφώνεται ανάλογα τα 

γενικότερα κοινωνικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των Περιφερειών 

Προτεραιότητας που λαµβάνουν χώρο οι εκάστοτε παρεµβάσεις. Αυτό 

σηµαίνει, για παράδειγµα, ότι σε περιοχές µε έντονα κοινωνικά προβλήµατα, 

ή διαµονής δίγλωσσων πληθυσµών (µετανάστες, Ροµά, 

Μουσουλµανόφωνων, κ.τλ.) το περιεχόµενο και η µορφή των παρεµβάσεων 

που θα πραγµατοποιηθούν από τις Σχολές Γονέων θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

πληθυσµών αυτών, και να υιοθετηθούν τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση 
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µορφές προσέγγισης και µεταχείρισης. Σε κάθε περίπτωση οι παρεµβάσεις 

αυτές θα πρέπει να υλοποιούνται σε συνέργια µε τις δράσεις διαπολιτισµικής 

εκπαίδευσης (βλ. προτεινόµενη παρέµβαση ΙΙΙ.3).  

Στο επίπεδο αυτό, οι δράσεις θα πρέπει να εστιαστούν στον τρόπο που οι 

γονείς θα µπορέσουν να ενδυναµώσουν και να υποστηρίξουν την 

εκπαιδευτική επίδοση του µαθητή προκειµένου να βελτιώσει τη σχολική του 

απόδοση αλλά και να ενισχύσουν την παραµονή του στο σχολικό χώρο και να 

τον βοηθήσουν ώστε να µπορέσει να ενσωµατωθεί οµαλά στο σχολικό 

περιβάλλον, να αποδεχτεί τους κανόνες και τα όρια που διέπουν την 

λειτουργία του και να αναπτύξει υγιείς κοινωνικές σχέσεις στο εσωτερικό της 

σχολικής κοινότητας. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι για 

την επίτευξη του συγκεκριµένου αυτού στόχου, στις ειδικές αυτές οµάδες 

πληθυσµού, οι προτεινόµενες παρεµβάσεις θα πρέπει να στοχεύσουν στην 

µεταβολή στάσεων και αντιλήψεων των πληθυσµών αυτών αναφορικά µε την 

αξία και την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 

• Το τρίτο επίπεδο το οποίο καλούνται να συµπεριλάβουν στις δραστηριότητες 

τους, οι προτεινόµενες παρεµβάσεις της Συµβουλευτικής Γονέων, είναι εκείνο 

της υποστήριξης και ενθάρρυνσης των µαθητών που διέρρευσαν από την 

εκπαίδευση να επιστρέψουν σε αυτή, προκειµένου να ολοκληρώσουν την 

υποχρεωτική τους φοίτηση. Στο σηµείο αυτό, ένας πρώτος στόχος είναι η 

συνέχιση της συµµετοχής των γονέων, των οποίων τα παιδιά έχουν 

διαρρεύσει, στις δραστηριότητες των Σχολών Γονέων ώστε να µπορέσουν µε 

την κατάλληλη υποστήριξη, πληροφόρηση, και παροχή γνωστικών εφοδίων, 

να λειτουργήσουν ενθαρρυντικά προς την επιστροφή και παραµονή του 

διαρρέοντα µαθητή στην εκπαίδευση.  

Η υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να γίνεται µε τον 

συντονισµό του Υπεύθυνου Συµβουλευτικής κάθε σχολικής µονάδας ή σε κάθε 

περίπτωση να γίνεται σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Συµβουλευτικής. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει για µία ακόµα φορά να διευκρινίσουµε ότι οι παραπάνω 

προτάσεις δράσεων, αναφέρονται σε ένα ανεξάρτητο τµήµα της εκπαίδευσης και 

ενηµέρωσης των γονέων, οι οποίες αν και είναι δυνατόν να ενισχυθούν από δράσεις 

που σχετίζονται µε άλλα προϋπάρχοντα θεµατικά πεδία, διατηρούν την αυτονοµία 

τους ως προς τους στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.  
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Τέλος, σηµαντικά θεωρούνται δύο ακόµα σηµεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα, προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα αναµενόµενα θετικά 

αποτελέσµατα: 

 

• Το πρώτο σχετίζεται µε τον αριθµό των επωφελούµενων γονέων και 

µαθητών, που θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός, τόσο ποσοτικά όσο και 

ποιοτικά, του γενικότερου πληθυσµού γονέων και µαθητών. Αυτό σηµαίνει ότι 

στις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες Σχολές Γονέων θα πρέπει να 

προστεθούν και νέες, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση αλλά και κίνητρα για την 

συµµετοχή σε αυτές ατόµων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές 

κατηγορίες.  

 

• Το δεύτερο σηµείο αφορά στην ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης 

καθώς και τα απαραίτητα επιστηµονικά και γνωστικά προσόντα των ατόµων 

που καλούνται να διδάξουν στις σχολές αυτές. Πιο αναλυτικά, ο σχεδιασµός 

ξεχωριστής και ανεξάρτητης θεµατικής ενότητας µε θέµα την αντιµετώπιση 

του προβλήµατος της σχολικής διαρροής, συνεπάγεται την αξιοποίηση ή την 

εκπαίδευση εξειδικευµένων εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευτές αυτοί πρέπει, όχι 

µόνο να γνωρίζουν σε βάθος τα θέµατα που συνδέονται µε το φαινόµενο της 

σχολικής διαρροής, αλλά και να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν ανάλογα 

επιστηµονικά εργαλεία ώστε να προσεγγίσουν µε επιτυχία και ευαισθησία τα 

µέλη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, που καλούνται να συµµετέχουν στις 

Σχολές Γονέων, και να µεταφέρουν σε αυτά στοιχεία και εργαλεία σύγχρονης 

τεχνογνωσίας προκειµένου να ενδυναµώσουν και να υποστηρίξουν 

αποτελεσµατικά την σχολική επίδοση των παιδιών τους, µε τελικό στόχο την 

διασφάλιση της παραµονής τους στο σχολικό χώρο.  

 

III.6.4. Ένταξη σε Άξονες Προτεραιότητας 

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» 

(Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013) οι Σχολές Γονέων δύναται να ενταχθούν 

στους Άξονες Προτεραιότητας 7 (Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης στις 8 

Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1), 8 (Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης στις 3 

Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out)) και 9 (Ενίσχυση της δια βίου 

εκπαίδευσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)), καθώς µία από τις 
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βασικές προτεραιότητες των αξόνων αυτών αποτελεί η περαιτέρω µείωση της 

σχολικής διαρροής και αποτυχίας, αποτρέποντας φαινόµενα κοινωνικού 

αποκλεισµού, ιδίως ατόµων ευαίσθητων οικονοµικά και κοινωνικά οµάδων 

πληθυσµού. 

 

III.6.5.  ∆είκτες Εκροών και Αποτελεσµάτων 

ΙΙΙ.6.5.α Ανάλυση για την εκτίµηση των δεικτών 

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2005-2008 λειτουργούν 54 Σχολές Γονέων σε όλους 

τους Νοµούς της χώρας (1 Σχολή Γονέων σε κάθε Νοµό, µε εξαίρεση τον Νοµό 

Αττικής όπου λειτουργούν 4), όπου προβλέπεται να υλοποιηθούν 1.860 τµήµατα, 20 

ατόµων και διάρκειας 40 ωρών το καθένα (σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Τεχνικό 

∆ελτίο Έργου). 

Κατά την περίοδο 2008-2013 προτείνεται ο αριθµός των Σχολών Γονέων να 
διατηρηθεί στις 54, δεδοµένου ότι η γεωγραφική τους κατανοµή καλύπτει 

ικανοποιητικά το σύνολο της χώρας. Προτείνεται, ωστόσο, η αύξηση των τµηµάτων 

προκειµένου να επιµορφωθούν ακόµη περισσότεροι γονείς. Άλλωστε, ο θεσµός των 

Σχολών Γονέων απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη και εποµένως κρίνεται 

σκόπιµο να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ικανοποίηση της 

συµµετοχής και αυτής της οµάδας-στόχου. ∆ιευκρινίζεται ότι το µέγεθος του κάθε 

τµήµατος (20 συµµετέχοντες) καθώς και η διάρκειά του (40 ώρες το καθένα) 

προτείνεται να διατηρηθούν ως έχουν.  

Σε αυτό το σηµείο χρειάζεται να αναφερθεί ότι, προκειµένου για την αύξηση των 

συµµετεχόντων (γονέων, κηδεµόνων ή/και κάθε ενδιαφερόµενου πολίτη) στις Σχολές 

Γονέων προτείνεται η δράση να υποστηριχθεί και από ενέργειες προβολής ή ακόµη 

και από την παροχή κινήτρων σε αυτούς. 
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ΙΙΙ.6.5.β Συνοπτική Παρουσίαση ∆εικτών 

 

Πίνακας ΙΙΙ.6.1: ∆είκτες Εκροών και Αποτελεσµάτων παρέµβασης  

Περιγραφή ∆είκτη Τιµή - Στόχος 

Σχολές Γονέων που λειτουργούν 54* 

Τµήµατα που υλοποιούνται 700 τµήµατα ετησίως * 5 
έτη = 3.500 

Συµµετέχοντες που 
επιµορφώνονται 

700 τµήµατα ετησίως* 20 
συµµετέχοντες * 5 έτη = 

70.000 

Σύνολο Ωφελούµενων Μαθητών 100.000 

 * Πηγή ορισµού: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ 

 

 

III.6.6. Εκτίµηση Κόστους 

 

ΙΙΙ.6.6.α Ανάλυση Κόστους 

Προκειµένου για την ανάλυση του κόστους της συγκεκριµένης ενέργειας λαµβάνονται 

υπόψη: 

• ο αριθµός των Σχολών Γονέων που προτείνεται να εξακολουθήσουν να 

λειτουργούν στη χώρα (54 Σχολές Γονέων), 

• ο αριθµός των τµηµάτων που προτείνεται να υλοποιηθούν (700 τµήµατα 

ετησίως), 

• ο αριθµός των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στις Σχολές Γονέων, 

• το κόστος λειτουργίας µιας Σχολής Γονέων, 

• το κόστος υλοποίησης ενός τµήµατος, 

• η αµοιβή των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν, 

• το κόστος για τη δηµιουργία του εκπαιδευτικού υλικού που θα διδαχθεί στις 

Σχολές Γονέων, 

• το κόστος των ενεργειών προβολής της δράσης. 
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Με βάση τα στοιχεία αυτά, και στηριζόµενοι στα οικονοµικά στοιχεία της µέχρι 

σήµερα λειτουργίας των Σχολών Γονέων, το κόστος υλοποίησης των επιµορφωτικών 

αυτών προγραµµάτων, για ένα σχολικό έτος ανέρχεται στα € 1.500.000,00. Για τα 5 

έτη το κόστος υλοποίησης ανέρχεται στα € 7.500.000,00 

 

ΙΙΙ.6.6.β Κόστος ανά Στόχο 

 

Πίνακας ΙΙΙ.6.2: Εκτίµηση κόστους ανά Στόχο 

Περιοχές Εκτίµηση Κόστους 

Περιοχές Αµιγούς Στόχου 1 3.447.640,00 

Περιοχές Στατιστικής Σύγκλισης 3.377.581,00 

Περιοχές Σταδιακής Εισόδου 674.779,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.500.000,00 

 

 

ΙΙΙ.6.6.γ Ενδεικτικό Κόστος ανά µαθητή 

∆εδοµένου ότι το κόστος λειτουργίας των Σχολών Γονέων ανέρχεται στα € 

7.500.000,00 και οι επωφελούµενοι µαθητές υπολογίζονται στους 100.000, το κόστος 

ανά µαθητή υπολογίζεται στα € 75,00. 
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IIΙ.7 ∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ» 

 

III.7.1.  Τίτλος Παρέµβασης 

Η παρέµβαση έχει τον τίτλο: «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αντιµετώπιση 

του προβλήµατος της σχολικής διαρροής».  

∆ιευκρινίζεται ότι, οι δράσεις αυτές αφορούν µόνο την επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής και 

είναι ανεξάρτητες από τις επιµορφώσεις που στόχο έχουν την ενίσχυση και βελτίωση 

του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα. Επίσης, οι προτεινόµενες επιµορφώσεις 

υπάρχουν ανεξάρτητα από τις επιµορφώσεις εκπαιδευτικών που εντάσσονται στις 

επιµέρους παρεµβάσεις, και οι οποίες περιγράφονται στα υπόλοιπα κεφάλαια του 

συγκεκριµένου παραδοτέου. 

 

III.7.2.  Αποτίµηση ∆ράσεων Γ’ ΚΠΣ 

Στο τρίτο παραδοτέο της παρούσας µελέτης παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα 

Έργα που εντάσσονται κάτω από τις Ενέργειες για την Επιµόρφωση των 

Εκπαιδευτικών και αξιολογήθηκαν τόσο οι θετικές επιπτώσεις αυτών ως προς την 

αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής όσο και οι αδυναµίες τους.  

Μια πρώτη γενική διαπίστωση, η οποία αφορά στο σύνολο σχεδόν των 

παρεµβάσεων αυτών, είναι ο µη στοχοποιηµένος, ως προς την αντιµετώπιση 
του προβλήµατος της σχολικής διαρροής, σχεδιασµός τους. Με άλλα λόγια, δεν 

αποτελούσε κύριο στόχο των έργων αυτών η αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

σχολικής διαρροής.  

Η όποια θετική συµβολή των παρεµβάσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

του Γ’ ΚΠΣ συνδέεται µε την επίτευξη άλλων στόχων, η επίδραση των οποίων 

σχετίζεται µε την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής. ∆εν εφαρµόστηκαν δηλαδή 

προγράµµατα επιµόρφωσης µε στόχο την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου 

προβλήµατος, ούτε και δράσεις επιµόρφωσης σχεδιασµένες βάση των ιδιαίτερων 

αναγκών και χαρακτηριστικών συγκεκριµένων µαθητικών πληθυσµών. Βέβαια, 

υπήρξαν θεµατικές ενότητες, η αξιοποίηση του περιεχοµένου των οποίων θα 
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µπορούσε να συµβάλλει στην αντιµετώπιση του υπό εξέταση προβλήµατος, όπως 

για παράδειγµα οι ενότητες που διδάχθηκαν στο πλαίσιο των «Ταχύρυθµων 

Επιµορφωτικών Προγραµµάτων για τη ∆ιαχείριση Προβληµάτων Σχολικής Τάξης».      

Το δεύτερο σηµείο που πρέπει να επισηµανθεί αφορά στον περιορισµένο αριθµό 
των επωφελούµενων, εκπαιδευτικών και µαθητών, των παρεµβάσεων αυτών. 

Παρόλο που ο στόχος του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ήταν η επιµόρφωση του συνόλου των 

εκπαιδευτικών, ωστόσο δεν υπήρχε, για παράδειγµα, σαφής ποσοτικός στόχος 

επωφελούµενων εκπαιδευτικών που θα αποκτούσαν γνώσεις ικανές να 

αξιοποιηθούν για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής.  

 

III.7.3. Ανάλυση Προτάσεων 

Οι έντονες µεταβολές που πραγµατοποιούνται σε πολλαπλά επίπεδα της σύγχρονης 

κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής ζωής, σε συνδυασµό µε τη ραγδαία 

τεχνολογική ανάπτυξη και εξέλιξη καθιστούν αναγκαία την διαρκή επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Η επιµόρφωση αυτή θα πρέπει να αφορά όχι µόνο σε θέµατα σχετικά 

µε τα γνωστικά τους αντικείµενα και την βελτίωση των εκπαιδευτικών τους 

επιδόσεων, αλλά και µε τους τρόπους και τα µέσα µε τα οποία οι εκπαιδευτικοί θα 

µπορούν να συµβάλλουν  στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής.  

Στο παραδοτέο 3 της παρούσας µελέτης, έχει αναλυθεί ο καθοριστικός ρόλος που 

διαδραµατίζει ο εκπαιδευτικός στην προσπάθεια αυτή, δεδοµένου ότι µετά την 

οικογένεια, και κάποιες φορές περισσότερο από αυτή,  είναι εκείνος που έχει την πιο 

άµεση σχέση µε τον µαθητή και την σχολική του επίδοση. 

Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να εξακολουθήσουν να σχεδιάζονται και να 

εφαρµόζονται παρεµβάσεις επιµόρφωσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών. 

Θα πρέπει, επιπροσθέτως να προβλεφθεί η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε 

θεµατικές ενότητες που να στοχεύουν στην αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής, 

υπό το πρίσµα ενός εκπαιδευτικού και κοινωνικού φαινοµένου που χρήζει 

συγκεκριµένης  στοχοποιηµένης αντιµετώπισης. Οι παρεµβάσεις αυτές είναι δυνατόν 

να λειτουργήσουν επικουρικά σε σχέση µε άλλους εκπαιδευτικούς στόχους αλλά δεν 

θα πρέπει να συγχέονται ή να προσδιορίζονται από αυτούς.    

Κρίσιµο στοιχείο για την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων αυτών αποτελεί ο 

αριθµός των εκπαιδευτικών που θα επιµορφωθούν, ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται 

σε αντιστοιχία τόσο µε το συνολικό πληθυσµό των εκπαιδευτικών όσο και σε 

αντιστοιχία µε τις πραγµατικές ανάγκες συγκεκριµένων περιοχών εκπαιδευτικής 
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προτεραιότητας. Θα πρέπει, δηλαδή, ο νέος στόχος να διαµορφωθεί και στη βάση 

γεωγραφικών κριτηρίων, τα οποία υπαγορεύονται από τη χαρτογραφική αποτύπωση 

της σχολικής διαρροής στον Ελλαδικό Χώρο σύµφωνα µε τον δείκτη Σ∆ε (βλ. Β’ 

Παραδοτέο). Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι, οι διάφορες δράσεις 

επιµόρφωσης εκπαιδευτικών που πραγµατοποιούνται στα  πλαίσια άλλων 

παρεµβάσεων, και αφορούν διαφορετικές θεµατικές ενότητες, δεν θα πρέπει να 

συγχέονται και να επηρεάζονται ποσοτικά ή/ και ποιοτικά από τις προτεινόµενες 

παρεµβάσεις. 

Αναφορικά µε το περιεχόµενο των παρεµβάσεων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 

θα µπορούσε να κατηγοριοποιηθεί σε τρία επίπεδα, σε σχέση µε τους επιµέρους 

στόχους: 

• Το πρώτο επίπεδο είναι εκείνο της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των εκπαιδευτικών σχετικά µε το φαινόµενο της σχολικής διαρροής, 

τους παράγοντες που συµβάλουν στην απόφαση του µαθητή να 
εγκαταλείψει το σχολείο καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά αυτού. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει µέσω των 

δράσεων αυτών να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες της σχολικής κοινότητας 

και των ίδιων σχετικά µε το πρόβληµα αυτό αλλά και τους τρόπους µε τους 

οποίους µπορούν να συνεργαστούν µε τους γονείς αλλά και την ευρύτερη 

κοινότητα για την αντιµετώπιση της σχολικής διαρροής. Αυτό σηµαίνει ότι θα 

πρέπει να είναι σε θέση να συνεργαστούν αρµονικά µε τους γονείς των 

µαθητών και ιδίως µε εκείνους των οποίων τα παιδιά εµφανίζουν µεγαλύτερες 

πιθανότητες να εγκαταλείψουν το σχολείο, ενθαρρύνοντας την εµπλοκή τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες 

στο εσωτερικό της σχολικής κοινότητας για να είναι εφικτή η συνεργασία και 

εµπλοκή αυτή.  

• Το δεύτερο επίπεδο σχετίζεται µε τα εφόδια που καλούνται να λάβουν οι 

εκπαιδευτικοί για να δηµιουργήσουν ισχυρούς συνεκτικούς δεσµούς 
µεταξύ αυτών και των µαθητών. ∆εσµών και σχέσεων εµπιστοσύνης  

τέτοιων ώστε να είναι σε θέση να ενθαρρύνουν την παραµονή στη 

υποχρεωτική εκπαίδευση και των µαθητών στο σύνολο τους αλλά 

εστιάζοντας κυρίως σε εκείνους που απειλούνται µε σχολική διαρροή. Η 

βελτίωση της σχολικής επίδοσης των µαθητών και η αντιµετώπιση της 

σχολικής αποτυχίας βαραίνει σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό και τους 

εκπαιδευτικούς, για το λόγο αυτό και µέσω των παρεµβάσεων επιµόρφωσης 

θα πρέπει να δοθεί έµφαση και στους τρόπους µε τους οποίους οι 
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εκπαιδευτικοί θα µπορέσουν να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές τους ικανότητες 

και να βοηθήσουν εξατοµικευµένα τους µαθητές που παρουσιάζουν 

εκπαιδευτικές αδυναµίες ικανές να τους θέσουν εκτός εκπαιδευτικούς 

συστήµατος. 

• Το τρίτο επίπεδο αφορά τα µέσα και εργαλεία που θα είναι σε θέση να 
χρησιµοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να εφοδιαστούν µε συγκεκριµένα 

γνωστικά και επιστηµονικά εφόδια και τεχνικές αναγνώρισης των αναγκών και 

χαρακτηριστικών των µαθητών που  εµφανίζουν πιθανότητες σχολικής 

διαρροής καθώς και ανάλογα µέσα για την αντιµετώπιση και ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών αυτών αναγκών. Τα γνωστικά όµως αυτά µέσα και εργαλεία 

δεν αφορούν µόνο την εκπαιδευτική δραστηριότητα των εκπαιδευτικών αλλά 

θα πρέπει να αφορούν και τους τρόπους προσέγγισης και ψυχοκοινωνικής 

στήριξης των ευάλωτων µαθητών και των οικογενειών τους. 

Θα πρέπει στο σηµείο να τονιστεί ότι η επιµόρφωση που καλούνται να λάβουν οι 

εκπαιδευτικοί, εκτός από τις γενικές κατευθύνσεις που αφορούν και το σύνολο των 

µαθητών-στόχων, θα πρέπει, ανάλογα µε τις αναγνωρισµένες ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες των µαθητών των περιοχών και σχολικών κοινοτήτων που καλούνται 

να διδάξουν, να εφοδιαστούν και µε εξειδικευµένα εργαλεία και γνωστικά –

επιστηµονικά εφόδια που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά των 

συγκεκριµένων µαθητικών πληθυσµών.  

 

III.7.4. Ένταξη σε Άξονες Προτεραιότητας 

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» 

(Προγραµµατική Περίοδος 2007-2013) η Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών 

εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας 1 (Αναβάθµιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης, εκσυγχρονισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος στις 8 Περιφέρειες 

Αµιγούς Στόχου 1), 2 (Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εκσυγχρονισµός 

του εκπαιδευτικού συστήµατος στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing 

Out)) και 3 (Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εκσυγχρονισµός του 

εκπαιδευτικού συστήµατος στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing In)), 

καθώς στους άξονες αυτούς προβλέπεται η υλοποίηση επιµορφωτικών 

προγραµµάτων εκπαιδευτικών. 



Παραδοτέο 4: Προτάσεις για την Καταπολέµηση της Σχολικής ∆ιαρροής κατά την ∆’ 
Προγραµµατική Περίοδο 

 
Έκδοση 1.0 

 

PLANET A.E.  Σελ. 98 

ΙΙΙ.7.5. ∆είκτες Εκροών και Αποτελεσµάτων 

ΙΙΙ.7.5.α Ανάλυση για την εκτίµηση των δεικτών 

Σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-

2013, βασικός στόχος αποτελεί η συµµετοχή του συνόλου των εκπαιδευτικών στα 

προγράµµατα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών για την καταπολέµηση της σχολικής 

διαρροής. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιµο να προσδιορισθεί ένας συγκεκριµένος αριθµός 

εκπαιδευτικών που θα εκπαιδευτούν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

σχολικής διαρροής. ∆εδοµένου ότι για πρώτη φορά προτείνεται η προσδιορισµός 

ενός τέτοιου ποσοστού, η εκπαίδευση του 50% του πληθυσµού των 
εκπαιδευτικών της Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης θεωρείται ένας 

φιλόδοξος και συνάµα πραγµατοποιήσιµος στόχος.  

Επιπρόσθετα, προτείνεται η εκπαίδευση του συνόλου του πληθυσµού των 

εκπαιδευτικών της Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης εκείνων των 
σχολείων που γεωγραφικά ανήκουν στις υψηλής προτεραιότητας περιφέρειες 
αναφορικά µε το πρόβληµα της σχολικής διαρροής. Σύµφωνα µε τη 

χαρτογραφική αποτύπωση της Σχολικής ∆ιαρροής στον Ελλαδικό Χώρο, µε βάση τον 

δείκτη Σ∆ε, οι περιφέρειες αυτές είναι οι εξής τέσσερις (4): Ανατολική Μακεδονία & 

Θράκη, Ιόνιοι Νήσοι, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο. 

Συνολικά, προτείνεται η επιµόρφωση 68.000 εκπαιδευτικών για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος της σχολικής διαρροής.  

∆εδοµένου ότι προτείνεται η ένταξη µιας νέας πράξης, προτείνεται η επιµόρφωση 

των εκπαιδευτικών για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σχολικής διαρροής να 
έχει τη µορφή ταχύρυθµων προγραµµάτων επιµόρφωσης. Το στοιχείο αυτό είναι 

χρήσιµο προκειµένου για τον προσδιορισµό του κόστους της πράξης αυτής, ο οποίος 

αναλύεται στην αµέσως επόµενη ενότητα. 

 

ΙΙΙ.7.5.β Συνοπτική Παρουσίαση ∆εικτών 

Υπολογίζεται ότι το διδακτικό προσωπικό της δηµόσιας Α/βάθµιας (δηµοτικά µόνο) 

και Β/βαθµιας εκπαίδευσης ολόκληρης της χώρας είναι ίσο µε 113.786, σύµφωνα µε 

τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το σχολικό έτος 2005-2006 (βλ. ΕΠ της Προγραµµατικής 

Περιόδου 2007-2013). Στόχος του προγράµµατος είναι να εκπαιδευτούν τουλάχιστον 

ο µισός πληθυσµός (50%), ήτοι 56.893. Επίσης, το διδακτικό προσωπικό της 

Α/βάθµιας και Β/βαθµιας εκπαίδευσης των περιοχών υψηλής προτεραιότητας σε ότι 
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αφορά το πρόβληµα της σχολικής διαρροής ανέρχεται σε 21.446. Στόχος του 

προγράµµατος είναι να εκπαιδευτεί το σύνολο του πληθυσµού αυτού, ήτοι 21.446. 

Εποµένως, το σύνολο των εκπαιδευτικών που θα εκπαιδευτούν, σε περίοδο 5 ετών, 

ανέρχεται σε 68.000.   

Επίσης, αναφέρεται ότι σε κάθε ταχύρρυθµο επιµορφωτικό πρόγραµµα δύναται να 

συµµετάσχουν συνολικά 20 εκπαιδευτικοί. Εποµένως, ο αριθµός των προγραµµάτων 

επιµόρφωσης εκπαιδευτικών ανέρχεται στα 3.380 προγράµµατα, 24 ωρών το 

καθένα. 

Ως έµµεσα επωφελούµενοι θεωρείται το σύνολο της µαθητικής κοινότητας της 

χώρας. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται καλύτερα στον πίνακα που ακολουθεί.   

 

Πίνακας ΙΙΙ.7.1: ∆είκτες Εκροών και Αποτελεσµάτων παρέµβασης  

Περιγραφή ∆είκτη Τιµή - Στόχος 

Αριθµός Προγραµµάτων 
Ταχύρρυθµης Επιµόρφωσης 
Εκπαιδευτικών 

3.380 

Αριθµός Επιµορφούµενων 
Εκπαιδευτικών Α/βάθµιας 
Εκπαίδευσης 

32.885 

Αριθµός Επιµορφούµενων 
Εκπαιδευτικών Β/βάθµιας 
Εκπαίδευσης 

35.115 

Συνολικός Αριθµός 
Επιµορφούµενων Εκπαιδευτικών 68.000 

Αριθµός Ωφελούµενων Μαθητών 
Α/βάθµιας Εκπαίδευσης  596.900 

Αριθµός Ωφελούµενων Μαθητών 
Β/βάθµιας Εκπαίδευσης 537.100 

Συνολικός Αριθµός 
Ωφελούµενων Μαθητών 1.134.000 
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ΙΙΙ.7.6. Εκτίµηση Κόστους 

ΙΙΙ.7.6.α Ανάλυση Κόστους 

Προκειµένου για την ανάλυση του κόστους της συγκεκριµένης ενέργειας λαµβάνονται 

υπόψη: 

• ο αριθµός των ταχύρρυθµων προγραµµάτων επιµόρφωσης που θα 

υλοποιηθούν, 

• ο αριθµός των εκπαιδευτικών που θα συµµετάσχουν σε κάθε ταχύρρυθµο 

πρόγραµµα, 

• ο αριθµός των εκπαιδευτικών που θα εκπαιδευτούν ανά γεωγραφική 

περιφέρεια, προκειµένου να προκύψει το κόστος ανά κατηγορία περιφερειών,  

• το κόστος για τη δηµιουργία του εκπαιδευτικού υλικού που θα διδαχθεί στα 

επιµορφωτικά προγράµµατα, 

• το κόστος υλοποίησης ενός επιµορφωτικού προγράµµατος. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, το κόστος υλοποίησης των επιµορφωτικών αυτών 

προγραµµάτων, για ένα σχολικό έτος ανέρχεται στα € 16.224.000,00. 

 

ΙΙΙ.7.6.β Κόστος ανά Στόχο 

Πίνακας ΙΙΙ.7.2: Εκτίµηση κόστους ανά Στόχο 

Περιοχές Εκτίµηση Κόστους 

Περιοχές Αµιγούς Στόχου 1 9.726.960,00 

Περιοχές Στατιστικής Σύγκλισης 3.626.160,00 

Περιοχές Σταδιακής Εισόδου 2.870.880,00 

ΣΥΝΟΛΟ 16.224.000,00 

 

ΙΙΙ.7.6.γ Ενδεικτικό Κόστος ανά µαθητή 

∆εδοµένου ότι το κόστος των επιµορφωτικών προγραµµάτων ανέρχεται στα € 

16.224.000,00 και οι επωφελούµενοι µαθητές υπολογίζονται στους 1.134.000, το 

κόστος ανά µαθητή υπολογίζεται στα € 14,30. 

 


