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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το φαινόµενο της σχολικής διαρροής συνιστά ένα πρόβληµα παγκόσµιο και διαχρονικό µε 

σοβαρές επιπτώσεις, όχι µόνο στο επίπεδο του µεµονωµένου πολίτη (αναλφαβητισµός, 

ανεργία, χαµηλές απολαβές κλπ.) αλλά και στο επίπεδο του ευρύτερου κοινωνικού 

συνόλου (χαµηλό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης, έλλειψη κοινωνικής συνοχής κλπ.). Η 

σε βάθος κατανόηση του φαινοµένου και ο εντοπισµός των αιτιών που το προκαλούν 

αποτελούν αναγκαία βήµατα στην πορεία για την καταπολέµηση του, αφού µπορούν να 

συµβάλλουν σηµαντικά στην επιλογή των καταλληλότερων µέσων για την αντιµετώπιση 

του. 

Στη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών, ο ρόλος και η αξία της σχολικής εκπαίδευσης 

άλλαξαν ριζικά. Τη δεκαετία του 1950, η ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

θεωρείτο ακόµα σηµαντικό προσόν για την αγορά εργασίας, προσφέροντας στους 

απόφοιτους σοβαρές προοπτικές για µια αξιόλογη επαγγελµατική σταδιοδροµία. Η 

ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εξακολούθησε να θεωρείται σηµαντικό 

προσόν και, ως ένα βαθµό, κοινωνικό προνόµιο, µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970. 

Έκτοτε όµως, αφενός οι έντονες κοινωνικές πιέσεις και οι διεκδικήσεις των λαϊκών 

στρωµάτων για µαζικοποίηση της παιδείας αφετέρου δε, οι ραγδαίες τεχνολογικές 

εξελίξεις της τελευταίας εικοσαετίας και η αυξηµένη ζήτηση για υψηλού επιπέδου 

ανθρώπινο δυναµικό µε την οποία συνοδεύτηκαν, είχαν ως αποτέλεσµα η ολοκλήρωση 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (υποχρεωτικής και µη) να µη θεωρείται πλέον πρόσθετο 

προσόν όπως στο παρελθόν, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στην αγορά 

εργασίας. Ως εκ τούτου, στη σύγχρονη εποχή η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

επιδρά πολύ αρνητικά στην επαγγελµατική αποκατάσταση των νέων, αφού προσφέρονται 

ολοένα και λιγότερες θέσεις απασχόλησης για ανειδίκευτους ή άτοµα µε χαµηλό 

µορφωτικό επίπεδο.  

Σε γενικές γραµµές, οι νέοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τον ανώτερο κύκλο της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας, ενώ, ακόµα 

και όταν είναι ενταγµένοι στην αγορά εργασίας, χαρακτηρίζονται συνήθως από 

χαµηλότερες απολαβές και πιο αργή επαγγελµατική εξέλιξη σε σύγκριση µε τους 

απόφοιτους της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχα σοβαρές είναι και οι 

επιπτώσεις για το κοινωνικό σύνολο, αφού οι πρόωρα απερχόµενοι από το εκπαιδευτικό 
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σύστηµα είναι σε µεγαλύτερο ποσοστό οικονοµικά ανενεργοί, δικαιούχοι επιδόµατος 

ανεργίας και, στη χειρότερη περίπτωση, κοινωνικά περιθωριοποιηµένοι. 

Ο αντίκτυπος του φαινοµένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην απασχόληση 

και την επίτευξη κοινωνικής συνοχής είναι άλλωστε αυτός που επέβαλε την ανάδειξη της 

σχολικής διαρροής σε δεδηλωµένη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως 
αποτυπώθηκε στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της Λισσαβόνας, το Μάρτιο 2000 

(Ατζέντα της Λισσαβόνας). Έτσι, σύµφωνα µε το κριτήριο αναφοράς (benchmark) που 

θέσπισε το Συµβούλιο των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ το Μάρτιο του 2003 στις 

Βρυξέλλες, τα κράτη-µέλη καλούνται να καταβάλουν προσπάθειες ώστε το ποσοστό της 
σχολικής διαρροής να µειωθεί τουλάχιστον στο µισό µέχρι το 20101. Επισηµαίνεται 

ότι το 2000 το ποσοστό της σχολικής διαρροής άγγιζε το 19,5% (Ε.Ε. -15), περιοριζόµενο 

σε 17,3%2 περίπου, αφ’ ης στιγµής συνυπολογίσθηκαν και τα στατιστικά δεδοµένα των 

δέκα νέων κρατών-µελών της Ε.Ε. (Ε.Ε.-25). Η επιδίωξη του ανωτέρω στόχου εντός των 

χρονικών ορίων της νέας προγραµµατικής περιόδου (2007-2013) καθιστά επείγουσα τη 

διαδικασία σχεδιασµού συγκεκριµένων πολιτικών και κατάλληλων µέτρων για τη βελτίωση 

του συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης από το σύνολο σχεδόν των µελών της 

Ένωσης, προκειµένου το µέσο ευρωπαϊκό ποσοστό της σχολικής διαρροής να µειωθεί 

στο 10% ή και χαµηλότερα.  

Η θέσπιση του ανωτέρω κριτηρίου αναφοράς, φέρνει στην επιφάνεια το ζήτηµα της 

αναλυτικής καταγραφής και ορθής µέτρησης του φαινοµένου της σχολικής διαρροής από 

τους αρµόδιους εθνικούς και κοινοτικούς φορείς, ως αναγκαίας προϋπόθεσης για το 

σχεδιασµό αποτελεσµατικών µέτρων αντιµετώπισης της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου. Όπως διαπιστώνει και το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ε.Ε. σε πρόσφατη έκθεση του 

(Ειδική Έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 1/2006), «οι δραστηριότητες για την 

καταπολέµηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου δεν εφαρµόζονται πάντοτε 
κατόπιν της δέουσας ανάλυσης του προβλήµατος στα κράτη µέλη και τις 
περιφέρειές τους. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα στα οποία στοχεύουν δεν είναι σαφώς 

καθορισµένα. (.....). Επίσης, έχει απωλεσθεί η ευκαιρία εκµετάλλευσης των διαθέσιµων 

στοιχείων προκειµένου να προσδιοριστεί µε ακρίβεια ο «διατρέχων κίνδυνο» πληθυσµός, 

και κατ’ αυτόν τον τρόπο να βελτιωθεί η κατάρτιση, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή των 

                                                 
1 ΕΕ C 134/ 7.6.2003, σ. 3. 
2http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46870091&_dad=portal&_schema=PORTAL&p
_product_code=SC051 
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δραστηριοτήτων, προκειµένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της 

χρήσης των κοινοτικών πόρων3». 

Πράγµατι, παρότι τα τελευταία χρόνια η καταπολέµηση της σχολικής διαρροής κατέχει 

εξέχουσα θέση στην πολιτική ατζέντα, όχι µόνο των ευρωπαϊκών αλλά και των άλλων 

χωρών του ανεπτυγµένου κόσµου, παρατηρείται µεγάλη σύγχυση ως προς τον ορισµό 

της έννοιας της σχολικής διαρροής. Ταυτόχρονα, απουσιάζει µία κοινά αποδεκτή µέθοδος 

µέτρησης της διαρροής, γεγονός που δυσχεραίνει σηµαντικά οποιαδήποτε απόπειρα 

συγκριτικής ανάλυσης του φαινοµένου. Σε γενικές γραµµές, ο όρος «σχολική διαρροή» 

αποδίδει την πρόωρη διακοπή της φοίτησης και µετράται µε ποικίλους τρόπους, ανάλογα 

µε τη διαθεσιµότητα των στοιχείων και τη µεθοδολογική προσέγγιση του κάθε ερευνητή ή 

φορέα. Ανάλογα µε τον ορισµό και το µοντέλο µέτρησης που χρησιµοποιείται, 

αναδεικνύονται διαφορετικές πτυχές του φαινοµένου της σχολικής διαρροής και 

σκιαγραφείται αντίστοιχα το προφίλ του µαθητή που διαρρέει.  

Εξάλλου, το φαινόµενο της σχολικής διαρροής συνδέεται άµεσα µε φαινόµενα και 

καταστάσεις που άπτονται τόσο της ευρύτερης κοινωνικής πραγµατικότητας στην οποία 

εντάσσεται όσο και άλλων ζητηµάτων που οριοθετούνται στο χώρο του παιδαγωγικού και 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Έτσι, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία το πρόβληµα της 

σχολικής διαρροής εµφανίζεται συχνά σε αµφίδροµη σχέση µε φαινόµενα κοινωνικού 
αποκλεισµού, όπου ως «κοινωνικός αποκλεισµός» ορίζεται η αναπαράσταση µίας 

κοινωνίας στα όρια της οποίας υπάρχει µία διαχωριστική γραµµή που επιµερίζει τους 

πολίτες σε ενταγµένους (µέσα σ’ αυτήν) ή αποκλεισµένους (έξω απ’ αυτήν)4. Σύµφωνα µε 

τον ορισµό αυτό, ο διαρρέων µαθητής µπορεί να θεωρηθεί θύµα κοινωνικού αποκλεισµού 

- εφόσον εµποδίζεται η πρόσβασή του στο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης - ενώ 

ταυτόχρονα, εξαιτίας της διαρροής του αυτής, βρίσκεται εγκλωβισµένος σε µία συνεχή 

διαδικασία αποκλεισµών και περιορισµού των επαγγελµατικών ευκαιριών που του 

προσφέρονται. 

Ένα άλλο φαινόµενο που συχνά συνδέεται µε τη σχολική διαρροή είναι το πρόβληµα του 
λειτουργικού αναλφαβητισµού, αποτέλεσµα του οποίου έχει υποστηριχθεί ότι αποτελεί 
                                                 
3 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε την Ειδική Έκθεση αριθ. 1/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συµβολή 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στην καταπολέµηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/ Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισµών,PE 372.205v02-00/ 31.5.2006, σελ. 3 
4 Μυλωνάς, Θ., Μάνεσης, Ν. (1996), Ο Κοινωνικός Αποκλεισµός αρχίζει από το Σχολείο, ∆ιεθνές Συνέδριο: 
Κοινωνία των 2/3. ∆ιαστάσεις του Σύγχρονου Κοινωνικού Προβλήµατος, Παπαδοπούλου, ∆., (2002), 
Κοινωνικός Αποκλεισµός. Εισαγωγή στην Έννοια και στην ∆ιαδικασία, Πρακτικά του τριήµερου συνεδρίου 
για τον Κοινωνικό Αποκλεισµό, Επιµορφωτικός Οργανισµός «Αθηνά», Αθήνα: Αρµός, σ.σ.43-72 
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η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου5. ∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε τον ορισµό της 

UNESCO, «λειτουργικά αναλφάβητος είναι όποιος δεν έχει αποκτήσει τις αναγκαίες 

γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων για τις οποίες η γραφή, 

η ανάγνωση και η αρίθµηση είναι απαραίτητες». Με άλλα λόγια, πρόκειται για εκείνον που, 

µολονότι γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, δεν µπορεί να τα χρησιµοποιήσει για να 

λειτουργήσει µε αυτάρκεια µέσα στην κοινωνική οµάδα στην οποία είναι ενταγµένος6. 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση του όρου «σχολική αποτυχία» άλλες φορές 

συµπληρωµατικά προς εκείνον της σχολικής διαρροής και άλλες ως έννοια ταυτόσηµη µε 

αυτή. Τα ερωτήµατα που προκύπτουν αφορούν αφενός στον προσδιορισµό του 

περιεχόµενου που αποδίδεται στον όρο «αποτυχία», ο οποίος µπορεί να αναφέρεται είτε 

σε κάποιο βαθµό αξιολόγησης της απόδοσης του µαθητή είτε στην καθυστέρηση της 

ολοκλήρωσης της βασικής εκπαίδευσης ακόµα και στην εγκατάλειψη του σχολείου πριν 

την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης και αφετέρου στο χαµηλό επίπεδο σχολικής 

ένταξης7. Σε κάθε περίπτωση πάντως, παρότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

αποτελεί ταυτόχρονα ένδειξη αλλά και διάσταση του προβλήµατος της σχολικής 

αποτυχίας, η τελευταία αυτή έννοια αναφέρεται σε ένα ευρύτερο φάσµα εκδηλώσεων 

προβληµατικών καταστάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης και δεν ταυτίζεται απόλυτα µε 

την έννοια της σχολικής διαρροής.  

 

Η παρούσα µελέτη στόχο έχει να συµβάλλει στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση της 

σχολικής διαρροής στη χώρα µας αποτελώντας µέσο για την καταγραφή και κατανόηση 
του φαινοµένου αλλά και για την ενίσχυση της σχεδιαστικής προσπάθειας των αρµόδιων 

φορέων µε την υποβολή συγκεκριµένων προτάσεων ενεργειών για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Υπενθυµίζεται ότι η µελέτη εντάσσεται στο Μέτρο 

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

                                                 
5 Φακιολάς Ν., «Η πρόωρη εγκατάλειψη της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην εργασία µαθητών 
στην περιοχή της Αττικής» 237-266, στο: Προκλήσεις στη σχολική κοινότητα. Ερευνα και Πρέµβαση, 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2000 και Ηλιού Μ.,  
«Εµπόδια στην εφαρµογή και στη γενίκευση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης» στο: Αντιµετώπιση του 
Αναλφαβητισµού στις χώρες της ΕΟΚ σήµερα. Πρακτικά Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, Υπουργείο Πολιτισµού, 
Αθήνα, 1988 
6 Γέρου Θ., «Σηµεία για µια απόπειρα οριοθέτησης του λειτουργικού αναλφαβητισµού» στο: 
Αναλφαβητισµός και διδασκαλία της µητρικής γλώσσας (Πανελλήνιο Συνέδριο) ΥΠΕΠΘ, 1992 
7 Τεπέρογλου Α., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Τσίγκανου Ι., Μελέτη Οριοθέτησης Περιοχών εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας: Μία Προσέγγιση, σελ 217- 236  
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«Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» 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 S.A. Σύµφωνα µε την ως άνω σύµβαση, η µελέτη διαρθρώνεται σε 

πέντε επιµέρους παραδοτέα τα οποία διαµορφώνονται ως εξής: 

1. Στο πλαίσιο του πρώτου παραδοτέου, γίνεται προσπάθεια περιγραφής του 

φαινοµένου της σχολικής διαρροής. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι επικρατέστεροι 
ορισµοί που χρησιµοποιούνται από την ακαδηµαϊκή και την εκπαιδευτική κοινότητα 

για τον προσδιορισµό της έννοιας της σχολικής διαρροής και καταγράφονται οι 
ευρύτερα διαδεδοµένες µέθοδοι και µοντέλα µέτρησης του φαινοµένου µε ειδική 

αναφορά στα βασικότερα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τους. Τέλος, µε αφετηρία 

µία σύντοµη παρουσίαση των εγκυρότερων µετρήσεων της σχολικής διαρροής που 

έχουν πραγµατοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο, αναζητούνται ο 
αντιπροσωπευτικότερος ορισµός και η καταλληλότερη µέθοδος µέτρησης του 
φαινοµένου προκειµένου να αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασµό του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ 

στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου (2007-2013). 

2. Στο πλαίσιο του δεύτερου παραδοτέου, προσδιορίζονται οι βασικότερες παράµετροι 
που συνθέτουν το φαινόµενο της σχολικής διαρροής και αναλύονται τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται τα κυριότερα συστήµατα και οι 

εγκυρότερες απόψεις και προτάσεις για την καταπολέµηση του φαινοµένου, τόσο σε 

διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Την οµάδα µελέτης απασχολούν ιδιαίτερα 

ζητήµατα που σχετίζονται µε: 

⇒ Τη χωρική διάσταση του φαινοµένου (ποσοστό διαρροής ανά Περιφέρεια και ανά 

Νοµό) µε έµφαση στα οικονοµικά, δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των 

περιοχών που εµφανίζουν αυξηµένο ποσοστό σχολικής εγκατάλειψης. Επιχειρείται 

η απεικόνιση της γεωγραφικής κατανοµής της σχολικής διαρροής µε τη χρήση 

ειδικά σχεδιασµένων χαρτών (GIS). 

⇒ Την κοινωνική διάσταση του φαινοµένου (σκιαγράφηση του κοινωνικού, 

οικονοµικού, οικογενειακού και προσωπικού προφίλ των µαθητών που κατά κύριο 

λόγο εγκαταλείπουν το σχολείο). 
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Η ως άνω ανάλυση του φαινοµένου της σχολικής διαρροής όπως διαµορφώνεται στον 

ελλαδικό χώρο, πραγµατοποιείται στη βάση: 

 Έρευνας πεδίου στις αποκεντρωµένες διοικητικές µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης βάσει ηµιδοµηµένου ερωτηµατολογίου που θα διανεµηθεί σε όλες τις 

Νοµαρχίες της χώρας µε συνοδευτική επεξηγηµατική εγκύκλιο. 

 Ατοµικών συνεντεύξεων µε στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & 

Θρησκευµάτων και άλλους φορείς τοπικής και εθνικής εµβέλειας που εµπλέκονται 

στον εκπαιδευτικό µηχανισµό. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στη βάση δοµηµένου 

οδηγού συζήτησης που θα έχει προηγουµένως εγκριθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 Βιβλιογραφικής έρευνας µέσα από την οποία αντλούνται στατιστικά στοιχεία και 

επιστηµονικά συµπεράσµατα σχετικά µε την εξέλιξη και τις βασικές συνιστώσες 

του φαινοµένου στην Ελλάδα. 

Παράλληλα, παρουσιάζονται σχετικές εµπειρίες από άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και 

µη, που σχετίζονται γενικότερα µε το φαινόµενο της σχολικής διαρροής και τις 

επιµέρους παραµέτρους του αλλά και µε συγκεκριµένες δράσεις που έχουν αναληφθεί 

για την αντιµετώπιση της, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι καλύτερες πρακτικές σε διεθνές 

επίπεδο. Η συγκεκριµένη αναζήτηση θα πραγµατοποιηθεί κατά κύριο λόγο µε την 

αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου και θα συµπληρωθεί, όπου απαιτείται, µε στοιχεία που θα 

προκύψουν από βιβλιογραφική έρευνα.  

3. Στο πλαίσιο του τρίτου παραδοτέου, επιχειρείται µία αναλυτική αποτίµηση των 
παρεµβάσεων που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά το παρελθόν για τον 

περιορισµό του φαινοµένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Ειδικότερα, 

πραγµατοποιείται εκτίµηση των επιπτώσεων στη σχολική διαρροή και εξάγονται 

χρήσιµα συµπεράσµατα από την εφαρµογή των ακόλουθων δράσεων: 

1. Ολοήµερο σχολείο 

2. Πρόσθετη διδακτική στήριξη στο Λύκειο 

3. Ενισχυτική διδασκαλία στο Γυµνάσιο 

4. Τµήµατα ένταξης για µη ελληνόφωνους 

5. Συµβουλευτική και προσανατολισµός 

6. Σχολές γονέων 
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7. Επιµόρφωση εκπαιδευτικών. 

Στόχος του τρίτου παραδοτέου είναι αφενός ο εντοπισµός τυχόν αποκλίσεων ανάµεσα 

στους αρχικούς στόχους και τις προδιαγραφές των ως άνω δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ και 

του τελικού αποτελέσµατος όπως διαµορφώνεται στο τέλος της τρίτης 

προγραµµατικής περιόδου και η αναζήτηση των βασικότερων αιτιών που οδήγησαν 

στις παραπάνω αποκλίσεις. Παράλληλα, η ανάλυση θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση 

των απαραίτητων προϋποθέσεων και των καταλληλότερων µέσων για τη βελτίωση και 

διεύρυνση των παραπάνω θεσµών του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Η αποτίµηση 

των ανωτέρω δράσεων θα πραγµατοποιηθεί στη βάση προηγούµενων σχετικών 

αναλύσεων που έχουν υλοποιηθεί είτε για µεµονωµένες παρεµβάσεις είτε συνολικά 

για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (π.χ. µελέτες αποτίµησης, εκθέσεις αξιολόγησης 

κλπ.). 

4. Στο πλαίσιο του τέταρτου παραδοτέου, εξάγονται βασικά συµπεράσµατα που 

αφορούν τυχόν αδυναµίες και ελλείψεις προηγούµενων παρεµβάσεων για την 

καταπολέµηση της σχολικής διαρροής αφενός και για τη γενικότερη αναβάθµιση του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος αφετέρου, τόσο στον ελλαδικό όσο και στο 

διεθνή χώρο. Στόχος του παραδοτέου είναι η υποβολή ολοκληρωµένου σχεδίου 

παρεµβάσεων µε συγκεκριµένες προτάσεις ενεργειών για ένταξη στο ΕΠΕΑΕΚ της 
∆’ προγραµµατικής περιόδου. Οι προτάσεις αυτές δεν θα αφορούν µόνο τη 

βελτίωση και ενίσχυση των ήδη υλοποιούµενων δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αλλά θα 

αποσκοπούν και στην ένταξη, στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ, νέων, καινοτόµων παρεµβάσεων µε 

στόχο τη βελτίωση της παρεχόµενης παιδείας και τη συγκράτηση του µαθητικού 

πληθυσµού στο σχολείο τουλάχιστον µέχρι την ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. Κύρια πηγή άντλησης τέτοιων προτάσεων θα είναι οι ατοµικές 

συνεντεύξεις µε στελέχη των αρµόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και τα 

ερωτηµατολόγια που θα συµπληρωθούν από τις κατά τόπους ∆/νσεις ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, θα αξιοποιηθούν, κατά το µέγιστο δυνατό, οι σχετικές 

εµπειρίες από το διεθνή χώρο ιδιαίτερα δε, των χωρών εκείνων που έχουν να 

επιδείξουν καινοτόµο δράση στο ζήτηµα της καταπολέµησης της σχολικής διαρροής 

(π.χ. Καναδάς, Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία, Αυστρία κλπ.) 

5. Το πέµπτο παραδοτέο, αποτελεί ουσιαστικά µία σύνθεση όλων των παραπάνω. 

Παρουσιάζονται τα κυριότερα συµπεράσµατα της πραγµατοποιηθείσας ανάλυσης 

καθώς και όσα συµπεράσµατα και προτάσεις προκύψουν από τη συνεργασία ή 
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σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ. Στόχος του παραδοτέου είναι να 

διευκολύνει το έργο του στρατηγικού σχεδιασµού µε τον προσδιορισµό εκείνων των 

µέτρων και ενεργειών που θα συµβάλλουν πιο άµεσα και αποφασιστικά στη δραστική 

µείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στο σύνολο του ελλαδικού χώρου. 

Βασικοί άξονες του παραδοτέου θα είναι:  

⇒ Η καταγραφή των κυριότερων συµπερασµάτων σχετικά µε τη διάσταση που 

λαµβάνει και τις παραµέτρους που συνθέτουν το φαινόµενο της σχολικής 

διαρροής, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.  

⇒ Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάµενων θεσµών ενίσχυσης και 

ολοκλήρωσης τους εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και την εισαγωγή, όπου και 

να απαιτείται, νέων παρεµβάσεων για την ενίσχυση της δύναµης συγκράτησης και 

προώθησης των µαθητών στο ελληνικό σχολείο. 

Τα παραπάνω απεικονίζονται και σχηµατικά στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Το παρόν τεύχος αποτελεί το πρώτο παραδοτέο της «Μελέτης για την καταπολέµηση της 

σχολικής διαρροής» και αποτελείται από τις ακόλουθες έξι ενότητες:  

⇒ Στην πρώτη ενότητα (Κεφάλαιο ΙΙ), εντοπίζονται οι πλέον διαδεδοµένοι ορισµοί του 

φαινοµένου της σχολικής διαρροής µε βάση την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 

⇒ Στη δεύτερη ενότητα (Κεφάλαιο ΙΙΙ), περιγράφονται αναλυτικά οι επικρατέστερες 

µέθοδοι µέτρησης της σχολικής διαρροής και εντοπίζονται τα βασικότερα 

πλεονεκτήµατα και/ή µειονεκτήµατα που παρουσιάζει καθεµία από αυτές. 

⇒ Η τρίτη ενότητα (Κεφάλαιο IV) επικεντρώνεται στην παρουσίαση των κυριότερων 

ερευνών και µετρήσεων της σχολικής διαρροής που έχουν πραγµατοποιηθεί για τον 

ελλαδικό χώρο. 

⇒ Στην τέταρτη ενότητα (Κεφάλαιο V) τεκµηριώνεται η επιλογή του καταλληλότερου 

δείκτη για τη µέτρηση της σχολικής διαρροής και προσδιορίζεται η τιµή βάσης για το 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ (2007-2013). 

⇒ Στην πέµπτη ενότητα (Κεφάλαιο VI) πραγµατοποιείται µία ανακεφαλαίωση των 

προηγούµενων παραγράφων και αναδεικνύονται τα βασικότερα συµπεράσµατα της 

πραγµατοποιηθείσας ανάλυσης. 

Επισηµαίνεται ότι τα απαραίτητα στοιχεία τεκµηρίωσης προήλθαν από πηγές όπως η 

ΕΣΥΕ και η EUROSTAT καθώς και δηµοσιευµένες µελέτες ή έρευνες οι οποίες αφορούν 

το φαινόµενο της πρόωρης εξόδου από το σχολείο στη χώρα µας αλλά και σε άλλα κράτη 

µέλη της Ε.Ε. Για την εκπόνηση του παραδοτέου, η οµάδα εργασίας συνεργάσθηκε 

συστηµατικά µε τα αρµόδια στελέχη της ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ προκειµένου να εξειδικευθεί η 

διαδικασία συγκέντρωσης και ανάλυσης των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται 

για τη σύνθεση αντικειµενικής και ολοκληρωµένης εικόνας για το φαινόµενο της σχολικής 

διαρροής στον ελλαδικό χώρο. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται στον Ειδικό Γραµµατέα 

Ε.Ε. και ΚΠΣ κο ∆. Σκιαδά, στον προϊστάµενο ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ κο Β. Τσαγιάννη και στον 

προϊστάµενο Μονάδας Α’ ΕΥ∆ ΕΠΕΑΕΚ κο Σ. Γώγο. 
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ΙΙ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών ότι είναι σχεδόν 

αδύνατο να διατυπωθούν απόλυτοι και κοινά αποδεκτοί κοινωνιολογικοί ορισµοί που να 

είναι σε θέση να περιγράψουν και να οριοθετήσουν έννοιες ή κοινωνικές καταστάσεις µε 

τρόπο καθολικό8. Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στη διαφορετική κάθε φορά οπτική 

που µπορεί να υιοθετηθεί από τον κοινωνικό µελετητή αφετέρου δε, στον άρρηκτο δεσµό 

που συνδέει έννοιες και ορισµούς µε ένα ορισµένο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο και  

αναφέρονται9. Πιο συγκεκριµένα, οι ορισµοί που αποδίδονται στα διάφορα κοινωνικά 

φαινόµενα αποτελούν, πρώτα από όλα, θεωρητικές και εννοιολογικές κατασκευές.10. Υπό 

το πρίσµα αυτό, γίνεται φανερό ότι κάθε τέτοια κατασκευή περιλαµβάνει εικόνες της 

πραγµατικότητας έτσι όπως την αντιλαµβάνεται ο «κατασκευαστής» της, στην 

συγκεκριµένη περίπτωση ο κοινωνικός µελετητής, ο οποίος αναπόφευκτα επηρεάζεται 

από παγιωµένες γνώσεις και απόψεις αλλά και εµπειρίες11.  

Έτσι και ο όρος «σχολική διαρροή» αποτελεί πρώτα απ’ όλα έναν κοινωνιολογικό όρο και 

ως τέτοιος, βρίσκεται σε σχέση άµεσης εξάρτησης µε το πώς µία συγκεκριµένη κοινωνία 

αντιλαµβάνεται και ρυθµίζει τα σχετικά µε το εκπαιδευτικό της σύστηµα ζητήµατα σε µία 

δεδοµένη χρονική στιγµή. Επηρεάζεται και καθορίζεται, όχι µόνο από το περιεχόµενο που 

αποδίδεται κάθε φορά στην έννοια της εκπαίδευσης και της πρόωρης εγκατάλειψης αυτής, 

αλλά και από τις πολιτικές που σχεδιάζονται και εφαρµόζονται ανάλογα µε τις επιδιώξεις 

και τις προσδοκίες που πλαισιώνουν το εκπαιδευτικό σύστηµα.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ως δεδοµένο ότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός και 
στατιστικά προσδιορισµένος ορισµός για τη σχολική διαρροή, όπως άλλωστε δεν 

υπάρχει συγκεκριµένη και κοινά αποδεκτή µέθοδος ή µοντέλο για την ακριβή µέτρηση της. 

                                                 
8 Φίλιας Β., Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών Ερευνών, Εκδ. Gutenberg, 
Kοινωνιολογική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1995 
9 Bottomore Τ. Β., Κοινωνιολογία. Κεντρικά Προβλήµατα και Βασική Βιβλιογραφία, ∆. Γ Τσαούση, Εκδ. 
Gutenberg, Αθήνα 1983, Λυδάκη Α., Ποιοτικές µέθοδοι της κοινωνικής έρευνας, Αθήνα, Εκδ. Καστανιώτης , 
2001 
10 Gajendra K. Verma Kanka Mallick, Εκπαιδευτική Έρευνα, Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές, 
(επιµέλεια Α. Παπασταµάτης), Εκδ. Τυποθητώ, Αθήνα 2004 
11 Κυριαζή Ν., Η κοινωνιολογική έρευνα: κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών, Αθήνα, 
Ελληνικά Γράµµατα, 2001 
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Στην εκπαιδευτική ορολογία, ως «σχολική διαρροή» ορίζεται γενικά η διακοπή της 

φοίτησης πριν την απόκτηση κάποιου επίσηµου πιστοποιητικού γνώσεων12. Εντούτοις, 

αυτός ο γενικόλογος ορισµός δεν φαίνεται να αποδίδει µε επάρκεια όλες τις πτυχές του 

φαινοµένου. Η σχολική διαρροή µπορεί να αποδοθεί µε πλήθος διαφορετικών ορισµών 

που ποικίλουν ανάλογα µε την ένταση του φαινοµένου13 (π.χ. µόνιµη ή προσωρινή 

διακοπή της φοίτησης), τη βαθµίδα της εκπαίδευσης στην οποία παρατηρείται το 

φαινόµενο (π.χ. κατώτερη, υποχρεωτική κλπ.), τη χρονική στιγµή της αποχώρησης από το 

εκπαιδευτικό σύστηµα (π.χ. στην αρχή ή στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς), τα αίτια της 

διαρροής (π.χ. κοινωνικός αποκλεισµός, σχολική αποτυχία) κλπ.  

Σύµφωνα πάντως µε τον επικρατέστερο και ευρύτερα διαδεδοµένο ορισµό, η έννοια της 

σχολικής διαρροής αναφέρεται στην οριστική εγκατάλειψη του σχολείου πριν την 
ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής βαθµίδας που κατά κανόνα θεωρείται απαραίτητη 
για το µαθητή αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της14. Κατά µία στενότερη έννοια, ως 

σχολική διαρροή ορίζεται η εγκατάλειψη του σχολείου πριν την ολοκλήρωση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης(ISCED 215). Με δεδοµένο ότι στην Ελλάδα η υποχρεωτική 

εκπαίδευση είναι 9ετούς διάρκειας, ξεκινά δηλαδή στην Α’ τάξη του ∆ηµοτικού και 

ολοκληρώνεται µε την αποφοίτηση από την Γ’ Γυµνασίου16, στον παραπάνω ορισµό 

εντάσσονται όσοι εγκατέλειψαν το σχολείο πριν την απόκτηση του απολυτηρίου 

Γυµνασίου.  

Πολλοί ερευνητές εκτιµούν ωστόσο ότι οι παραπάνω ορισµοί δεν είναι πλήρεις, 

αντιτείνοντας ότι οποιαδήποτε αποχή από τα µαθήµατα για διάστηµα µεγαλύτερο των δύο 

                                                 
12 Janosz Μ, Le Blanc Μ, Boulerice Β, Richard E. (2000) Predicting different types of school dropout: A 
typological approach on two longitudinal samples, Journal of Educational Psychology, vol. 92, no 1, σελ. 
171 
13 Ειδικά στη γαλλική και τη γερµανική γλώσσα, συναντάµε πολλούς όρους που αποδίδουν διαφορετικής 
έντασης φαινόµενα σχολικής διαρροής (π.χ. γαλ.:racrochage,décrochage, absentéisme, abandon scolaire, - 
γερµ: Schulmüdigkeit, Schulschwäntzen, Schulvermeidung, Schulverweigerung, Schulabbruch) 
14 Viadero D., The dropout dilemma. Research hindered by lack of uniform way to count students who quit 
school, Education Week, February 7, 2001 
15 Σύµφωνα µε το σύστηµα κωδικοποίησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που έχει θεσπίσει η UNICEF, 
ένα εκπαιδευτικό σύστηµα χωρίζεται σε έξι (6) διακριτά επίπεδα (βαθµίδες) εκπαίδευσης (ISCED): 
 Βαθµίδα εκπαίδευσης ISCED 0 = προσχολική  
 Βαθµίδα εκπαίδευσης ISCED 1 = πρωτοβάθµια 
 Βαθµίδα εκπαίδευσης ISCED 2 = δευτεροβάθµια υποχρεωτική 
 Βαθµίδα εκπαίδευσης ISCED 3 = δευτεροβάθµια µη υποχρεωτική 
 Βαθµίδα εκπαίδευσης ISCED 4 = µετα-δευτεροβάθµια επαγγελµατική κατάρτιση 
 Βαθµίδα εκπαίδευσης ISCED 5 = τριτοβάθµια ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση 
 Βαθµίδα εκπαίδευσης ISCED 6 = µετα-τριτοβάθµιες ερευνητικές/ ακαδηµαϊκές σπουδές 

16 Σύνταγµα της Ελλάδας, 1975, Άρθρο 16, παρ. 3 
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συνεχόµενων εβδοµάδων, χωρίς σοβαρή δικαιολογία και επίσηµη άδεια, θα πρέπει να 

εµπίπτει στην έννοια της σχολικής διαρροής17.  

Κατά έναν άλλο ορισµό, ο όρος «µαθητική διαρροή» αναφέρεται σε όλους τους νέους 
που δεν ολοκληρώνουν την εκπαίδευση που έχουν ξεκινήσει, σε οποιαδήποτε 
βαθµίδα και αν ανήκουν18. Ο ορισµός αυτός χρησιµοποιείται διασταλτικά και συνεπώς, 

δεν περιορίζεται στις βαθµίδες της δευτεροβάθµιας (υποχρεωτικής ή µη) εκπαίδευσης 

αλλά συµπεριλαµβάνει και τις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθµίδες. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι περισσότεροι κοινοτικοί θεσµοί, αλλά και η 

πλειοψηφία των αρµόδιων για την παιδεία εθνικών φορέων, υιοθετούν τον ορισµό της 

EUROSTAT, που µε τη σειρά του αναφέρεται στο κριτήριο αναφοράς του Συµβουλίου των 

Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε. (3/2003), σύµφωνα µε τον οποίο η σχολική διαρροή ορίζεται 

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

µειονέκτηµα του συγκεκριµένου ορισµού είναι ότι διαπιστώνει τη διαρροή µόνο όταν ο 

νέος έχει ήδη συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και συνεπώς, στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων, πολλά χρόνια αφότου έχει εγκαταλείψει το σχολείο. Παρά τις ελλείψεις 

που παρουσιάζει ο συγκεκριµένος ορισµός σε τεχνικό και θεωρητικό επίπεδο, το γεγονός 

ότι αποτελεί τη βάση για τις περιοδικές µετρήσεις του φαινοµένου από τη EUROSTAT, 

προσφέρει το πλεονέκτηµα της κοινής προσέγγισης από όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης 

και ως εκ τούτου, παρέχει τη δυνατότητα διαρκούς και συγκριτικής παρακολούθησης του 

φαινοµένου της σχολικής διαρροής.  

Είναι προφανές ότι ο εκάστοτε ορισµός της έννοιας της σχολικής διαρροής υπαγορεύει 

διαφορετικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις, όχι µόνο στο επίπεδο της περιγραφής του 

φαινοµένου αλλά και στο επίπεδο της καταγραφής και µέτρησης του και, ως ένα βαθµό, 

επιδρά στο έργο του προσδιορισµού των κατάλληλων µεθόδων πρόληψης και 

αντιµετώπισης του.  

Σε κάθε περίπτωση και πέρα από τις όποιες εννοιολογικές και µεθοδολογικές αποκλίσεις, 

είναι κοινά αποδεκτό ότι η σχολική διαρροή αναφέρεται στην ανεπιθύµητη και πρόωρη 

διακοπή της διαδικασίας απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την ένταξη 

                                                 
17 Janosz Μ, Le décrochage scolaire, Université de Montréal, 2000, p 11 
18 Monmarquette C., Mahseredjian S., Houle R. (2001), The determinants of university dropouts: a 
bivariate probability model with sample selection in Economics of Education Review, 20(5)., σελ. 475-6. 
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στην ενήλικη ζωή και ότι, συνήθως, η απεµπλοκή από το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι µία 

µακρά και αργή πορεία που συχνά ξεκινά στα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής19. 

 

Ο όρος «σχολική διαρροή» είναι κοινωνιολογικός όρος και ως τέτοιος δεν 
επιδέχεται απόλυτο και καθολικά αποδεκτό ορισµό. 

Παρά το πλήθος των διαφορετικών ορισµών της σχολικής διαρροής, είναι 
ευρέως αποδεκτό ότι ο όρος αναφέρεται στην πρόωρη και ανεπιθύµητη 

διακοπή της διαδικασίας απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων 
για την ένταξη στην ενήλικη ζωή. 

                                                 
19 Janosz, M., Fallu, J.S., & Deniger, M.-A. (2000). La prévention du décrochage scolaire. In F. Vitaro et 
C. Gagnon (Éds.) La prévention des problèmes d'adaptation, Montréal, Les Presses de l'Université du 
Québec, σελ. 7 
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ΙΙΙ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ/ 
ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 

Οι εννοιολογικές ασάφειες που συνδέονται µε τον ορισµό του φαινοµένου της σχολικής 

διαρροής αλλά και η ελλιπής παρακολούθηση του φαινοµένου από τις αρµόδιες αρχές 

(Στατιστική Υπηρεσία, Υπουργείο Παιδείας), όχι µόνο της Ελλάδας αλλά και άλλων 

χωρών, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το έργο της µέτρησης του φαινοµένου της σχολικής 

διαρροής, τόσο σε επίπεδο µεµονωµένου σχολείου όσο και σε εθνικό ή υπερεθνικό 

επίπεδο.  

Το φαινόµενο της µαθητικής διαρροής µπορεί να αποτυπωθεί ποσοτικά µε 
διάφορες µεθόδους. Η επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου µέτρησης της διαρροής 

είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως ο χρησιµοποιούµενος ορισµός της σχολικής 

διαρροής, η διαθεσιµότητα στοιχείων, η στόχευση της µέτρησης, η θεωρητική προσέγγιση 

κλπ. Κάθε µέθοδος ή εργαλείο µέτρησης της σχολικής διαρροής παρέχει διαφορετικές 

πληροφορίες για τον εξεταζόµενο πληθυσµό και κατά συνέπεια, καταλήγει σε διαφορετικό 

ποσοστό διαρροής, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια συγκριτικής 

αποτύπωσης του φαινοµένου τόσο στο χώρο (Νοµός, Περιφέρεια, κράτος, Ε.Ε., κόσµος) 

όσο και στο χρόνο. Με δεδοµένη την απουσία ενός παγκόσµια αποδεκτού και 

εφαρµοζόµενου µοντέλου µέτρησης της σχολικής διαρροής, η επιλογή του κατάλληλου 
µεθοδολογικού εργαλείου εξαρτάται εν πολλοίς από τους στόχους που τίθενται 
κατά περίπτωση.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι επικρατέστερες µέθοδοι/ µοντέλα που χρησιµοποιούνται 

διεθνώς για τη µέτρηση του φαινοµένου της σχολικής διαρροής και καταδεικνύονται τα 

βασικότερα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τους: 

Α. Μέθοδος της κοόρτης (Cohort Dropout Rate): Η µέθοδος της κοόρτης συνίσταται 

στην αποτύπωση της διαδροµής - από ένα σχολικό έτος στο επόµενο - µίας κοόρτης µέσα 

στο υφιστάµενο εκπαιδευτικό σύστηµα. Ως κοόρτη ορίζεται το σύνολο των µαθητών που 

εγγράφονται σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο εκπαίδευσης (π.χ. Α’ τάξη γυµνασίου) την ίδια 

χρονική περίοδο (π.χ. σχολικό έτος 2000-2001)20. Στην ελληνική, ο όρος κοόρτη 

αποδίδεται συνήθως ως «γενιά» µαθητών. Σύµφωνα λοιπόν µε τη µέθοδο της κοόρτης, 

υπολογίζεται το ποσοστό των µαθητών που γράφτηκαν σε µία τάξη του σχολείου µία 

                                                 
20 Glenn, N-D., Cohort Analysis, Sage Publications, Beverly Hills, London, 1997, σελ. 6-7 
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δεδοµένη σχολική χρονιά αλλά δεν απέκτησαν τον τίτλο (πιστοποιητικό) σπουδών που 

αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο επίπεδο εκπαίδευσης στη λήξη της προβλεπόµενης 

διάρκειας σπουδών (π.χ. ποσοστό των µαθητών που, έχοντας ξεκινήσει την Α’ γυµνασίου 

τη σχολική χρονιά 2000-01, δεν είχαν αποκτήσει απολυτήριο γυµνασίου στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς 2003-04). Ειδικότερα, µέσω αυτής της µεθόδου καταγράφονται τρία 

βασικά στάδια µετάβασης: 

1. Η προαγωγή στο επόµενο επίπεδο εκπαίδευσης. 

2. Η επανάληψη του προηγούµενου επιπέδου εκπαίδευσης. 

3. Η διακοπή των σπουδών (µόνιµη ή προσωρινή αποχώρηση από το εκπαιδευτικό 

σύστηµα). 

Η διαδροµή µίας κοόρτης αποτυπώνεται σε δύο φάσεις: 

 Α’ φάση: Υπολογισµός των ποσοστών µετάβασης (προαγωγή, επανάληψη, 

αποχώρηση) για κάθε στάδιο και για κάθε δεδοµένη χρονιά. 

 Β’ φάση: Εφαρµογή των ανωτέρω ποσοστών από κάθε επίπεδο εκπαίδευσης στο 

επόµενο και από κάθε σχολική χρονιά στην επόµενη21. 

Στην πράξη, η σχολική διαρροή µίας κοόρτης µπορεί να υπολογισθεί µε δύο 

διαφορετικούς τρόπους: 

(α) µε βάση τα συγκεντρωτικά στατιστικά δεδοµένα της περιόδου που εξετάζεται (π.χ. 

σχολικά έτη 2000/01-2003/04). Όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, συλλέγονται συνήθως 

στατιστικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ετήσια «Στατιστική της Εκπαίδευσης» που 

εκδίδει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία καθώς και στοιχεία που παρέχονται από τη ∆ΙΠΕΕ- 

Τµήµα Επιχειρησιακών Ερευνών και Στατιστικής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & 

Θρησκευµάτων. Επισηµαίνεται ωστόσο, ότι η συγκεκριµένη µέθοδος δεν ανταποκρίνεται 

απόλυτα στον προαναφερόµενο ορισµό της κοόρτης και συνεπώς, δεν αποτελεί παρά 

έναν τρόπο προσέγγισης του φαινοµένου της σχολικής διαρροής. 

(β) µε βάση το αρχειακό υλικό των σχολείων, το οποίο περιλαµβάνει λεπτοµερή στοιχεία 

για την εξέλιξη του κάθε µαθητή µέσα στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστηµα. Η µέθοδος αυτή 

προσφέρει το πλεονέκτηµα της πλήρους ανταπόκρισης στον ορισµό της κοόρτης, 

προϋποθέτει όµως τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου σε όλα τα σχολεία της επικράτειας και 

                                                 
21 Trottier C., Perron M., Diambomba M., Les cheminements scolaires, PU Laval, 2002 
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συνεπώς, απαιτεί εκτεταµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και σηµαντικούς ανθρώπινους 

πόρους στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα (MIS) για 

την παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης των µαθητών µέσα στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα. Στην Ελλάδα, η παραπάνω µεθοδολογία χρησιµοποιείται από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο (Παρατηρητήριο Μετάβασης στην Εκπαίδευση και την Αγορά Εργασίας των 

Μαθητών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) στο πλαίσιο περιοδικής πανελλήνιας 

έρευνας για τη µαθητική διαρροή22. 

Β. ∆είκτης ετήσιας σχολικής διαρροής (Event ή Annual Dropout Rate): Η µέθοδος 

συνίσταται στον υπολογισµό του ποσοστού των µαθητών µίας συγκεκριµένης ηλικιακής 

οµάδας που εγκατέλειψαν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Με 

δεδοµένο ότι ο δείκτης υπολογίζεται σε ετήσια βάση, η συγκεκριµένη µέθοδος προσφέρει 

το πλεονέκτηµα του εντοπισµού της σχολικής διαρροής σε πολύ πρώιµο στάδιο (ακόµη 

και πριν τη συµπλήρωση ενός ηµερολογιακού έτους από τη στιγµή της εγκατάλειψης του 

σχολείου), γεγονός που διευκολύνει σηµαντικά τη διαδικασία επανένταξης στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Προϋπόθεση ωστόσο για την εφαρµογή αυτής της µεθόδου, είναι 

η ύπαρξη κεντρικού συστήµατος παρακολούθησης και καταγραφής της σχολικής 

διαρροής σε επίπεδο σχολικής µονάδας23. 

Γ. ∆είκτης σχολικής εγκατάλειψης (Status ή Census Dropout Rate): Η µέθοδος αυτή 

αφορά τον προσδιορισµό του ποσοστού των ατόµων µίας συγκεκριµένης ηλικιακής 

οµάδας (π.χ. 18-24) που δεν έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό γνώσεων που αντιστοιχεί 

στον εκπαιδευτικό κύκλο που εκτιµάται ότι θα έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει (π.χ. 

απολυτήριο λυκείου)24. Ο δείκτης σχολικής εγκατάλειψης λαµβάνει συνήθως τιµές 

µεγαλύτερες από εκείνες του δείκτη ετήσιας σχολικής διαρροής, αφού στον πρώτο 

συνυπολογίζονται όλοι οι νέοι της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας που έχουν 

εγκαταλείψει το σχολείο, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγµή κατά την οποία αποχώρησαν 

από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Βασικό µειονέκτηµα της συγκεκριµένης µεθόδου είναι ότι 

διαπιστώνει τη σχολική διαρροή συχνά πολλά χρόνια µετά την αποχώρηση του ατόµου 

από το σχολείο, γεγονός που επιδρά αρνητικά στη διαδικασία επανένταξης του. 

Χρησιµοποιείται συνήθως από στατιστικές υπηρεσίες και υπερεθνικούς οργανισµούς (π.χ. 

                                                 
22 Ρουσέας Π, Βρετάκου Β., Η µαθητική διαρροή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Γυµνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, 
ΤΕΕ), Αθήνα, ΥΠΕΠΘ – Παρατηρητήριο Μετάβασης, ΠΙ, 2006, σελ. 21-22 
23 Bergeson T. (2003, upd. 2006), Helping Students finish school, Washington, Office of Superintendent of 
Public Instruction, σελ. 7 
24Laird J., DeBell M., Chapman C., Dropout Rates in the United States: 2004, .US. Department of 
Education. NCES 2007-024, Washington DC: 2006, σελ. 1 
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ΕUROSTAT, ΟΟΣΑ) µε στόχο τη συγκριτική ανάλυση του φαινοµένου στης σχολικής 

διαρροής. 

Θεωρώντας ότι τα παραπάνω µοντέλα µέτρησης υποδεικνύουν ως κύριο υπεύθυνο της 

σχολικής διαρροής τον ίδιο το µαθητή, πολλοί ερευνητές προτείνουν εσχάτως ως 

καταλληλότερους τους δείκτες «δύναµης συγκράτησης» (holding power) ή «δύναµης 
προαγωγής» (promoting power) που εστιάζουν περισσότερο στην αποτελεσµατικότητα 

του σχολείου να συγκρατεί/ προωθεί τους µαθητές µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι 

συγκεκριµένοι δείκτες αποτυπώνουν τη διαφορά του αριθµού των µαθητών σε δύο 

διαφορετικές χρονικές στιγµές, συνήθως τη διαφορά του αριθµού των εγγεγραµµένων στη 

Γ’ τάξη του λυκείου σε σχέση µε τον αριθµό των µαθητών που είχαν γραφτεί στη Γ’ 

γυµνασίου τρία χρόνια πριν ή - σε περίπτωση που τέτοια στοιχεία είναι διαθέσιµα, - τη 

διαφορά του συνόλου των αποφοίτων λυκείου σε σχέση µε το σύνολο των εγγεγραµµένων 

στην Γ’ γυµνασίου τέσσερα χρόνια πριν. Η µέτρηση γίνεται συνήθως σε επίπεδο σχολικής 

µονάδας µε στόχο να καταγραφεί η ικανότητα ενός συγκεκριµένου σχολικού 

συγκροτήµατος να προωθήσει τους µαθητές του στις ανώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης, 

εκτιµώντας ότι η εξέλιξη του µαθητικού πληθυσµού µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα είναι 

πρώτα απ’ όλα ευθύνη του σχολείου και δευτερευόντως του µαθητή ή του οικογενειακού 

του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε τους Balfanz και Legters, όταν η τιµή του δείκτη 

διαµορφώνεται κάτω από 50% (τελειόφοιτοι/ εγγεγραµµένους Γ’ γυµνασίου), 

συµπεραίνεται ότι το σχολείο έχει περιορισµένη δύναµη συγκράτησης και συνεπώς, 

συµβάλει στο φαινόµενο της σχολικής διαρροής25.  

Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT) χρησιµοποιεί ως 

µέθοδο µέτρησης της σχολικής διαρροής µία παραλλαγή του δείκτη σχολικής 

εγκατάλειψης που αναφέρεται συνήθως ως δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου (Early School Leaving Rate). Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη παραλλαγή, ο 

δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης εκφράζεται ως αριθµητικό κλάσµα του οποίου ο 

ονοµαστής αποτελεί σύνθεση των ακόλουθων παραµέτρων: 

1. Πληθυσµός ηλικιακής οµάδας 18-24 ετών 

2. Κατοχή πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του κατώτερου κύκλου δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (ISCED 2) κατ’ ανώτατο 
                                                 
25 Balfanz, R. & Legters, N. (2001). How Many Central City High Schools Have a Severe Dropout Problem, 
Where are They Located, and Who Attends Them: Initial Estimates Using the Common Core of Data. 
Prepared for Dropouts in America: How severe is the problem? What do we know about intervention and 
prevention? Civil Rights Project, Graduate School of Education, Harvard University, σελ. 4 
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3. Μη συµµετοχή σε δραστηριότητες εκπαίδευσης ή κατάρτισης κατά το διάστηµα των 4 

εβδοµάδων που προηγήθηκαν της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού, 

ενώ ο παρονοµαστής αντιστοιχεί στο σύνολο του πληθυσµού της ΕΕ που ανήκει στην 

προαναφερόµενη ηλικιακή οµάδα26.  

Τόσο ο ονοµαστής όσο και ο παρονοµαστής προκύπτουν από τα αντίστοιχα στοιχεία της 
Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Labour Force Survey) 
που διεξάγεται κάθε τρίµηνο, δειγµατοληπτικά και στη βάση ειδικά σχεδιασµένου 

ερωτηµατολογίου.  

Το µοντέλο που υιοθετεί η EUROSTAT για τη µέτρηση της σχολικής διαρροής 

παρουσιάζει ορισµένες µεθοδολογικές ελλείψεις εκ των οποίων η βασικότερη είναι ότι 

στηρίζεται σε δευτερογενή δεδοµένα που συγκεντρώνονται µε δειγµατοληπτική έρευνα 

πεδίου. Ταυτόχρονα, η µέθοδος της EUROSTAT περιορίζεται σε µία αυστηρά ποσοτική 
αποτύπωση του φαινοµένου, χωρίς να δίνει απαντήσεις σχετικά µε τις αιτίες που 

προκαλούν το φαινόµενο της σχολικής διαρροής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

οµάδων που κατεξοχήν απειλούνται µε πρόωρη σχολική εγκατάλειψη, γεγονός που 

δυσχεραίνει το έργο του σχεδιασµού κατάλληλων µέτρων για την αντιµετώπιση του. 

Τέλος, επισηµαίνεται εκ νέου το µειονέκτηµα του ετεροχρονισµένου εντοπισµού της 
διαρροής που προκύπτει ως αποτέλεσµα της συγκεκριµένης µεθόδου µέτρησης της 

σχολικής εγκατάλειψης, µε όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει στο 

σχεδιασµό αποτελεσµατικών πολιτικών για την αντιµετώπιση της διαρροής. Ωστόσο, πέρα 

από τις όποιες θεωρητικές και µεθοδολογικές αδυναµίες της, η µέτρηση της EUROSTAT 

προσφέρει το βασικό πλεονέκτηµα της δυνατότητας συγκριτικής αξιολόγησης των 

σχετικών επιδόσεων τόσο στο χώρο (σύγκριση µεταξύ των επιµέρους χωρών-µελών) όσο 

και στο χρόνο (διαχρονική εξέλιξη δείκτη) και συνεπώς αποτελεί µία χρήσιµη ένδειξη για 
την τάση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Παρότι η συντριπτική πλειοψηφία των κοινοτικών και εθνικών αρχών αναφέρονται πλέον 

στο συγκεκριµένο δείκτη, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι ο ΟΟΣΑ επικαλείται µία άλλη 

παραλλαγή του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης της EUROSTAT σύµφωνα µε την 

οποία η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου υπολογίζεται στη βάση της ηλικιακής οµάδας 

20-24 ετών. Ο εντοπισµός της σχολικής διαρροής για πρώτη φορά στην ηλικία των 20 

                                                 
26 Kritikos E., Ching C., Study on Access to Education and Training, Basic Skills and Early School Leavers 
(Ref. DG EAC 38/04), GHK,30/9/2005, σελ. 12 
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ετών, δηλαδή µεγάλο διάστηµα µετά τη διακοπή της φοίτησης, καθώς και η περιορισµένη 

χρήση του συγκεκριµένου δείκτη (µόνο από τα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ) αποτελούν τα 

βασικότερα µειονεκτήµατα του συγκεκριµένου δείκτη. 

 

Οι ευρύτερα εφαρµοζόµενες διεθνώς µέθοδοι/ µοντέλα για τη µέτρηση του 
φαινοµένου της σχολικής διαρροής είναι οι εξής: 

1. Μέθοδος της κοόρτης (Cohort Dropout Rate) 

2. ∆είκτης ετήσιας σχολικής διαρροής (Event/ Annual Dropout Rate) 

3. ∆είκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης (Status/ Census Dropout Rate) 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καταγράφει το µέγεθος της µαθητικής διαρροής 
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (όλες/οι ή ορισµένες/οι βαθµίδες/τύποι 

σχολείων) µε τη µέθοδο της κοόρτης και στη βάση στοιχείων προερχόµενων 
από το Μητρώο Μαθητών όλων σχεδόν των σχολείων της ελληνικής 

επικράτειας. 

Η EUROSTAT χρησιµοποιεί ως µοντέλο µέτρησης της σχολικής διαρροής το 
δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (Early School Leaving Rate) 
που αποτελεί µία ερµηνεία του δείκτη σχολικής εγκατάλειψης (Status 

Dropout Rate) και υπολογίζεται στη βάση των πορισµάτων της Έρευνας 
Εργατικού ∆υναµικού της ΕΕ. 
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IV. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Στην Ελλάδα, παρότι το φαινόµενο της σχολικής διαρροής λάµβανε πολύ µεγαλύτερες 

διαστάσεις στο παρελθόν, απουσίαζε µέχρι πρόσφατα οποιαδήποτε προσπάθεια 

συστηµατικής παρακολούθησης του από τις αρµόδιες εθνικές αρχές. Οι πρώτες 

απόπειρες µέτρησης του φαινοµένου της σχολικής διαρροής εµφανίζονται στα µέσα της 

δεκαετίας του 1980 και συµπίπτουν χρονικά µε την περίοδο στην οποία αρχίζει να 

καταγράφεται η «ανεργία των γραµµατισµένων»27 προκαλώντας τις πρώτες αθρόες 

κριτικές προς το εθνικό σύστηµα εκπαίδευσης. Εντούτοις, οι πρώτες αυτές απόπειρες 

καταγραφής της σχολικής διαρροής παραµένουν αποσπασµατικές και περιορισµένης 

χρονικής και γεωγραφικής εµβέλειας εντάσσονται δε, ως επί το πλείστον, στο πλαίσιο 

µεµονωµένων πρωτοβουλιών προερχόµενων είτε από ερευνητικά ιδρύµατα είτε από 

συγκεκριµένους ερευνητές28. Αξίζει να αναφερθούν ενδεικτικά, η έρευνα για τη σχολική 

διαρροή από την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση στο ∆ήµο Ν. Λιοσίων Αττικής την 

τριετία 1985-88, η έρευνα στο Νοµό Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 1980-83, σε σχολεία 

του ∆ήµου Πειραιά, των γύρω δήµων καθώς και νησιών του Αργοσαρωνικού αλλά και η 

έρευνα για τη σχολική διαρροή στο Νοµό Αργολίδας και την επαρχία Κυνουρίας κατά τα 

σχολικά έτη 1989-90 και 1990-91. Αντικείµενο ξεχωριστών µελετών έχουν αποτελέσει 

επίσης ορισµένες οµάδες πληθυσµού και οι συµπεριφορές τους µέσα στο εθνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως οι µουσουλµάνοι ή οι έφηβοι που διαµένουν σε ιδρυµατικούς 

χώρους29. Οι µελέτες αυτές, µολονότι αποτελούν περιορισµένες - τόσο γεωγραφικά όσο 

                                                 
27 Κάτσικας Χ., Καββαδίας Γ., Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση. Η εξέλιξη των ευκαιριών πρόσβασης 
στην ελληνική εκπαίδευση (1960-2000), Αθήνα, 2000, Εκδ. Gutenberg, σελ.98 
28 Ενδεικτικά αναφέρονται οι µελέτες των: Φραγκουδάκη Α., Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: θεωρίες για 
την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, Αθήνα Εκδ. Παπαζήση, 1985, Μιχελή Α., Εκπαίδευση και κοινωνικές 
ανισότητες. Η περίπτωση της Φθιώτιδας (1930-1980), Ιωάννινα, ∆ωδώνη 2000, Λαρίου - ∆ρετάκη Μ., Η 
εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παράγοντες που σχετίζονται µε αυτή, Αθήνα, Εκδο. Γρηγόρης, 
1993, Θανοπούλου Μ., Εκπαιδευτική και επαγγελµατική προεία αποφυλακισµένων και ανήλικων παραβατών, 
Αθήνα, Γ.Γ. Λαϊκής Επιµόρφωσης, 1998.  
29Ενδεικτικά: Καλογρίδη-Κουτσοκώστα Σ., Έξω από το Σχολείο Τι; Η µετασχολική πορεία των νέων που 
εγκατάλειψαν την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση την τριετία 1985-88 στο ∆ήµο Ν. Λιοσίων Αττικής, 
Φραγκουδάκη Α., ∆εδοµένα από την Έρευνα του 1980-83 στο Νοµό Ιωαννίνων µε αντικείµενο τη διαρροή 
από την υποχρεωτική εκπαίδευση, Παπαθεοφίλου Ρ., ∆ιακοπή Φοιτησης στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση στον 
Πειραιά και στην Πελοπόννησο, Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη Χ., ∆ιακοπή φοίτησης στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
στην περιοχή ∆ωδεκανήσου, Παναγιωτοπούλου Ι., Η διακοπή στην Τεχνική εκπαίδευση, Κανακίδου Ε., Η 
διακοπή της φοίτησης στους Μουσουλµάνους Μαθητές, Βορρία Π., ∆ιακοπή φοίτησης σε εφήβους µε 
ιδρυµατική εµπειρία, Μαυροµµάτης Γ., Τα παιδιά της Κάλκατζας, Εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα, 2005 
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και χρονικά - προσπάθειες καταγραφής του φαινοµένου, εµφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

κυρίως για τις ποιοτικές αναλύσεις και τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουν όσον 

αφορά το κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ των µαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το 

σχολείο.  

Με την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, η Ελλάδα µπήκε αναπόφευκτα σε τροχιά σύγκλισης µε 

το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, γεγονός που επέβαλε, µεταξύ άλλων, µία πιο οργανωµένη 

προσπάθεια αντιµετώπισης του φαινοµένου της σχολικής διαρροής, αναδεικνύοντας 

ταυτόχρονα την ανάγκη για συστηµατική καταγραφή και ανάλυση του φαινοµένου σε 

διευρυµένο επίπεδο. Η προσπάθεια αυτή ανατέθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που έχει 

επιφορτισθεί, µεταξύ άλλων, µε τη συστηµατική µέτρηση και καταγραφή του φαινοµένου 

της µαθητικής διαρροής στον ελλαδικό χώρο. 

 

IV.1. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  

Η πρώτη πανελλήνια έρευνα της σχολικής διαρροής πραγµατοποιείται από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 1994 και περιλαµβάνει δύο φάσεις: 

 Φάση 1: Υπολογισµός του δείκτη σχολικής διαρροής µε τη µέθοδο της κοόρτης. Η 

έρευνα αφορά τις γενιές (cohorts) 1987-88, 89-90 και 91-92 και την πορεία τους µέσα 

στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστηµα από την εγγραφή στην Α’ γυµνασίου µέχρι το τέλος 

της σχολικής χρονιάς 93-94. Η έρευνα πραγµατοποιείται στη βάση ειδικά 

σχεδιασµένου Πίνακα Καταγραφής Σχολικής ∆ιαρροής (συνοδευόµενου από 

επεξηγηµατική εγκύκλιο) που διανέµεται σε όλα τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας 

µέσω της ∆ιεύθυνσης Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, 

προκειµένου να συµπληρωθεί από τους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων κάθε 

Νοµού µε βάση τα στοιχεία των Μητρώων Μαθητών. 

 Φάση 2: Πανελλήνια έρευνα µε τη µέθοδο της συνέντευξης σε δείγµα νέων που 

γράφτηκαν στην Α’ γυµνασίου τη σχολική χρονιά 1991-92 αλλά στη συνέχεια διέκοψαν 

τη φοίτηση, προκειµένου να εντοπιστούν τα βασικότερα αίτια της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου30.  

                                                 
30 Παλαιοκρασάς Σ., Ρουσέας Π, Βρετάκου Β. Παναγιωτοπούλου (υπό), Οι µαθητές που εγκαταλείπουν τις 
σπουδές τους στο γυµνάσιο και οι ανάγκες τους για επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση: εµπειρική 
έρευνα, Αθήνα, ΥΠΕΠΘ, ΟΕΕΚ – ΥΠΕΠΘ – ΠΙ, 1996. 
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Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της πρώτης έρευνας, οι µαθητές που γράφτηκαν στην Α’ 

Γυµνασίου τις χρονιές 1987/88, 1989/90, 1991/92 εγκατέλειψαν το σχολείο κατά µέσο όρο 

σε ποσοστά 12,60% ,11,55% και 9,60% αντίστοιχα (βλ. Πίνακας 1). 

Η δεύτερη πανελλήνια έρευνα καταγραφής της σχολικής διαρροής διεξάγεται το 2001 από 

το, ενταγµένο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Παρατηρητήριο Μετάβασης στην Εκπαίδευση 

και την Αγορά Εργασίας Μαθητών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 1999 

µε στόχο, µεταξύ άλλων, τη συστηµατική παρακολούθηση της µαθητικής διαρροής στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, καταγράφεται η µαθητική 

διαρροή των µαθητών που γράφτηκαν στο Γυµνάσιο το 1997-98 (γενιά µαθητών 1997-98) 

στη βάση της ίδιας µε την προηγούµενη έρευνα µεθοδολογικής προσέγγισης, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η συγκριτική διάσταση µεταξύ των δύο ερευνών31. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της δεύτερης έρευνας, από τους 111.389 (100%) µαθητές 

της κοόρτης 1997-98 που γράφτηκαν κανονικά στην Α’ Γυµνασίου, οι 7.772 µαθητές 

διέρρευσαν. Κατά συνέπεια, το ποσοστό µαθητικής διαρροής διαµορφώθηκε στο 6,98%, 

εµφανίζεται συνεπώς αισθητά µειωµένο σε σχέση µε τις προηγούµενες µετρήσεις. 

Το 2006 ολοκληρώνεται και η τρίτη κατά σειρά πανελλήνια έρευνα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου η οποία, υιοθετώντας το ίδιο µοντέλο µέτρησης µε τις προηγούµενες, 

επεκτείνεται για πρώτη φορά και στον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ) αποτυπώνοντας το φαινόµενο της διαρροής για τη γενιά µαθητών 

2000-0132. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα 

της τελευταίας αυτής έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη µαθητική διαρροή στο 

σύνολο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (κατώτερος και ανώτερος κύκλος): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μαθητική διαρροή (%) στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στο σύνολο της χώρας 

(γενιά µαθητών 2000/01)

Εκπαιδευτική βαθµίδα Σχολική ∆ιαρροή (%) 

Γυµνάσιο 6,09 

                                                 
31 Παλαιοκρασάς Σ., Ρουσέας Π, Βρετάκου Β., Μαθητική διαρροή στο γυµνάσιο, Αθήνα, ΥΠΕΠΘ – 
Παρατηρητήριο Μετάβασης, ΠΙ, 2001 
32 Ρουσέας Π, Βρετάκου Β., Η µαθητική διαρροή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Γυµνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, 
ΤΕΕ), ό.π. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μαθητική διαρροή (%) στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στο σύνολο της χώρας 

(γενιά µαθητών 2000/01)

Εκπαιδευτική βαθµίδα Σχολική ∆ιαρροή (%) 

Κατώτερος κύκλος Β’ βάθµιας 
εκπαίδευσης 6,09 

Ενιαίο Λύκειο 3,32 

ΤΕΕ 20,28 

Ανώτερος κύκλος Β’ βάθµιας 
εκπαίδευσης 9,74 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 14,14 

Πηγή: Πανελλήνια Έρευνα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου – Παρατηρητηρίου Μετάβασης (2006) 
 

Στην τελευταία αυτή έρευνα επιχειρήθηκε, µεταξύ άλλων, και µία εκτίµηση της σχολικής 

διαρροής στο σύνολο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τη γενιά µαθητών 2000-01. 

Σύµφωνα µε αυτή την εκτίµηση, το ποσοστό σχολικής διαρροής στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση (συµπεριλαµβανοµένου και του ανώτερου κύκλου) για τη γενιά µαθητών 
2000/01 υπολογίζεται πανελλαδικά σε 14,14%. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι η 

εκτίµηση αυτή δεν προκύπτει από τη µέτρηση πραγµατικών δεδοµένων αλλά από 

µαθηµατική αναγωγή στη βάση των ακόλουθων παραδοχών: 

(α) Όλοι οι µαθητές που αποφοίτησαν από το γυµνάσιο συνεχίζουν στον ανώτερο κύκλο 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,  

(β) Από το σύνολο των µαθητών του ανώτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

για το έτος 2003-04, το 69% γράφτηκε σε Ενιαίο Λύκειο και το 31% σε ΤΕΕ και  

(γ) Τα ποσοστά διαρροής των µαθητών στον ανώτερο κύκλο τη δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης ταυτίζονται µε τα αντίστοιχα ποσοστά που καταγράφηκαν στην έρευνα δηλ. 

3,32% για το Ενιαίο Λύκειο και 20,28% για το ΤΕΕ (α’ κύκλος).  

Επιπλέον, στην έρευνα δεν λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό της µαθητικής διαρροής στο 

δηµοτικό που, σύµφωνα µε την οµάδα της συγκεκριµένης έρευνας, εκτιµάται ως 

«αµελητέο», ούτε το ποσοστό των παιδιών που δεν γράφτηκαν ποτέ στο σχολείο. Τέλος, 

στο ποσοστό αυτό δεν υπολογίζεται η διαρροή από τον δεύτερο κύκλο των Τεχνικών 
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Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) µε το επιχείρηµα ότι, εφόσον οι απόφοιτοί τους 

κατέχουν ένα επαρκές εφόδιο επαγγελµατικής εκπαίδευσης για την αγορά εργασίας, δεν 

πρόκειται για περίπτωση «διαρροής» από τον ανώτερο κύκλο της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαδοχικών ερευνών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, διαπιστώνεται σταθερά πτωτική τάση όσον 

αφορά τη µαθητική διαρροή στο Γυµνάσιο,: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Μαθητική διαρροή στο Γυµνάσιο στο σύνολο της χώρας 

Γράφτηκαν κανονικά* Φοίτησαν κανονικά Μαθητική διαρροή Κοόρτη (γενιά 
µαθητών) 

Ν % Ν % Ν % 

1987/88 140.000 100 122.956 87,40 17.731 12,60 

1989/90 139.261 100 123.175 88,45 16.086 11,55 

1991/92 140.658 100 127.157 90,40 13.501 9,60 

1997/98 111.389 100 103.617 93,02 7.772 6,98 

2000/01 108.320 100 101.728 93,91 6.592 6,09 

Πηγή: Πανελλήνιες έρευνες ΥΠΕΠΘ, ΟΕΕΚ, ΠΙ, 1994, 2001, 2006 

* Τα σύνολα που εµφανίζονται στον πίνακα παρουσιάζουν µία µικρή απόκλιση από τις πραγµατικές 

τιµές για το σύνολο της χώρας, δεδοµένου ότι το ποσοστό των σχολείων από τα οποία 

συγκεντρώθηκαν στοιχεία κυµαίνεται µεταξύ 93-96 %. 
 

∆υστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία παλιότερων ερευνών που να στηρίζονται σε παρόµοια 

µεθοδολογική προσέγγιση, ώστε να είναι δυνατή η διαχρονική αποτύπωση της σχολικής 

διαρροής για το σύνολο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι µόνες διαθέσιµες µετρήσεις 

αφορούν εκτιµήσεις της µαθητικής διαρροής που γίνονται µε βάση στατιστικά στοιχεία της 

ΕΣΥΕ και του ΥΠΕΠΘ. Ενδεικτικά, παραθέτουµε τον ακόλουθο πίνακα στον οποίο 

παρουσιάζονται τέτοιες εκτιµήσεις για τη µαθητική διαρροή στο ∆ηµόσιο Ηµερήσιο Λύκειο 

κατά τη χρονική περίοδο 1996-2003: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μαθητική διαρροή στο ∆ηµόσιο Ηµερήσιο Λύκειο 

ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 

Μαθητές      
Α’ Λυκείου 

Μαθητές 
Β’ Λυκείου 

Μαθητές  
Γ’ Λυκείου 

Μαθητές που 
εγκατέλειψαν το 

Λύκειο 

Ποσοστό 
µαθητικής 
διαρροής 

1996/97 120.725     

1997/98 118.550 114.283    

1998/99 90.913 86.138 109.528 11.143 9,23 

1999/00 81.215 80.109 67.958 50.565 42,65 

2000/01 75.789 79.280 69.504 21.409 23,55 

2001/02  73.025 74.137 7.078 8,72 

2002/03   68.908 6.881 9,08 

Πηγή: Πανελλήνια Έρευνα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου – Παρατηρητηρίου Μετάβασης (2006)33 
 

Από την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται σηµαντική απόκλιση του 

ποσοστού µαθητικής διαρροής της γενιάς 2000/01 από το αντίστοιχο ποσοστό της 

έρευνας 2006 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις µετρήσεις του 

ΥΠΕΠΘ η διαρροή στο Λύκειο για τη συγκεκριµένη γενιά ανέρχεται σε 9,08% ενώ το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την υπολογίζει µόλις στο 3,32%. Η απόκλιση αυτή συνδέεται 

αφενός, µε τη διαφορετική πηγή άντλησης των σχετικών δεδοµένων αφετέρου δε, µε τη 

διαφορετική µεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετεί ο κάθε φορέας. Θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι η µέτρηση του ΥΠΕΠΘ δεν παρουσιάζει την ίδια µεθοδολογική ακρίβεια µε την 

αντίστοιχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δεδοµένου ότι δεν πληρείται απόλυτα ο ορισµός 

της κοόρτης. Σε κάθε περίπτωση, ο παραπάνω πίνακας παρέχει χρήσιµα στοιχεία όσον 

αφορά τις σύγχρονες τάσεις της µαθητικής διαρροής στην Ελλάδα. Παρατηρούµε λοιπόν 

µία θεαµατική αύξηση του ποσοστού διαρροής τη διετία 1999-2001 - διετία που συµπίπτει 

µε τα πρώτα χρόνια εφαρµογής της µεταρρύθµισης Αρσένη - η οποία ωστόσο 

περιορίζεται σηµαντικά κατά τη διετία 2001-2003. 

                                                 
33 Τα στοιχεία του πίνακα αντλήθηκαν από την αναφερόµενη έρευνα του ΠΙ, σύµφωνα µε την οποία ο 
πίνακας προέρχεται από τη µελέτη των Καλοµοίρη Γ., Κοτσιφάκη Θ., Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση: Η 
σκληρή πραγµατικότητα και προτάσεις εξόδου, Αθήνα, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 2001, σελ. 120-121 
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Συνοψίζοντας τις τρεις πανελλήνιες έρευνες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη σχολική 

διαρροή, µπορούµε να εξάγουµε τα ακόλουθα βασικά συµπεράσµατα: 

 ∆ιαχρονικά, η σχολική διαρροή στην Ελλάδα παρουσιάζει πτωτική τάση. 

 Σχεδόν η µισή µαθητική διαρροή στο Γυµνάσιο συνδέεται µε το ποσοστό των µαθητών 

που δεν εµφανίζονται καθόλου στην Α’ Γυµνασίου. 

 Παρατηρείται µεγάλη απόκλιση του ποσοστού µαθητικής διαρροής ανάλογα µε το 

φύλο, τον τύπο σχολείου, τη γεωγραφική περιοχή και το βαθµό αστικότητας του 

πληθυσµού. 

 Η σχολική διαρροή εµφανίζεται πιο έντονη στον αρσενικό απ’ ότι στο γυναικείο 

µαθητικό πληθυσµό. 

 Το µεγαλύτερο ποσοστό διαρροής εντοπίζεται στο ΤΕΕ και ακολουθεί το Γυµνάσιο. 

Αντίθετα, στο Ενιαίο Λύκειο η διαρροή είναι περιορισµένη. 

 ∆υσµενέστερη είναι η κατάσταση στις Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων 
Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (µε εξαίρεση το 

Ενιαίο Λύκειο όπου η τελευταία παρουσιάζει αξιοσηµείωτα χαµηλό ποσοστό σχολικής 

διαρροής). 

 Κοντά στο µέσο όρο κινείται η Αττική, µε σηµαντικές διακυµάνσεις ωστόσο σε 

επίπεδο σχολικών µονάδων. 

 Σχετικά χαµηλό ποσοστό σχολικής διαρροής εµφανίζουν οι Περιφέρειες ∆υτικής 
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. 

 Η σχολική διαρροή είναι φαινόµενο που αφορά κατά κύριο λόγο τους αγροτικούς και 
ηµιαστικούς πληθυσµούς της χώρας. 

Εν κατακλείδι, οι τρεις έρευνες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πέρα από το γεγονός ότι 

συνιστούν σηµαντική καινοτοµία για τα ελληνικά δεδοµένα, παρουσιάζουν πολλά 

πλεονεκτήµατα εκ των οποίων το βασικότερο είναι η µέτρηση του φαινοµένου της 
µαθητικής διαρροής στη βάση πρωτογενών στοιχείων προερχόµενων από το 

επίπεδο της σχολικής µονάδας, γεγονός που προσδίδει υψηλό βαθµό αξιοπιστίας στις 

τιµές του δείκτη. Εντούτοις, οι δύο τελευταίες εξ αυτών περιορίζονται σε µία αυστηρά 
ποσοτική αποτύπωση του φαινοµένου, χωρίς να προχωρούν στην αναζήτηση των 

παραµέτρων που συνθέτουν τη σχολική διαρροή και των αιτιών που την προκαλούν 
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συνεπώς, δε διευκολύνουν τις διαδικασίες χάραξης κατάλληλης εκπαιδευτικής πολιτικής 

και λήψης αποτελεσµατικών µέτρων για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου. Επιπλέον, τα ποσοστά διαρροής που προκύπτουν από τις 

παραπάνω έρευνες δεν µπορούν να αξιοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεδοµένου 

ότι στηρίζονται σε διαφορετική µεθοδολογική προσέγγιση από εκείνη που υιοθετεί η 

EUROSTAT και ως εκ τούτου, δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων 

για τη θέση της Ελλάδας σε σχέση µε τους υπόλοιπους εταίρους της Ένωσης όσον αφορά 

τη σχολική διαρροή. 

 

Σύµφωνα µε τις έρευνες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η µαθητική διαρροή 
στον ελλαδικό χώρο παρουσιάζει σηµαντική πτώση κατά τη χρονική 

περίοδο 1994-2006. 

Το έτος 2006, η σχολική διαρροή στην Ελλάδα για το σύνολο της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υπολογίζεται σε 14,14%. 

Το υψηλότερο ποσοστό διαρροής αφορά το ΤΕΕ και ακολουθεί το Γυµνάσιο 
ενώ περιορισµένη εµφανίζεται η διαρροή στο Ενιαίο Λύκειο. 

Το φαινόµενο της σχολικής διαρροής εµφανίζεται διαχρονικά εντονότερο 
στον αρσενικό µαθητικό πληθυσµό απ΄ ότι στο γυναικείο. 

Κατά κύριο λόγο πλήττονται οι ορεινές και νησιωτικές/τουριστικές 
περιφέρειες της χώρας καθώς και οι αγροτικοί και ηµιαστικοί πληθυσµοί. 

 

IV.2. ΕUROSTAT  

Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT) έχει ως κύρια 

αποστολή την παραγωγή συγκρίσιµων και υψηλής ποιότητας στατιστικών πληροφοριών 

προκειµένου να υποστηρίζονται οι τρέχουσες αλλά και οι µελλοντικές πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας το µέσο για την εκτίµηση, αφενός, της ανάγκης για 

ανάληψη πρωτοβουλιών ευρωπαϊκής πολιτικής και, αφετέρου, της προόδου που 
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σηµειώνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, η EUROSTAT είναι αρµόδια για τη 

µέτρηση και την παρακολούθηση ενός πλέγµατος δεικτών που καλύπτουν ένα ευρύτατο 

φάσµα κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών δεδοµένων, µεταξύ αυτών και του 

δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίζεται η εκάστοτε τιµή του 

δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης από την EUROSTAT προκύπτουν από την 

Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΕ που πραγµατοποιείται κάθε τρίµηνο, πάνω σε 

στατιστικό δείγµα πληθυσµού και στη βάση ειδικά σχεδιασµένου ερωτηµατολογίου.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROSTAT, το ποσοστό σχολικής διαρροής παρουσιάζει 

πτωτική πορεία τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η διαχρονική εξέλιξη του 

δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης της EUROSTAT στο διάστηµα 2000-2006 

παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ           
(2000-2006) 

 

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2000    
(%) 

2001   
(%) 

2002   
(%) 

2003  
(%) 

2004  
(%) 

2005  
(%) 

2006  
(%) 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

2000-2006     

ΕΕ - 27 17,6 17,3 17,1 16,6 16,1 15,6 15,4 -2,20 

Άνδρες 19,7 19,4 19,3 18,6 18,5 17,6 17,5 -2,20 

Γυναίκες 15,6 15,2 14,9 14,7 13,7 13,6 13,2 -2,40 

ΕΕ - 25 17,3 17,0 16,6 16,2 15,6 15,2 15,1 -2,20 

Άνδρες 19,5 19,2 18,9 18,1 18,0 17,3 17,4 -2,10 

Γυναίκες 15,2 14,8 14,4 14,2 13,1 13,1 12,8 -2,40 

ΕΕ - 15 19,5 19,0 18,7 18,3 17,7 17,3 17,0 -2,50 

Άνδρες 21,8 21,4 21,1 20,5 20,4 19,6 19,5 -2,30 

Γυναίκες 17,2 16,6 16,2 16,1 15,0 14,9 14,5 -2,70 

ΑΥΣΤΡΙΑ 10,2 10,2 9,5 9,3 8,7 9,0 9,6 -0,60 

ΒΕΛΓΙΟ 12,5 13,6 12,4 12,8 11,9 13,0 12,6 0,10 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ   20,3 21,0 22,4 21,4 20,0 18,0 -2,30 

ΓΑΛΛΙΑ 13,3 13,5 13,4 13,7 14,2 12,6 13,1 -0,20 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ           
(2000-2006) 

 

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2000    
(%) 

2001   
(%) 

2002   
(%) 

2003  
(%) 

2004  
(%) 

2005  
(%) 

2006  
(%) 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

2000-2006     

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 14,9 12,5 12,6 12,8 12,1 13,8 13,8 -1,10 

∆ΑΝΙΑ 11,6 9,0 8,6 10,3 8,5 8,5 10,9 -0,70 

ΕΛΛΑ∆Α 18,2 17,3 16,7 15,5 14,9 13,3 15,9 -2,30 

ΕΣΘΟΝΙΑ 14,2 14,1 12,6 11,8 13,7 14,0 13,2 -1,00 

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 18,4 17,7 17,8 16,8 14,9 14,0 13,0 -5,40 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ     14,7 12,3 12,9 12,3 12,3 -2,40 

ΙΣΠΑΝΙΑ 29,1 29,2 29,9 31,3 31,7 30,8 29,9 0,80 

ΙΤΑΛΙΑ 25,3 26,4 24,3 23,5 22,3 21,9 20,8 -4,50 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 15,5 15,3 15,0 14,2 14,0 13,6 12,9 -2,60 

ΚΥΠΡΟΣ 18,5 17,9 15,9 17,4 20,6 18,1 16,0 -2,50 

ΛΕΤΤΟΝΙΑ     19,5 18,1 15,6 11,9 19,0 -0,50 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 16,7 13,7 14,3 11,8 9,5 9,2 10,3 -6,40 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 16,8 18,1 17,0 12,3 12,7 13,3 13,3 -3,50 

ΜΑΛΤΑ 54,2 54,4 53,2 48,2 42,0 41,2 41,6 -12,60 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 13,8 12,9 12,2 11,8 12,6 12,3 12,4 -1,40 

ΠΟΛΩΝΙΑ   7,9 7,6 6,3 5,7 5,5 5,6 -2,30 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 42,6 44,0 45,1 40,4 39,4 38,6 39,2 -3,40 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 22,3 21,3 23,2 23,2 23,6 20,8 19,0 -3,30 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ     5,6 4,9 7,1 5,8 6,4 0,80 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ   7,5 4,8 4,3 4,2 4,3 5,2 -2,30 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 7,7 10,5 10,4 9,0 8,6 11,7 12,0 4,30 

ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     5,5 6,0 6,1 6,4 5,5 0,00 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 8,9 10,3 9,9 8,3 8,7 9,3 10,8 1,90 

Πηγή:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46870091&_dad=portal&_schem

a=PORTAL&p_product_code=SC051 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 

Παραδοτέο 1 – Έκδοση 1.0 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ε.Ε. (100% Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) 

 

PLANET S.A 32

 

Η παραπάνω εξέλιξη απεικονίζεται και σχηµατικά στο διάγραµµα που ακολουθεί: 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ  (EARLY SCHOOL-LEAVERS)
(ΕΕ-27  -  ΕΕ-25  -  ΕΛΛΑ∆Α)

13,3

15,4
15,6
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17,117,3
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17

17,3

15,9

14,9

15,5

16,7

17,3

18,2

12,00

13,00

14,00
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19,00

2000    (%) 2001        (%) 2002   (%) 2003  (%) 2004  (%) 2005  (%) 2006  (%)

ΕΕ - 27 ΕΕ - 25 ΕΛΛΑ∆Α Log. (ΕΛΛΑ∆Α)

 
 

Από την ανάγνωση των παραπάνω, προκύπτει ότι το έτος 2000 το ποσοστό σχολικής 

διαρροής (µέση τιµή) για την Ευρώπη των 25 µελών και την Ευρώπη των 27 µελών είναι 

17,3% και 17,6% αντίστοιχα. Την ίδια χρονική περίοδο, το ποσοστό της σχολικής 

διαρροής στην Ελλάδα διαµορφώνεται στο 18,2%. Σηµειώνεται εποµένως µία απόκλιση, 

προς τα πάνω, της τάξης της µίας (1%) ποσοστιαίας µονάδας σε σχέση µε το µέσο 

ποσοστό της Ένωσης. Το έτος 2002, η τιµή της σχολικής διαρροής στην Ελλάδα 

συµπίπτει σχεδόν µε τη µέση ποσοστιαία ευρωπαϊκή τιµή, ενώ κατά τα έτη 2003, 2004 και 

2005, η τιµή της σχολικής διαρροής στην Ελλάδα διαµορφώνεται σε επίπεδα χαµηλότερα 

του ευρωπαϊκού µέσου όρου (αγγίζει την προς τα κάτω απόκλιση της τάξεως των δύο 

ποσοστιαίων µονάδων). Φαίνεται λοιπόν ότι, στο συγκεκριµένο χρονικό σηµείο, ο ρυθµός 

µείωσης της σχολικής διαρροής στην Ελλάδα είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατηρώντας την λογαριθµική γραµµή τάσης για τις τιµές της 

Ελλάδας, διαπιστώνεται η σαφής µείωση των ποσοστών της σχολικής διαρροής. 

Εντύπωση προκαλεί ωστόσο η απότοµη αύξηση του ελληνικού ποσοστού πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου για το 2006 κατά 2,6 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτος. Η µακροχρόνια τάση παραµένει πάντως αναµφισβήτητα πτωτική στη 

χώρα µας και θα ήταν, ούτως ή άλλως, µεθοδολογικά ανορθόδοξο να εξάγουµε 

συµπεράσµατα αποµονώνοντας τα δύο τελευταία έτη (2005, 2006). Έτσι, από την 

ανάγνωση της τελευταίας στήλης του Πίνακα 4 παρατηρούµε ότι ο ρυθµός µεταβολής για 

την περίοδο 2000 έως 2006 : 

− για την Ελλάδα ισούται µε -2,3 

− για την Ε-27 ισούται µε -2,2 

− για την Ε-25 ισούται µε -2,2 

γεγονός που επιβεβαιώνει την ικανοποιητική τάση µείωσης του ποσοστού της σχολικής 

διαρροής στην χώρα σε σχέση µε τους υπόλοιπους εταίρους. 

Ωστόσο, θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια της αξιοσηµείωτης αύξησης του ποσοστού 

της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης το 2006 και να διερευνηθεί το κατά πόσο αυτή 

σηµατοδοτεί µία αλλαγή τάσης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο θεσµό του σχολείου 

ή αν πρόκειται για κάποιο µεµονωµένο γεγονός, ή ενδεχοµένως και για κάποιο στατιστικό 

λάθος. Στην προσπάθεια αυτή αναµένεται να συµβάλει σηµαντικά η ποιοτική ανάλυση του 

φαινοµένου της σχολικής διαρροής και η αναζήτηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

διατρέχοντα κίνδυνο πληθυσµού, που αποτελούν αντικείµενο του επόµενου παραδοτέου 

της «Μελέτης για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής» και συνεπώς θα 

παρουσιασθούν αναλυτικά σε µεταγενέστερο στάδιο.  

Όσον αφορά τη µεθοδολογική πληρότητα των µετρήσεων της EUROSTAT, έχει ήδη 

τονισθεί το γεγονός ότι το µοντέλο µέτρησης της σχολικής διαρροής που χρησιµοποιεί η 

EUROSTAT παρουσιάζει ορισµένες επιστηµονικές και τεχνικές ελλείψεις. Αξίζει ωστόσο 

να σηµειωθεί ότι η υπάρχουσα βάση δεδοµένων της EUROSTAT αναγνωρίζεται διεθνώς 

ως µία επιστηµονικά αξιόπιστη πηγή στατιστικών δεδοµένων, διότι στηρίζεται σε 

περιοδικές µετρήσεις µε συγκεκριµένη επιστηµονική µεθοδολογία. Παράλληλα, τα 

δεδοµένα της EUROSTAT υπολογίζονται στη βάση ενός διεθνώς αποδεκτού συστήµατος 

ταξινόµησης και κωδικοποίησης των επιµέρους εκπαιδευτικών βαθµίδων (ISCED – 

International Standard Classification of Education – UNESCO 1997), παρακάµπτοντας 
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έτσι τις όποιες διαφορές ή αποκλίσεις µεταξύ των επιµέρους εκπαιδευτικών συστηµάτων. 

Επιπλέον ο δείκτης της EUROSTAT προσφέρει το πλεονέκτηµα της δυνατότητας 

συγκριτικής ανάλυσης µεταξύ των επιδόσεων των επιµέρους κρατών-µελών της Ένωσης 

και ως εκ τούτου, αποτελεί ένα χρήσιµο όσο και αξιόπιστο εργαλείο αποτίµησης της 

σχολικής διαρροής.  

Εν κατακλείδι, η συγκριτική ανάλυση της EUROSTAT αναδεικνύει τη σηµαντική 

προσπάθεια της Ελλάδας για µείωση του ποσοστού της σχολικής διαρροής και 

επιβεβαιώνει σε µεγάλο βαθµό τη συµβολή του εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος στην 

επίτευξη του στόχου της Λισσαβόνας.  

 

Το 2006, ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης (EUROSTAT) 
υπολογίζεται στο 15,4% για το σύνολο της ΕΕ – 27. 

Κατά το διάστηµα 2000-2006, η σχολική διαρροή παρουσιάζει µείωση κατά 
περίπου 2 ποσοστιαίες µονάδες σε κοινοτικό επίπεδο. 

Το 2006, το ποσοστό πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην Ελλάδα 
ανέρχεται σε 15,9%, βρίσκεται δηλ. πολύ κοντά στον κοινοτικό µέσο όρο. 

Η Ελλάδα παρουσιάζει σηµαντική αύξηση του δείκτη πρόωρης σχολικής 
εγκατάλειψης το 2006 σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά (+2,6%), παρά 

τη σταθερά πτωτική πορεία του δείκτη κατά την πενταετία 2000-2005. 

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ποσοστά πρόωρης 
σχολικής εγκατάλειψης είναι διαχρονικά υψηλότερα για τους άνδρες από ότι 

για τις γυναίκες. 

 

Συµπερασµατικά, αν επιχειρούσε κανείς µια συγκριτική ανάλυση των µετρήσεων που 

πραγµατοποιούν οι δύο φορείς για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα, θα διαπίστωνε ότι 

δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε σύγκριση µεταξύ των ποσοστών σχολικής 
διαρροής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της EUROSTAT. Μολονότι και οι δύο 

φορείς ορίζουν ως «ποσοστά σχολικής διαρροής» τα βασικά αποτελέσµατα των ερευνών 
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τους, οι αντίστοιχες µετρήσεις παρουσιάζουν σηµαντική απόκλιση µεταξύ τους. Η 

απόκλιση αυτή µεταξύ των µετρήσεων της EUROSTAT και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

συνδέεται µε τους ακόλουθους παράγοντες: 

 Υιοθέτηση διαφορετικού ορισµού του φαινοµένου της σχολικής διαρροής. 

Συγκεκριµένα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αναφέρεται στη διακοπή φοίτησης των 

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

χρονική στιγµή (π.χ. Α’ τάξη γυµνασίου) πριν την ολοκλήρωση µίας ορισµένης 

βαθµίδας εκπαίδευσης (π.χ. γυµνάσιο). Αντίθετα, η EUROSTAT ορίζει τη σχολική 

διαρροή ως το φαινόµενο της εγκατάλειψης του σχολείου πριν την απόκτηση του 

πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του ανώτερου κύκλου της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

 Εφαρµογή διαφορετικού µοντέλου µέτρησης της σχολικής διαρροής. Ειδικότερα, το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υιοθετεί τη µέθοδο της κοόρτης η οποία συνίσταται στην 

αποτύπωση της διαδροµής - από ένα σχολικό έτος στο επόµενο – µίας γενιάς 

µαθητών µέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Η EUROSTAT από την άλλη, 

υιοθετεί ως µοντέλο µέτρησης το δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (Early 

School Leaving Rate) που αποτελεί µία παραλλαγή του δείκτη σχολικής εγκατάλειψης 

(School Dropout Rate) σύµφωνα µε την οποία υπολογίζεται το ποσοστό των νέων 

ηλικίας 18-24 ετών που εγκατέλειψαν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση του ανώτερου 

κύκλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ISCED III) και δεν συµµετέχουν σε άλλο 

πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.  

 Επιλογή διαφορετικής µεθοδολογικής προσέγγισης και διαφορετικής πηγής 
άντλησης σχετικών δεδοµένων. Η µέτρηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

πραγµατοποιείται στη βάση πρωτογενών δεδοµένων που συλλέγονται από το 

Μητρώο Μαθητών του συνόλου σχεδόν των σχολικών µονάδων της επικράτειας µέσω 

της συµπλήρωσης ειδικά σχεδιασµένων Πινάκων Καταγραφής της Μαθητικής 

∆ιαρροής. Αντίθετα, η EUROSTAT υπολογίζει την τιµή του δείκτη πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου στη βάση δευτερογενών δεδοµένων προερχόµενων από 

δειγµατοληπτική έρευνα που διεξάγεται σε τριµηνιαία βάση σε όλες τις χώρες της ΕΕ 

(Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού). 
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IV.3. ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Το 2005, η Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε. ανέθεσε την εκπόνηση 

µελέτης µε θέµα τη Σχολική ∆ιαρροή και µε κύριο στόχο την παροχή πρόσθετων 

στατιστικών δεδοµένων και ποιοτικών αναλύσεων πάνω στο θέµα της πρόωρης σχολικής 

εγκατάλειψης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε ορισµένες µη ευρωπαϊκές 

χώρες (π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς). Η µελέτη υποβλήθηκε το Σεπτέµβριο του 200534 και 

επικεντρώνεται στην αναζήτηση τεκµηριωµένων απαντήσεων πάνω στα ακόλουθα κύρια 

ερωτήµατα: 

• Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του διατρέχοντα κίνδυνο πληθυσµού; 

• Ποιες είναι οι επιδόσεις των νέων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο στην αγορά 

εργασίας; 

• Υπάρχει σκοπιµότητα επιστροφής των νέων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο 

στην εκπαίδευση και κατάρτιση; 

Πέρα από τα παραπάνω ερωτήµατα, η µελέτη προχώρησε στην ανάλυση των 

βασικότερων πλεονεκτηµάτων και αδυναµιών του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 

(δείκτης EUROSTAT) και στον εντοπισµό των κύριων επιπτώσεων του συγκεκριµένου 

δείκτη στην ποιότητα της ανάλυσης των επιδόσεων των επιµέρους συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και κατ’ επέκταση στη δυνατότητα αποτελεσµατικής 

υποστήριξης του κριτηρίου αναφοράς για το 2010.  

Βασιζόµενη στις µετρήσεις του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης της EUROSTAT 

για το έτος 2003, η οµάδα εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης προτείνει την ακόλουθη 

κατηγοριοποίηση των χωρών της Ένωσης: 

⇒ Κατάταξη χωρών µε βάση το βαθµό επίτευξης του δείκτη της Λισσαβόνας (χώρες µε 

ποσοστό σχολική διαρροής σε επίπεδο άνω του 10%, χώρες µε σχολική διαρροή 

κάτω του 10%, χώρες µε ποσοστό σχολικής διαρροής υψηλότερο του 10% αλλά 

χαµηλότερο από το µέσο όρο της ΕΕ-25, χώρες µε ποσοστό διαρροής υψηλότερο του 

µέσου όρου της ΕΕ-25 αλλά χαµηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ-15, χώρες µε 

ποσοστό σχολικής διαρροής ανώτερο του µέσου όρου της ΕΕ-15 αλλά χαµηλότερο 

του 25% και χώρες µε ποσοστό σχολικής διαρροής άνω του 25%). Σύµφωνα µε αυτή 

                                                 
34 Kritikos E., Ching C., ό.π. 
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την κατηγοριοποίηση, η Ελλάδα εντάσσεται στην οµάδα των χωρών µε δείκτη 
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης υψηλότερο του στόχου της Λισσαβόνας αλλά 
χαµηλότερο από το µέσο όρο της ΕΕ-25. 

⇒ Κατάταξη των µελών της ΕΕ µε βάση τη διαχρονική εξέλιξη του φαινοµένου της 

σχολικής διαρροής (χώρες των οποίων ο δείκτης πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 

παρουσιάζει τάση µείωσης, χώρες που εµφανίζουν αυξητική τάση του δείκτη, χώρες 

µε σταθερό ποσοστό διαρροής και χώρες των οποίων ο δείκτης παρουσιάζει έντονες 

διακυµάνσεις). Σύµφωνα µε αυτή την κατάταξη, η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία 
των χωρών που εµφανίζουν τάση µείωσης του δείκτη πρόωρης σχολικής 
εγκατάλειψης τη δεκαετία 1995-2004. 

∆ιερευνώντας τις επιπτώσεις (α) των διαφόρων παραµέτρων της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και (β) των κοινωνικο-οικονοµικών χαρακτηριστικών του 

περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική πορεία των µαθητών, η µελέτη καταλήγει στα ακόλουθα 

βασικά συµπεράσµατα όσον αφορά τη διαµόρφωση του δείκτη πρόωρης σχολικής 

εγκατάλειψης: 

 Την τελευταία δεκαετία διαπιστώνεται υψηλός βαθµός συσχέτισης µεταξύ της 

διάρκειας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και του ποσοστού πρόωρης σχολικής 

εγκατάλειψης στην ΕΕ-25. 

 Οι µαθητές µε ποινικό ιστορικό, παραβατική συµπεριφορά ή προβλήµατα υγείας 

(σωµατικά, πνευµατικά, ψυχολογικά) εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε 

µεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους.  

 Η σχολική αποτυχία και οι χαµηλές σχολικές επιδόσεις αυξάνουν σηµαντικά τον 

κίνδυνο πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. 

 Οι µαθητές που προέρχονται από χαµηλά κοινωνικά στρώµατα και δυσµενές 

κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον εγκαταλείπουν συχνότερα το σχολείο ή επιλέγουν µε 

µεγαλύτερη συχνότητα πιο «αδύναµες» εκπαιδευτικές κατευθύνσεις. 

 Οι µαθητές που δεν έχουν την υποστήριξη της οικογένειας ή αντιµετωπίζουν σοβαρά 

οικογενειακά προβλήµατα έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να απεµπλακούν πρόωρα 

από το εκπαιδευτικό σύστηµα.  

 Οι αλλοδαποί και οι µαθητές που προέρχονται από ξενόγλωσσο οικογενειακό 

περιβάλλον εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. 
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 Αντίθετα, οι ακόλουθες υποθέσεις εργασίας δεν επιβεβαιώθηκαν απόλυτα από τη 
στατιστική ανάλυση. Επισηµαίνεται ότι η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιείται στη 

βάση εθνικών µέσων όρων και ως εκ τούτου, δεν εξετάζει τις επιπτώσεις των 

παρακάτω παραµέτρων σε µεµονωµένες σχολικές µονάδες: 

- Η χαµηλή αναλογία εκπαιδευτικών/ µαθητών και ο µεγάλος αριθµός µαθητών 

ανά σχολική αίθουσα συντελούν στο φαινόµενο της σχολικής διαρροής. 

- Χώρες µε υψηλή συνολική δαπάνη για την εκπαίδευση ανά µαθητή εµφανίζουν 

χαµηλότερα ποσοστά πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. 

- Οι µαθητές του ενιαίου σχολείου έχουν λιγότερες πιθανότητες πρόωρης 

σχολικής εγκατάλειψης από τους µαθητές των άλλων τύπων σχολείου (π.χ. 

ΤΕΕ).  

- Η προσφορά µεγαλύτερου εύρους προγραµµάτων µετα-υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης µειώνει τον κίνδυνο πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.  

- Μαθητές που έχουν επαναλάβει την ίδια τάξη στο παρελθόν διατρέχουν 

µεγαλύτερο κίνδυνο σχολικής διαρροής.  

- Η παροχή στήριξης και ενισχυτικής διδασκαλίας στους απειλούµενους µε 

διαρροή µαθητές συντελεί στη µείωση του ποσοστού σχολικής διαρροής.  

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ωστόσο ότι η αδυναµία απόδειξης των παραπάνω 

υποθέσεων συνδέεται περισσότερο µε µεθοδολογικούς και τεχνικούς περιορισµούς και 

λιγότερο µε την ανακρίβεια αυτών καθεαυτών των προτάσεων. Άλλωστε, οι 

περισσότερες από αυτές επιβεβαιώνονται σε µεγάλο βαθµό από τη σχετική 

βιβλιογραφία. 

 

Στον ελλαδικό χώρο, οι κυριότερες µετρήσεις της σχολικής διαρροής 
πραγµατοποιούνται από την Eυρωπαϊκή Ένωση (EUROSTAT) και το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). 

Η σηµαντική απόκλιση που παρατηρείται µεταξύ των µετρήσεων του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της EUROSTAT συνδέεται κατά κύριο λόγο 

µε: 
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 Την υιοθέτηση διαφορετικού ορισµού του φαινοµένου της σχολικής 
διαρροής. 

 Την εφαρµογή διαφορετικού µοντέλου µέτρησης της σχολικής 
διαρροής. 

 Την επιλογή διαφορετικής µεθοδολογικής προσέγγισης και 
διαφορετικής πηγής άντλησης σχετικών δεδοµένων. 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ 

Παραδοτέο 1 – Έκδοση 1.0 
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ε.Ε. (100% Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) 

 

PLANET S.A 40

 

V. ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΕΙΚΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ          

(2007-2013) 

Στα προηγούµενα κεφάλαια παρουσιάσθηκαν οι επικρατέστεροι ορισµοί του φαινοµένου 

της σχολικής διαρροής και επιχειρήθηκε µία καταγραφή των ευρύτερα 

χρησιµοποιούµενων µεθόδων µέτρησης της, µε µία σύντοµη αναφορά στα κυριότερα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της κάθε µίας.  

Με δεδοµένο ότι όλοι οι ορισµοί του φαινοµένου της σχολικής διαρροής και κατά συνέπεια, 

όλα τα µοντέλα µέτρησης της, καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από την ειδική στόχευση της 

κάθε έρευνας και υπόκεινται στους περιορισµούς της διαθεσιµότητας αξιόπιστων και 

επίκαιρων στοιχείων, η επιλογή του ιδανικού δείκτη για τη µέτρηση της σχολικής διαρροής 

στον ελλαδικό χώρο αποδεικνύεται µία εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. 

Λαµβανοµένου υπόψη του κύριου λόγου που υπαγορεύει την επιλογή συγκεκριµένου 

ορισµού και εργαλείου µέτρησης του φαινοµένου της σχολικής διαρροής, που δεν είναι 

άλλος από την αναγκαιότητα συστηµατικής παρακολούθησης της ελληνικής επίδοσης 

όσον αφορά την επίτευξη του στόχου της Λισσαβόνας για µείωση του ευρωπαϊκού 

ποσοστού της σχολικής διαρροής κάτω από το 10%, η συγκρισιµότητα των στοιχείων 
µε τα αντίστοιχα των υπόλοιπων µελών της Ένωσης οφείλει να αποτελέσει το 

βασικότερο κριτήριο επιλογής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αιτείται άλλωστε ρητά «µια 

κοινή αντίληψη της ΕΕ (...) σχετικά µε τα πρότυπα µέτρησης και τους ορισµούς που 

σχετίζονται µε το πρόβληµα των µαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, 

προκειµένου να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά δεδοµένα είναι συγκρίσιµα και διαθέτουν την 

απαραίτητη ποιότητα που απαιτείται ώστε να διαπιστωθεί αν οι προτεραιότητες της 

στρατηγικής της Λισσαβόνας τηρούνται πράγµατι εν προκειµένω».35 

Κατά συνέπεια και παρά τις ελλείψεις που παρουσιάζει - τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

µεθοδολογικό επίπεδο - ο δείκτης πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου που έχει 

υιοθετήσει η EUROSTAT, αναδεικνύεται ουσιαστικά ως η µοναδική επιλογή για τους 

εθνικούς φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής για τη νέα προγραµµατική περίοδο. 

Υπενθυµίζεται ότι ο παραπάνω δείκτης αναφέρεται στα άτοµα ηλικίας 18-24 ετών που 
                                                 
35 PE 372.205v02-00/ 31.5.2006, ό.π., σελ. 5 
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έχουν ολοκληρώσει, κατά µέγιστο, τον κατώτερο κύκλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 

δεν παρακολουθούσαν άλλο πρόγραµµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης στο διάστηµα των 

τεσσάρων εβδοµάδων που προηγήθηκαν της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΕ. 

Αντίστοιχα, ως τιµή βάσης για τον ποσοτικοποιηµένο δείκτη «Σχολική ∆ιαρροή» του 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ (2007-2013) προτείνεται η τιµή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου για την Ελλάδα το 2006 που, σύµφωνα µε τη EUROSTAT, διαµορφώνεται στο 

15,9% (20,7% άνδρες – 11% γυναίκες). 

Εντούτοις, προκειµένου να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατό ακριβέστερη και, κυρίως, 

έγκαιρη αποτύπωση της σχολικής διαρροής στη χώρα µας, θα ήταν σκόπιµο να 

δηµιουργηθεί ένας πρόσθετος µηχανισµός συστηµατικής παρακολούθησης του 

φαινοµένου µε βάση το ∆είκτη ετήσιας σχολικής διαρροής (Event ή Annual Dropout 

Rate). Ο συγκεκριµένος δείκτης, πέρα από τη θεωρητική και τεχνική επάρκεια, προσφέρει 

το πλεονέκτηµα της πολύ έγκαιρης διαπίστωσης της διακοπής φοίτησης, γεγονός που 

ενισχύει σηµαντικά την προσπάθεια επανένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Ο 

υπολογισµός του δείκτη ετήσιας σχολικής διαρροής προϋποθέτει ωστόσο την ύπαρξη 

κεντρικού συστήµατος παρακολούθησης και καταγραφής της σχολικής διαρροής σε 

επίπεδο σχολικής µονάδας. Στο πλαίσιο επόµενου παραδοτέου, η οµάδα µελέτης θα 

εξετάσει αναλυτικά τις δυνατότητες εφαρµογής και θα προσδιορίσει τις τεχνικές 

προδιαγραφές ενός τέτοιου συστήµατος παρακολούθησης της µαθητικής διαρροής. 

 

Ως ορισµός για τον δείκτη του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ (2000-2007) «Σχολική διαρροή», 
υιοθετείται ο ορισµός του δείκτη πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης της 

EUROSTAT. 

Ως τιµή βάσης για τον ποσοτικοποιηµένο δείκτη του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ (2000-2007) 
«Σχολική διαρροή», προτείνεται η τιµή του δείκτη πρόωρης σχολικής 
εγκατάλειψης για την Ελλάδα το 2006, που, σύµφωνα µε τη EUROSTAT, 

διαµορφώνεται στο 15,9% (20,7% άνδρες, 11% γυναίκες). 
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VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 ∆εν υπάρχει κοινά αποδεκτός και στατιστικά προσδιορισµένος ορισµός για τη σχολική 

διαρροή ούτε συγκεκριµένη και κοινά αποδεκτή µέθοδος ή µοντέλο για την ακριβή 

µέτρηση της. Είναι ωστόσο κοινά αποδεκτό ότι η σχολική διαρροή αναφέρεται στην 

πρόωρη και ανεπιθύµητη διακοπή της διαδικασίας απόκτησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων απαραίτητων για την ένταξη στην ενήλικη ζωή. 

 Σύµφωνα µε τον ορισµό της EUROSTAT, που βασίζεται στο σχετικό κριτήριο 

αναφοράς του Συµβουλίου των Υπουργών Παιδείας της Ευρώπης, η σχολική διαρροή 

ορίζεται ως το ποσοστό των νέων ηλικίας 18-24 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την 

ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και δεν παρακολουθούν άλλο πρόγραµµα 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

 Η Eυρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα η EUROSTAT, χρησιµοποιεί ως µοντέλο 

µέτρησης της σχολικής διαρροής το δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (Early 

School Leaving Rate) που αποτελεί µία ερµηνεία του δείκτη σχολικής εγκατάλειψης 

(status dropout rate) και ορίζεται ως το ποσοστό των νέων ηλικίας 18-24 ετών που 

έχουν ολοκληρώσει, κατ’ ανώτατο, τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και δεν συµµετέχουν σε περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση επί του 

συνολικού πληθυσµού της ηλικιακής οµάδας 18-24. 

 Τα βασικότερα µειονεκτήµατα του ορισµού και της µεθόδου µέτρησης της σχολικής 

διαρροής που υιοθετεί η ΕΕ είναι ότι: 

 Εντοπίζει το φαινόµενο της µαθητικής διαρροής πολλά χρόνια µετά την 

εκδήλωση του. 

 Υπολογίζεται µε βάση δευτερογενή δεδοµένα που συλλέγονται από 

δειγµατοληπτική έρευνα. 

 Περιορίζεται σε µία αυστηρά ποσοτική αποτύπωση του φαινοµένου χωρίς να 

εξετάζει τις διάφορες πτυχές του φαινοµένου και τα αίτια που το προκαλούν. 

 Το βασικότερο πλεονέκτηµα του δείκτη της ΕΕ (EUROSTAT) είναι η δυνατότητα 

συγκριτικής αξιολόγησης των σχετικών επιδόσεων τόσο στο χώρο (σύγκριση µεταξύ 

των επιµέρους χωρών-µελών) όσο και στο χρόνο (διαχρονική εξέλιξη δείκτη). 
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 Όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, σχετικές µετρήσεις του φαινοµένου της σχολικής 

διαρροής πραγµατοποιούνται συστηµατικά από τους ακόλουθους δύο φορείς: 

 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ειδικότερα το Παρατηρητήριο Μετάβασης στην 

Εκπαίδευση και την Αγορά Εργασίας Μαθητών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

 Την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Στατιστική της Εκπαίδευσης) και τη 

Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT). 

 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Παρατηρητήριο Μετάβασης στην Εκπαίδευση και την 

Αγορά Εργασίας Μαθητών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) καταγράφει το φαινόµενο 

της σχολικής διαρροής στο πλαίσιο ειδικών ερευνών που πραγµατοποιούνται 

σύµφωνα µε τη µέθοδο της κοόρτης και στη βάση ειδικά σχεδιασµένου Πίνακα 

Καταγραφής της Μαθητικής ∆ιαρροής που διανέµεται σε όλα τα σχολεία της 

επικράτειας. Οι µελέτες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παρουσιάζουν το πλεονέκτηµα 

της χρήσης πρωτογενών δεδοµένων που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των σχολικών 

µονάδων της χώρας, ενώ το βασικότερο µειονέκτηµα τους είναι η αδυναµία 

συγκριτικής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύµφωνα µε 

την πιο πρόσφατη µελέτη, το ποσοστό της σχολικής διαρροής στο σύνολο της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ) για το έτος 2006 (γενιά 

µαθητών 2000-01) εκτιµάται σε 14,14%. Το ως άνω ποσοστό προκύπτει από 

µαθηµατική αναγωγή στη βάση συγκεκριµένων παραδοχών36. 

 Η EUROSTAT υπολογίζει τη σχολική διαρροή κάθε χρόνο για το σύνολο της ΕΕ (ΕΕ-

15, ΕΕ-25, ΕΕ-27) και για κάθε χώρα ξεχωριστά µε βάση το δικό της ορισµό (δείκτης 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου) και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Έρευνας 

Εργατικού ∆υναµικού που διεξάγει η ΕΕ σε τριµηνιαία βάση. Σύµφωνα µε την 

EUROSTAT, το ποσοστό πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης για τo 2006 διαµορφώνεται 

στην Ελλάδα στο 15,9%, ενώ το αντίστοιχο ευρωπαϊκό (ΕΕ-27) ποσοστό ανέρχεται σε 

15,4%. 

                                                 
36 (α) Όλοι οι µαθητές που αποφοίτησαν από το Γυµνάσιο συνεχίζουν στην επόµενη βαθµίδα 
    (β) Οι µαθητές του ανώτερου κύκλου της Β’ βάθµιας επιµερίζονται σε κάθε τύπο σχολείο (Ενιαίο Λύκειο,      
ΤΕΕ) σύµφωνα µε τα ποσοστά που προκύπτουν από την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων του ΥΠΕΠΘ 

    (γ) ∆εν λαµβάνεται υπόψη η διαρροή στο β΄κύκλο ΤΕΕ 
    (δ) Εφαρµόζονται τα ίδια ποσοστά διαρροής που προκύπτουν από την έρευνα του ΠΙ για κάθε τύπο   
σχολείου 
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 Η απόκλιση που παρατηρείται µεταξύ των µετρήσεων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

και της EUROSTAT σχετίζεται µε: 

⇒ Την υιοθέτηση διαφορετικού ορισµού του φαινοµένου της σχολικής διαρροής. 

⇒ Την εφαρµογή διαφορετικού µοντέλου µέτρησης της σχολικής διαρροής. 

⇒ Την επιλογή διαφορετικής µεθοδολογικής προσέγγισης και διαφορετικής πηγής 

άντλησης σχετικών δεδοµένων. 

 Ανεξάρτητα από τις όποιες αποκλίσεις, τόσο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο όσο και η 

EUROSTAT διαπιστώνουν σταδιακή µείωση της σχολικής διαρροής στην Ελλάδα κατά 

τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (1996-2006). 

 Ως τιµή βάσης για τον ποσοτικοποιηµένο δείκτη του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ (2000-2007) «Σχολική 

∆ιαρροή», προτείνεται η τιµή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου για το 

2006 που, σύµφωνα µε τη EUROSTAT, στην Ελλάδα διαµορφώνεται στο 15,9% 

(20,7% άνδρες, 11% γυναίκες). Ο συγκεκριµένος δείκτης αναφέρεται άµεσα στο 

κριτήριο αναφοράς του Συµβουλίου της Ευρώπης (Μάρτιος 2003) και χρησιµοποιείται 

από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT) συνεπώς, 

παρέχει το πλεονέκτηµα της συγκρισιµότητας µε τις αντίστοιχες επιδόσεις των 

υπόλοιπων µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Η, εν πολλοίς, σταθερή πορεία που εµφανίζει η χώρα µας την τελευταία δεκαετία όσον 

αφορά τη µείωση του ποσοστού πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης συµπίπτει χρονικά 

µε την υλοποίηση των παρεµβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, γεγονός που υποδηλώνει, 

έστω και έµµεσα, τη συµβολή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στην επίτευξη του 

στόχου της Λισσαβόνας. Υπενθυµίζεται ότι οι επιπτώσεις του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στη βελτίωση 

του εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος θα αποτιµηθούν αναλυτικά στο πλαίσιο του 

τρίτου παραδοτέου της «Μελέτης για την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής». 

 Χρειάζεται να καταβληθεί µεγαλύτερη προσπάθεια προκειµένου ο ρυθµός µείωσης του 

ποσοστού της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης να αυξηθεί έτσι ώστε να προσεγγίσει, 

αν όχι να ξεπεράσει, το στόχο του 10%. Η εκπλήρωση αυτού του στόχου προϋποθέτει 

το σχεδιασµό κατάλληλων παρεµβάσεων, σχεδιασµό που δεν µπορεί παρά να:  

⇒ προκύπτει από µία σε βάθος ανάλυση του φαινοµένου της σχολικής διαρροής  

⇒ χαρακτηρίζεται από σαφή στόχευση προς τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. 
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 Προκειµένου να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατό ακριβέστερη και, κυρίως, έγκαιρη 

αποτύπωση της σχολικής διαρροής στη χώρα µας, προτείνεται ο σχεδιασµός και η 

εφαρµογή κεντρικού συστήµατος παρακολούθησης και καταγραφής του φαινοµένου 

στη βάση του ∆είκτη ετήσιας σχολικής διαρροής (Event ή Annual Dropout Rate). Οι 

δυνατότητες εφαρµογής του προτεινόµενου συστήµατος παρακολούθησης της 

µαθητικής διαρροής θα εξετασθούν από την οµάδα µελέτης και θα παρουσιασθούν 

αναλυτικά στο πλαίσιο επόµενου παραδοτέου της µελέτης.  
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