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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Κοινωνικές και σύγχρονες οικογενειακές διαταραχές, όπως : οικονομικά προβλήματα, 
έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών, έλειψη συναισθηματικής ή κοινωνικής 
στήριξης,  γονείς που εργάζονται πάρα πολύ ή που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να 
εργαστούν στο εξωτερικό κλπ., επιφέρουν, στις μέρες μας , περισσότερα συναισθηματικά 
προβλήματα απ’ ότι τα τελευταία χρόνια, σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Σε όλους αυτούς τους παράγοντες μπορούμε να προσθέσουμε : την πίεση της ομάδας , 
τον κίνδυνο της κατάχρησης ναρκωτικών και άλλες μορφές εξάρτησης, αναποτελεσματικές και 
ασυνεπείς εκπαιδευτικές μεθόδους, υπερφόρτωση της σχολικής αξιολόγησης, εξεταστικό άγχος 
και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι ένα πραγματικό στρες για τους μαθητές που, 
δυστυχώς, μερικές φορές αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και εγκαταλείπουν το 
σχολείο. Από αυτήν την άποψη, το η σχολική διαρροή γίνεται ένα κοινωνικό πρόβλημα, η αιτία 
εμφάνισης άλλων προβλημάτων και μιας συμπεριφοράς η οποία  αντανακλά την έλλειψη 
ενδιαφέροντος, κινήτρων και εμπιστοσύνης προς την σχολική εκπαίδευση . 

Είναι επιτακτική συνεπώς η ανάγκη ύπαρξης δράσεων πρόληψης μπροστά στο φαινόμενο  
σχολικής διαρροής και στις σοβαρές συνέπειες που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει , και σε 
αυτή την κατεύθυνση κινείται το Έργο  μεταφοράς καινοτομίας -LdV/TOI/2013/RO/040 / 6 το 
οποίο  υλοποιούμε στο πλαίσιο του Προγράμματος της δια Βίου κατάρτισης  2007-2013. 

Το Εγχειρίδιο αυτό είναι ένα από τα αποτελέσματα του έργου και δημιουργήθηκε με τη 
διερεύνηση του φαινομένου της σχολικής διαρροής στις χώρες εταίρους και με τις δράσεις που 
έχουν αναλάβει για την πρόληψη και την καταπολέμηση της. Παρουσιάζει, σ’ένα κοινό πλαίσιο, 
αποτελεσματικές δράσεις από φορείς που εμπλέκονται στην πρόληψη της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου οι οποίοι εντοπίστικαν στη Ρουμανία , την Αυστρία , τη Βουλγαρία , 
την Τουρκία , την Ελλάδα και τη Βόρεια Ιρλανδία . 

 

Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε φορείς και άτομα στον τομέα της εκπαίδευσης : σε σχολεία, 
υπουργεία,  σχολικούς επιθεωρητές, εκπαιδευτικά κέντρα, σε άτομα που εργάζονται με μαθητές 
όπως  εκπαιδευτικοί , σύμβουλοι , σε μαθητές και γονείς καθώς και σε σχετικές  ΜΚΟ. 

Ο κύριος στόχος του εγχειριδίου είναι να ενημερώσει και να υποστηρίξει όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς στην προσπάθειά τους για την πρόληψη και τον αγώνα κατά της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και άλλες σχετικές συμπεριφορές των μαθητών , όπως το υψηλό 
ποσοστό απουσιών , της σχολικής αποτυχίας και της σχολικής βίας.  

Το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο  ενημέρωσης όσον 
αφορά στις  μεθόδους πρόληψης της πρόωρης εγκατάλειψης, τα οφέλη και  μειονεκτήματα της 
εφαρμογής τους  στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση από κάθε χώρα εταίρο του 
έργου , προκειμένου να αποδειχθεί η σημασία του θέματος του έργου σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο . 
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2.  ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 
 
2.1. ΑΥΣΤΡΙΑ 

2.1. 1.Die weiße Feder 

Ονομα της καλής πρακτικής Die weiße Feder 

Μαζι κατά την βία 

Χώρα Αυστρία 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής. Γιατί αξίζει να θεωρηθεί 

καλή πρακτική; Τονίστε τα δυνατά 

σημεία της καλής πρακτικής 

Η πρωτοβουλία «Die weiße Feder» «μαζί για τη 

δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της βίας» γεννήθηκε το 

Νοέμβριο του 2007. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Παιδείας και γυναικών εργάστηκαν μαζί με 

εμπειρογνώμονες για τη διάθεση συγκεκριμένης και 

αποτελεσματικής υποστήριξης σε ότι αφορά την  

πρόληψη, καθώς και την παρέμβαση σε μαθητές, γονείς 

και δασκάλους . 

Οι τρεις κεντρικοί στόχοι ήταν : 

1 . Ενίσχυση των δράσεων ευαισθοποίησης και της γνώσης 

σχετικά με τις διάφορες μορφές βίας . 

2 . Προώθηση κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων 

καθώς και ικανοτήτων για την  αντιμετώπιση της βίας . 

3 . Υποστήριξη της αυτο-υπευθυνότητας  και πολιτικής 

τόλμης 

Μια γενική στρατηγική αποτελεί τη βάση της 

πρωτοβουλίας « λευκό φτερό - μαζί με τη δικαιοσύνη 

ενάντια στην εξουσία»  

Η υλοποίηση ακολουθεί ένα δομημένο σχέδιο δράσης : 

Υποέργο 1 : Αξιολόγηση της επιθετικότητας 

Υποέργο 2 : Πρόληψη και παρέμβαση 

Υποέργο 3 : Η βία κατά των κοριτσιών και των γυναικών 

Υποέργο 4 : Δικτύωση και συνεργασία 

Υποέργο 5 : Μάθηση με ομότιμους 

Υποέργο 6 : Συνεργασία με γονείς 
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Υποέργο 7 : Συναντήσεις διασύνδεσης 

Υποέργο 8 : Αξιολόγηση και έρευνα 

 

Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας 

(πρόσωπο ή φορέας που την 

ανέπτυξε) 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας 

Oμάδα στόχος μαθητές 

Φαινόμενα που αντιμετωπίζονται με 
αυτήν την καλή πρακτική (π.χ. 
σχολική εγκατάλειψη, απουσίες, 
σχολικός εκφοβισμός, σχολική 
αποτυχία, κλπ.) 

βία 

Παράγοντες κινδύνου που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη με αυτήν την 
καλή πρακτική 

Κακή συμπεριφορά 

Έκφραση προσβολών, σχολικός εκφοβισμός 

Εκπαιδευτική / συμβουλευτική / 
θεωρητική προσέγγιση  

συστημική προσέγγιση  

συμμετοχή  

εκπαίδευση  

σύστημα από ομοτίμους  

 

Αποτελέσματα  Αύξηση της  ευημερίας των μαθητών στο σχολείο με 

μείωση της βίας  

Βελτίωση των  κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών  

 

Δυνατότητα   μεταφοράς 
(δυνατότητα να εφαρμοστεί η ίδια 
μεθοδολογία σε άλλους τομείς ή 
ομάδες-στόχους)  

Υπάρχει η δυνατότητα 

Περαιτέρω πληροφορίες / Πρόσθετα 
σχόλια 

http://www.gemeinsam-gegen-gewalt.at/die-weisse-feder/ 

 

 

2.1.2. Stop Dropout! 

Ονομα της καλής πρακτικής  Stop Dropout! 

Χώρα Αυστρία 

Σύντομη περιγραφή της καλής Η ολιστική προσέγγιση του «Stop Dropout!» Περιλαμβάνει την 

http://www.gemeinsam-gegen-gewalt.at/die-weisse-feder/
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πρακτικής. Γιατί αξίζει να 

θεωρηθεί καλή πρακτική; Τονίστε 

τα δυνατά σημεία της καλής 

πρακτικής 

εύρεση ατόμων υψηλού κινδύνου, την αξιολόγηση των 

αναγκών τους και την  ευέλικτη υποστήριξή τους. 

Απευθύνεται σε δασκάλους, εκπαιδευτές και επόπτες και τους 

επιτρέπει να εντοπίζουν τους μαθητές που βρίσκονται σε 

κίνδυνο καθώς και να αναγνωρίζουν τους παράγοντες 

κινδύνου για την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο. 

Το «Stop Dropout!» αποτελείται από τρία εργαλεία:  

Ο ανιχνευτής  κινδύνου, ένα διαδραστικό  ηλεκτρονικό   

εργαλείο για τον εντοπισμό των μαθητων που διατρέχουν 

κίνδυνο,  

Το Προσωπικό Προφίλ ένα εργαλείο το οποίο σκοπό έχει να 

βοηθήσει συστηματικά τους μαθητές σε κίνδυνο, να εξετάσει 

τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες και το μαθησιακό 

περιβάλλον τους ώστε να μπορούν να καθορίσουν τις ανάγκες 

τους, προκειμένου να εκπληρώσουν καλύτερα τους 

εκπαιδευτικούς και προσωπικούς στόχους τους.  

Το Ευέλικτο Σύστημα Πρόληψης και Υποστήριξης, ένα 

πλαίσιο για τους συμβούλους και άλλους επαγγελματίες οι 

οποίοι εργάζονται με νέους μαθητές, βασισμένο στις 

ατομικές ανάγκες το οποίο παρέχει  κατάλληλη  

υποστήριξη μέσω της ενεργού συνεργασίας και του 

συντονισμού  των αρμόδιων φορέων στο προσωπικό 

και κοινωνικό περιβάλλον του νεαρού ατόμου. 

 

Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας 

(πρόσωπο ή φορέας που την 

ανέπτυξε) 

To Blickpunkt Identität μετέφερε τα εργαλεία στο έργο  

Leonardo “Stop Dropout!” του προηγούμενου έργου “PPS” στην 

Αυστρία 

Ομάδα στόχος  Μαθητές και σπουδαστές  που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν 

το σχολείο/σχολή. 

Φαινόμενα που αντιμετωπίζονται 

με αυτήν την καλή πρακτική (π.χ. 

σχολική εγκατάλειψη, απουσίες, 

Ο κύριος στόχος είναι να αποφευχθεί η εγκατάλειψη του 

σχολείου από τον σπουδαστή.  

Δεδομένου ότι οι λόγοι της πρόωρης εγκατάλειψης του 
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σχολικός εκφοβισμός, σχολική 

αποτυχία, κλπ.) 

σχολείου είναι διάφοροι, οι σύμβουλοι εργάζονται ατομικά 

μαζί με τους μαθητές για διάφορα θέματα (π.χ. μαθησιακές 

δυσκολίες, άγχος, οικογενειακά προβλήματα, απουσίες, 

κατάχρησης ναρκωτικών, βίας, ...) 

Παράγοντες κινδύνου που πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη με αυτήν 

την καλή πρακτική 

1. Προηγούμενες εμπειρίες στο σχολείο  

2. Μαθησιακές δυσκολίες  

3. Προθυμία για μάθηση / αποφασιστικότητα  

4. Αυτοαξιολόγηση ως σπουδαστής  

5. Συμπεριφορά και ευδιάθεση στο σχολείο  

6. Επαγγελματικός προσανατολισμός  

7. Κοινωνική συμπεριφορά  

8. Γονική υποστήριξη  

9. Γονικός έλεγχος  

10. Οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον  

11. Δραστηριότητες εκτός σχολείου  

12. Επίδραση των μελών της ομάδας  

13. Συναισθηματικό στρες και σωματική φόρτωση  

14. Παράγοντες παρακίνησης 

Εκπαιδευτική / συμβουλευτική / 

θεωρητική προσέγγιση 

αφήγηση ιστοριών 

Αντίληψη για την  Ζωή  

Πέντε ανάγκες του William Glasser  

διαχείριση περιπτώσεων  

 

Αποτελέσματα  Μείωση κινδύνου επανάληψης ενός έτους (85%)  

Μείωση των εγκαταλείψεων (περίπου 10%)  

 

Δυνατότητα   μεταφοράς 

(δυνατότητα να εφαρμοστεί η 

ίδια μεθοδολογία σε άλλους 

τομείς ή ομάδες-στόχους) 

Πιθανή, ανάλογα με την ενημέρωσηκαι την προθυμία των 

φορέων λήψης αποφάσεων του σχολείου / του κέντρου 

κατάρτισης και τις δυνατότητες χρηματοδότησης. 
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2.2. ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

 
2.2.1. Give and Take Scheme 

Ονομα της Καλής Πρακτικής Το Σχέδιο Give and Take  

Χώρα Βόρεια Ιρλανδία 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής. Γιατί αξίζει να 

θεωρηθεί καλή πρακτική; Τονίστε 

τα δυνατά σημεία της καλής 

πρακτικής 

Το έργο «Give and Take» υλοποιείται κατά κύριο λόγο  

αλλά όχι αποκλειστικά, με έμπειρους νέους ηλικίας 16-21 

ετών από όλη τη Βόρεια Ιρλανδία , για τους  οποίους  έχει 

κριθεί ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν  στη κανονική 

διαδικασία κατάρτισης και  να έχουν δυνατότητες 

απασχόλησης. Ο στόχος του προγράμματος είναι να 

βελτιωθεί η μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητα του 

νεαρού ατόμου με την κατάλληλη υποστήριξη και 

πρόσβαση στη κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία. 

Προσφέρει εξατομικευμένα σχέδια που ταιριάζουν στις 

ανάγκες του κάθε νεαρού ατόμου και περιλαμβάνουν 

συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη της μεταβατικής 

περιόδου με στόχο τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της 

αυτοπεποίθησης.  Έχει υιοθετήσει μια ολιστική και 

συντονισμένη προσέγγιση, σε συνεργασία με μια 

κοινοπραξία  παρόχων εκπαίδευσης με τους οποίους έχουν 

ισχυρούς δεσμούς. Επικεντρώνεται στην ευελιξία για να 

έχει υψηλη αναλογία   προσωπικού / σπουδαστών, έτσι 

ώστε να υπάρχει  πάντα κάποιος στη διάθεσή τους.  

Προσφέρει αξιολόγηση, ατομική συμβουλευτική, 

κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες και εντατική υποστήριξη.  

Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας 

(πρόσωπο ή φορέας που ανέπτυξε) 

Include Youth 

 

Ομάδα στόχος Άτομα 16-21 χρονών  

Φαινόμενα που αντιμετωπίζονται 

με αυτήν την καλή πρακτική (π.χ. 

σχολική εγκατάλειψη, απουσίες, 

Η Καλή Πρακτική αντιμετωπίζει τον αποκλεισμό και 

διασφαλίζει στο νεαρό άτομο να μην εγκαταλήψει το 

σχολείο. Αντιμετωπίζει την απομόνωση με 
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σχολικός εκφοβισμός, σχολική 

αποτυχία, κλπ.) 

προσωποκεντρικό τρόπο προσφέροντας στο νεαρό άτομο 

μια σταθερή σχέση με έναν ενήλικα που τον υποστηρίζει 

μέσω της εκπαίδευσης σε μια μεταβατική περίοδο. 

Προσφέρει μια θετική εμπειρία της εκπαίδευσης και βοηθά 

τους νέους να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες / προσόντα . 

Παράγοντες κινδύνου που πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη με αυτήν 

την καλή πρακτική 

 Οι παράγοντες κινδύνου που λαμβάνονται υπόψη είναι ο 

χαοτικός τρόπος ζωής νέων ανθρώπων που βιώνουν την 

έλλειψη φροντίδας. Αντιμετωπίζει την  απομόνωση, την 

έλλειψη υποστήριξης, τα προβλήματα αναλφαβητισμού / 

αριθμητικής , την έλλειψη εμπιστοσύνης , την έλλειψη 

κινήτρων και αυτοεκτίμησης . Εξετάζει επίσης την ακαμψία 

των μαθημάτων στα κολέγια . Η Υποστήριξη στη  

μεταβατική περίοδο αντιμετωπίζει το ζήτημα της 

οπισθοδρόμησης ή συνεχούς εγκατάλειψης του σχολείου. 

Εκπαιδευτική / συμβουλευτική / 

θεωρητική προσέγγιση  

Η προσέγγιση Εργασία για νέους - όλο το προσωπικό είναι 

εκπαιδευμένοι νέοι. 

Αποτελέσματα Το 2011/2012, το 89% των νέων που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα αυτό το ολοκλήρωσαν με επιτυχία. Από 

αυτούς, το 85 % των νέων που συμμετείχαν στο σύστημα 

απέκτησαν ουσιαστικά προσόντα ενώ το 66 % κέρδισε δύο 

βασικά δεξιότητες . 

Δυνατότητα   μεταφοράς 

(δυνατότητα να εφαρμοστεί η ίδια 

μεθοδολογία σε άλλους τομείς ή 

ομάδες-στόχους) 

Αυτό το έργο είναι σε εξέλιξη , σήμερα ένα εγχειρίδιο 

αναπτύσσεται  το οποίο θα επικεντρωθεί στην δημιουργία 

ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (ΠΕΠ) 

για κάθε παιδί . Αυτό θα είναι ένα εξατομικευμένο 

πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και 

παρόλο που αυτό αναπτύχθηκε για πρώτη φορά για τους 

νέους στον τομέα της φροντίδας είναι πλέον ανοιχτό με 

σκοπό να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των παιδιών και 

με σκοπό να ενισχύσει την  συναισθηματική και ψυχική 

τους ανάπτυξη . 
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2.2.2.  Dr B’s 

Ονομα της Καλής Πρακτικής Dr B’s 

Χώρα Βόρεια Ιρλανδία 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής. Γιατί αξίζει να 

θεωρηθεί καλή πρακτική; Τονίστε 

τα δυνατά σημεία της καλής 

πρακτικής 

Το «Dr B’ s» είναι ένα έργο το οποίο εκπαιδεύει νέους με 

μαθησιακές δυσκολίες και που χρειάζονταιυποστήριξη για 

να αποκτήσουν αναγνωρισμένα προσόντα σε όλους τους 

τομείς της εστίασης, συμπεριλαμβανομένης της 

προετοιμασίας των τροφίμων και οικοκυρικής. 

Επικεντρώνεται στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στην 

προσαρμογή στάσης απέναντι στην εκμάθηση, και 

προσφέρει βασικές δεξιότητες κατάρτισης στην αριθμητική 

/ ανάγνωση. Αφοσιωμένοι  εργαζόμενοι ενθαρρύνουν τους 

νέους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, εργασιακή εμπειρία 

και προσόντα καθώς και κοινωνικές δεξιότητες που θα 

βοηθήσουν στην εξέλιξή τους. Το έργο προσφέρει ευελιξία 

με συνεχείς ημερομηνίες έναρξης και συχνά επιπλέον χρόνο 

για να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους.  Προσφέρει, 

επίσης, θετικές σχέσεις με τους εργαζόμενους στο έργου οι 

οποίοι στέκονται κοντά τους παρά τις αντιξοότητες και 

κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους. 

Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας 

(πρόσωπο ή φορέας που 

ανέπτυξε) 

Barnardos 

Ομάδα στόχος Νέοι που είναι ή ήταν πρόσφατα NEET. 

Φαινόμενα που αντιμετωπίζονται 

με αυτήν την καλή πρακτική (π.χ. 

σχολική εγκατάλειψη, απουσίες, 

σχολικός εκφοβισμός, σχολική 

αποτυχία, κλπ.) 

Αυτό το καθεστώς εμποδίζει την εγκατάλειψη, παρέχοντας 

στους νέους μια ευέλικτη προσέγγιση για την απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας, καθώς και την αντιμετώπιση του 

ζητήματος του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, παρέχοντας 

την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες και 

προσόντα που σχετίζονται με την εργασία. Αντιμετωπίζει 

την έλλειψη υποστήριξης, παρέχοντας μια σταθερή ενήλικη 
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σχέση με αφοσιωμένους εργαζόμενους στο έργου. 

Παράγοντες κινδύνου που πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη με αυτήν 

την καλή πρακτική 

Αντιμετωπίζει  προβλήματα απομόνωσης, έλλειψης 

υποστήριξης, αναλφαβητισμού / αριθμητικής, έλλειψης 

εμπιστοσύνης, έλλειψης κινήτρων και αυτοεκτίμησης. 

Εξετάζει επίσης την ακαμψία των μαθημάτων στα κολέγια. 

Η Υποστήριξη στη  μεταβατική περίοδο αντιμετωπίζει το 

ζήτημα της οπισθοδρόμησης ή συνεχούς εγκατάλειψης του 

σχολείου. 

Εκπαιδευτική / συμβουλευτική / 

θεωρητική προσέγγιση  

Εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές και θεωρητικές 

προσεγγίσεις υποστηρίζουν την προσπάθεια να βοηθηθούν 

οι νέοι στο να αποκτήσουν μια  επιτυχημένη ανεξάρτητη 

ζωή. 

Αποτελέσματα πολύ επιτυχημένη  

Δυνατότητα στην  μεταφορά 

(δυνατότητα να εφαρμόστει η 

ίδια μεθοδολογία σε άλλους 

τομείς ή ομάδες-στόχους)  

Οι Δυνατότητες για μεταφορά της καλής πρακτικής  είναι 

τεράστιες καθώς το έργο θα μπορούσε να προσαρμοστεί για 

να ενθαρρύνει τους νέους και σε άλλες μορφές εργασίας 

όπου μπορούν να αποκτήσουν πρακτική υποστήριξη, να 

αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να αποκτήσουν 

προσόντα. 

 

2.2.3. Neets forum ("Not in Education, Employment, or Training) 

Ονομα της Καλής Πρακτικής NEETS FORUM 

Χώρα Βόρεια Ιρσλανδία 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής. Γιατί αξίζει να 

θεωρηθεί καλή πρακτική; Τονίστε 

τα δυνατά σημεία της καλής 

πρακτικής 

Αυτή η καλή πρακτική έχει μια πολύ-υπηρεσιακή 

προσέγγιση και στοχεύει στο συντονισμό των προσπαθειών 

οργανώσεων κοινοτήτων, εθελοντών και νέων καθώς και 

AEP που εργάζονται επί του παρόντος για να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες των νέων ατόμων ΝΕΕΤ. 

Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας 

(πρόσωπο ή φορέας που 

ανέπτυξε) 

Bryson Group 

Ομάδα στόχος Φορείς που συνεργάζονται με τα άτομα NEET  
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Φαινόμενα που αντιμετωπίζονται 

με αυτήν την καλή πρακτική (π.χ. 

σχολική εγκατάλειψη, απουσίες, 

σχολικός εκφοβισμός, σχολική 

αποτυχία, κλπ.) 

Αυτή η καλή πρακτική ασχολείται με τα θέματα της 

συνεργασίας. Παρέχει μία πολυ-υπηρεσία που θα 

χαρτογραφήσει τις προσπάθειες των οργανώσεων οι οποίες 

ασχολούνται με τον πληθυσμό ΝΕΕΤ. θα παρακολουθήσει  

τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτό και θα καταγράψει 

τα αποτελέσματά τους. Θα φέρει φορείς σε επαφή και θα 

προωθήσει τη συνεργασία και υποστήριξη μεταξύ τους.  

Συμπεριλαμβάνει, επίσης, τους νέους NEET δίνοντάς τους 

φωνή για θέματα που τους απασχολούν πολύ. 

Παράγοντες κινδύνου που πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη με αυτήν 

την καλή πρακτική 

Λαμβάνει υπόψη την έλλειψη συντονισμένης υποστήριξης 

για τους νέους NEET. Ασχολείται με την έλλειψη 

συνεργασίας μεταξύ των φορέων και αντιμετωπίζει την 

έλλειψη  κοινής θέσης των διαφόρων φορέων για τη μείωση 

της σχολικής διαρροής.  

 

Εκπαιδευτική / συμβουλευτική / 

θεωρητική προσέγγιση  

Κάθε φορέας ο οποίος  συμμετέχει στο φόρουμ θα 

ενημερωθεί για ορισμένες ή όλες τις θέσεις. 

 

Αποτελέσματα Πρόκειται για ένα έργο που αναπτύχθηκε πρόσφατα.  

 

Δυνατότητα στην  μεταφορά 

(δυνατότητα να εφαρμόστει η 

ίδια μεθοδολογία σε άλλους 

τομείς ή ομάδες-στόχους)  

Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς, όπου απαιτείται μια πολύ-

υπηρεσιακή προσέγγιση. 

 

 

 

2.3. ΤΟΥΡΚΙΑ 

 
2.3.1. Εργο « ξενώνας στην Μπούρσα» Τουρκία  

Ονομα της Καλής Πρακτικής Εργο «ξενώνας στην Μπούρσα» Τουρκία 

Χώρα Τουρκία 



14/56 
SaVED - Support against Vocational Traning and Education Dropout 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής. Γιατί αξίζει να 

θεωρηθεί καλή πρακτική; Τονίστε 

τα δυνατά σημεία της καλής 

πρακτικής 

A,  

Δημιουργήθηκε ένας ξενώνας για μαθητές στην Μπούρσα, 

μια μεγάλη βιομηχανική πόλη στην δυτική Τουρκία, ο 

οποίος παρέχει στέγη για έξυπνα, αλλά φτωχά κορίτσια 

από την επαρχία, και τα επιτρέπει να παρακολουθούν την 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Μπούρσα. Η 

πρωτοβουλία αυτή θεωρείται μια καλή πρακτική, 

δεδομένου ότι μπορεί να είναι ένα καλό μοντέλο για τη 

μελλοντικές  βελτιωμένες  πρακτικές.  

 

Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας 

(πρόσωπο ή φορέας που την 

ανέπτυξε) 

Χτισμένος από μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση που 

ονομάζεται «Σύγχρονος Εκπαιδευτικός Συνεταιρισμός» ο 

ξενώνας λειτουργεί ως «συνεταιρισμός» στον οποίο τα 

μέλη (πάνω από 1.500) κάνουν διαφορετικές εισφορές 

προς τον κοινό στόχο της υποστήριξης των κοριτσιών στην 

προσπάθειά τους να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. 

Ομάδα στόχος Smart, ‘Εξυπνα αλλά άπορα κορίτσια από επαρχεία όπου δεν 

υπάρχει σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των 

οποίων οι γονείς δεν έχουν χρήματα για να μετακινηθούν 

στην πόλη και ως εκ τούτου δεν μπορούν να 

παρακολουθήσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

 

Φαινόμενα που αντιμετωπίζονται 

με αυτήν την καλή πρακτική (π.χ. 

σχολική εγκατάλειψη, απουσίες, 

σχολικός εκφοβισμός, σχολική 

αποτυχία, κλπ.) 

Αυξανόμενη εγγραφή και φοίτηση στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, έλλειψη στέγης 

Παράγοντες κινδύνου που πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη με αυτήν 

την καλή πρακτική 

Η έλλειψη στέγης είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τα 

παιδιά που πρέπει να φύγουν από το σπίτι για να 

παρακολουθήσουν το σχολείο λόγω της έλλειψης 

εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων σε κοντινή απόσταση. 

Εκπαιδευτική / συμβουλευτική / Μη διαθέσιμη 
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θεωρητική προσέγγιση  

Αποτελέσματα Πάνω από 50 κορίτσια ζουν στον ξενώνα. Είναι πολύ 

επιτυχιμένα. Το 2009, 19 κορίτσια συμμετείχαν στις 

εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και 16 από αυτά 

είχαν εγγραφεί σε πανεπιστήμιο. Η διεύθυνση του 

συνεταιρισμού αποφάσισε να χτίσει έναν μεγαλύτερο 

σχολικό ξενώνα  χωρητικότητας 300 κοριτσιών. Οι 

υποστηρικτές του συνεταιρισμού ελπίζουν ότι ο ξενώνας 

μπορεί να λειτουργήσει ως υπόδειγμα για τον τρόπο 

παροχής εκπαιδευτικών ευκαιρίων σε πολύ περισσότερα 

παιδιά.  

Ίδια  

Δυνατότητα στην  μεταφορά 
(δυνατότητα να εφαρμόστει η ίδια 
μεθοδολογία σε άλλους τομείς ή 
ομάδες-στόχους) ) 

Η ίδια δυνατότητα θα μπορούσε να δοθεί στα αγόρια, 

καθώς και σε άλλες ηλικιακές ομάδες. Παρόμοιες εστίες 

μπορούν να δημιουργηθούν σε ορισμένες άλλες πόλεις και 

περιοχές όπου η πρόωρη σχολική διαρροή και τα δίδακτρα 

είναι υψηλά. 

 

2.3.2. Το έργο ΝΙΦΑΔΕΣ 

Ονομα της Καλής Πρακτικής Το έργο ΝΙΦΑΔΕΣ 

Χώρα ΤΟΥΡΚΙΑ 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής. Γιατί αξίζει να 

θεωρηθεί καλή πρακτική; Τονίστε 

τα δυνατά σημεία της καλής 

πρακτικής 

Οι «Νιφάδες» είναι ένα πρόγραμμα υποτροφιών με στόχο την 

παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για νέες κοπέλες, 

κυρίως στις αγροτικές περιοχές της Τουρκίας.  Το πρόγραμμα 

Το πρ όχι μόνο βοήθησε τα κορίτσια αλλά και βελτίωσε τη ζωή των 

οικογενειών τους.  

Οι «Sn 

Νέες κ  

 

Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας 

(πρόσωπο ή φορέας που την 

ανέπτυξε) 

Αναπτύχθηκαν από την Turkcell ως μια πρωτοβουλία στο 

πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης από κοινού με την Ένωση για 

την ενίσχυση της Σύγχρονης Διαβίωσης το 2000 
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Ομάδα στόχος Μη προνομιούχες  κοπέλες, κυρίως στις αγροτικές περιοχές 

της Τουρκίας 

Φαινόμενα που αντιμετωπίζονται 

με αυτήν την καλή πρακτική (π.χ. 

σχολική εγκατάλειψη, απουσίες, 

σχολικός εκφοβισμός, σχολική 

αποτυχία, κλπ.) 

Πρόωρη σχολική διαρροή ή αποφυγή του σχολείου. Ανάγκη 

ενδυνάμωσης των κοριτσιών στην κοινωνία. 

Παράγοντες κινδύνου που πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη με αυτήν 

την καλή πρακτική 

Οικονομικές δυσκολίες οικογενειών που αναγκάζουν τα 

παιδιά τους  να εγκαταλείψουν το σχολείο  ή να μην 

εγγράφονται καθόλου.  

 

Εκπαιδευτική / συμβουλευτική / 

θεωρητική προσέγγιση  

Μη διαθέσιμη 

Αποτελέσματα Κατά την τελευταία δεκαετία, 

• χορηγήθηκαν υποτροφίες σε 29.000 μαθήτριες,  

• 15.000 μαθήτριες αποφοίτησαν από το λύκειο,  

• 1450 αποφοίτησαν από πανεπιστήμια, έγιναν δάσκαλοι, 

προγραμματιστές υπολογιστών, δικηγόροι ή λογιστές.  

• Το πρόγραμμα όχι μόνο βοήθησε τα κορίτσια αλλά και 

βελτίωσε τη ζωή των οικογενειών τους.  

 

Δυνατότητα στην  μεταφορά 

(δυνατότητα να εφαρμόστει η ίδια 

μεθοδολογία σε άλλους τομείς ή 

ομάδες-στόχους) ) 

Η πρακτική μπορεί  να μεταφερθεί σε μαθητές από όλα τα 

επίπεδα της εκπαίδευσης που δεν μπορούν να συνεχίσουν 

την εκπαίδευσή τους, λόγω οικονομικών δυσχερειών. 

Αλλες πληροφορίες / 

συμπληρωματικές παρατηρήσεις 

Οι Νιφαδες, έχουν λάβει σημαντικά βραβεία τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο. Διεθνή  Βραβεία: 

 2001 -IPR Excellence Awards-Στην Κατηγορία Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη 

   2002 – WEPR’s (Φορέας Γυναικών Στελεχών Δημοσίων 

Σχέσεων) Κρίσταλ Obelisk   

 2005 - PR News - Βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
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Έπαινος   

 2008 - Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγούμενων Επιχειρήσεων 

προς το κοινοτικό νικητή    

   2012 - Παγκόσμια Βραβεία Επικοινωνίας - Νικητής 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης     Ιστοσελίδα: 

http://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/corporate-

social-responsibility/education/snowdrops 

 

 

 

2.4. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 
2.4.1. Μια απουσία λιγότερη ! Μια επιπλέον ευκαιρία ! 

Ονομα της Καλής Πρακτικής  Μια απουσία λιγότερη ! Μια επιπλέον ευκαιρία ! 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη μείωση των απουσιών σε σχολείο 

στη Ρουμανία 

Χώρα Ρουμανία 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής. Γιατί αξίζει να 

θεωρηθεί καλή πρακτική; 

Τονίστε τα δυνατά σημεία της 

καλής πρακτικής 

  Το πρόγραμμα  « Μια απουσία λιγόγερη ! Μια επιπλέον 

ευκαιρία!» είναι ανοικτό σε μαθητές τάξεων 5ης – 8ης και έχει ως 

στόχο  τη μείωση της σχολικής διαρροής παρακολουθώντας και 

εντοπίζοντας μαθητές οι οποίοι έχουν ένα υψηλό αριθμό 

αδικαιολόγητων απουσιών και τους ευαισθοποισεί για το ρόλο 

του σχολείου στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, προσφέροντας 

ελκυστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές. 

Η ανάλυση έδειξε ότι το ποσοστό των μαθητών με χαμηλό βαθμό 

και σχολική αποχή είναι υψηλότερο στην 7η και 8η τάξη  και από 

αυτούς υπερτερούν τα αγόρια, το ποσοστό είναι σχεδόν διπλάσιο 

από εκείνο των κοριτσιών. Οι περισσότεροι μαθητές ζουν με τον 

ένα γονέα (μονογονεϊκές οικογένειες ή ένας γονέας εργάζεται στο 

εξωτερικό), και πάνω από το 50 % από αυτούς προέρχονται από 

οικογένειες με οικονομικά προβλήματα ή από οικογένειες οπι 

οποίες δεν συμμετέχουν στην καθημερινή σχολική ζωή των 

παιδιών . 

http://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/corporate-social-responsibility/education/snowdrops
http://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/corporate-social-responsibility/education/snowdrops
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Προσδιορισμός συγκεκριμένων αιτιών που οδηγούν σε 

σκασιαρχείο . Ερωτηματολόγια προσαρμόσθηκαν σε μαθητές, 

προκειμένου να καθοριστούν οι σχέσεις των μαθητών με τις 

οικογένειές τους, οι σχέσεις των μαθητών με τους συμμαθητές 

και τους δασκάλους, το σχολικό περιβάλλον, εξωσχολικές 

δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν , προσδιορίζοντας τους 

λόγους που οδηγούν τους μαθητές να καταγράψουν 

αδικαιολόγητες απουσίες, προσόντα που εκτιμούν στους 

δασκαλούς τους, πώς διαχειριζονται τις συγκρούσεις. Επίσης 

αναλύθηκαν πτυχές της ενημέρωσης των μαθητών για την σχέση 

μεταξύ πειθαρχικών ποινών και αδικαιολόγητων απουσιών . 

Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των μαθητών . Τα 

αποτελέσματα των ερωτηματολογίων των μαθητών συζητήθηκαν 

μεταξύ των δασκάλων, ενώ  συζητήθηκαν στρατηγικές για 

ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις. Διανεμήθηκαν φύλλα για 

την εβδομαδιαία παρακολούθηση των απουσιών  

Αυτό-ανάπτυξη. Διεξήχθησαν δραστηριότητες ανά τάξη με στόχο 

τον εντοπισμό θετικών προσωπικών χαρακτηριστικών και θετικών 

σημείων του σχολείου (παράδειγμα : Εγώ και ο καθρέφτης μου, 

πώς βλέπω τον εαυτό μου, και τους άλλους, προσόντα, σχολικό 

όνειρο κλπ.) , ιδίως στους μαθητές της ομάδας -στόχου . 

Σχεδιασμός Σταδιοδρομίας . Δραστηριότητες για την κατανόηση 

των προτύπων στη διαμόρφωση των εργασιακών αξιών και της 

συνειδητοποίησης του ρόλου του σχολείου στην επιλογή της 

μελλοντικής σταδιοδρομίας (παραδείγματα : Το μυστικό της 

επιτυχίας , η πορεία μου στη ζωή ) οργανώθηκαν σε σχολικές 

συνεδριάσεις με μαθητές λυκείου, απόφοιτους του σχολείου μας, 

μέσα στο οποίο μοιράζονταν τις προσωπικές τους εμπειρίες 

σχετικά με τις δυσκολίες στο σχολείο και πως ξεπεράστηκαν, και 

την παρουσίαση των γυμνασίων στα οποία διδάσκουν . 

Ατομική συμβουλευτική διεξήχθη από  σχολικό ψυχολόγο, για να 

βρει τις βασικές αιτίες απουσιών από το σχολείο και τον 
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εντοπισμό προσαρμοσμένων στρατηγικών παρέμβασης. 

Μια εβδομάδα χωρίς απουσίες ! Ανταγωνισμός μεταξύ τάξεων 

για να παρακινήσει τους μαθητές να συμμετάσχουν στη δράση 

για τη μείωση / εξάλειψη αδικαιολόγητων σχολικών απουσιών. 

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, στις ομάδες των 

μαθητών που δεν κατάγραψαν αδικαιολόγητες απουσίες 

απονεμήθηκαν σύμβολα σε μια γιορτή. 

           Όλα είναι σχολείο! Συμβουλεύει τους γονείς των μαθητών 

της ομάδας-στόχου. Σε αυτήν την δραστηριότητα συμμετείχαν 

διευθυντές σχολείων, σχολικοί ψυχολόγοι , οι εκπρόσωποι της 

αστυνομίας. Ενημερώθηκαν για τις επιπτώσεις των απουσιών, 

του κινδύνου εγκατάλειψης του σχολείου, της χρήσης 

ναρκωτικών, του αλκοόλ , του καπνίσματος , της εκδήλωσης 

βίαιων εγκληματικών πράξεων που διαπράχθηκαν από μαθητές 

που εγκατέλειψαν το σχολείο και συμφώνησαν  με τους γονείς ως 

προς τους  τρόπους να μειωθούν οι αρνητικές συμπεριφορές . 

          Το σχολείο μου. Οι μαθητές της ομάδας στόχου 

συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες / προγράμματα και 

εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου (ζωγραφικός όμιλος, 

χορός , διαγωνισμοί , περιβαλλοντικά έργα, μαθητικό Συμβούλιο , 

κ.λπ. ) για να αυξηθούν τα κίνητρα της συμμετοχής στις σχολικές 

δραστηριότητες, να αυξηθεί η  αυτοεκτίμηση, να εντοπιστούν οι 

κλίσεις  των μαθητών / οι δραστηριότητες στις οποίες «έχουν 

ταλέντο», με σκοπό να ξεπεράσουν την εικόνα σχολικής 

αποτυχίας. 

Υποστηρικτής της 

πρωτοβουλίας (πρόσωπο ή 

φορέας που την ανέπτυξε) 

CJRAE DAMBOVITA 

Ομάδα στόχος  Οι μαθητές που έχουν περισσότερες από 30 αδικαιολόγητες 

απουσίες, όπως προέκυψε από την ανάλυση των σχολικών 

εγγράφων  

Φαινόμενα που Η σχολική διαρροή είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να 
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αντιμετωπίζονται με αυτήν 

την καλή πρακτική (π.χ. 

σχολική εγκατάλειψη, 

απουσίες, σχολικός 

εκφοβισμός, σχολική 

αποτυχία, κλπ.) 

αγνοηθεί. Αυτό δεν ισχυει μόνο στο σχολείο, αλλά επηρεάζει το 

μαθητή, την οικογένεια και την κοινότητα, επίσης. Οι μαθητές 

που εγκαταλείπουν το σχολείο αντιμετωπίζουν περισσότερα 

προβλήματα από ό, τι οι συνομήλικοί τους: εκπαιδευτική 

περιθωριοποίηση, αυξημένο κίνδυνο ναρκωτικών, χρήση αλκοόλ 

και καπνού, συμμετοχή σε  ομάδα εγκληματικής βίας (αιτία, και 

συνέπεια στη σχολική διαρροή) 

Παράγοντες κινδύνου που 

πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη με αυτήν την καλή 

πρακτική 

-Χαμηλή-συμμετοχή στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων του 

έργου  

-Κακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και των γονέων στην 

ανάπτυξη αποτελεσματικών / συνεχών δραστηριοτήτων 

Εκπαιδευτική / 

συμβουλευτική / θεωρητική 

προσέγγιση  

εκπαίδευση / συμβουλευτική 

Αποτελέσματα  - Μια βάση δεδομένων της αποχής και των αιτίων της, 

παρέχοντας στη διοίκηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών 

μια αντικειμενική εικόνα αυτού του φαινομένου. 

 - Χρήσιμα εργαλεία για την παρακολούθηση του φαινομένου 

(αρχείων και διαδικασιών) και τη μείωση του. 

 - Παραδείγματα ορθών πρακτικών (στρατηγικές διαχείρισης που 

εφαρμόζονται στις τάξεις, διδασκαλία σεναριών) που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές εργασίες 

 - 70% των μαθητών στους οποίους είχε σταλεί το σχέδιο είχαν 

καλύτερα αποτελέσματα στο δεύτερο εξάμηνο και  μικρότερο 

αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών, βελτιώνοντας την κατάσταση 

στο βαθμό συμπεριφοράς . 30% από αυτούς συμμετέχουν 

τακτικά στις δραστηριότητες των κύκλων / σχολικών clubs, 

σημειώνοντας επιδόσεις σε αυτούς τους τομείς.  

- Βελτίωση της επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή, 

αντιμετωπίζοντας  προβλήματα στη συμβουλευτική και 

στοχεύοντας τις προσδοκίες των μαθητών του σχολείου. 

 - Κάνοντας δραστηριότητες στο σχολείο (Π.χ. μια εβδομάδα 
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χωρίς απουσίες!, παρακολούθηση της συχνότητας απουσιών και 

της συμπεριφοράς) είναι η πραγματική εκπαιδευτική στρατηγική 

για τη μείωση / εξάλειψη των απουσιών από το σχολείο  

Δυνατότητα στην  μεταφορά 
(δυνατότητα να εφαρμόστει η 
ίδια μεθοδολογία σε άλλους 
τομείς ή ομάδες-στόχους)  

Οποιο σχολείο αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών / πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου. 

 

2.4.2. Διαμεσολάβηση μαθητών από μαθητές - Peer mediation 

Ονομα της Καλής Πρακτικής  Διαμεσολάβηση μαθητών από μαθητές - Peer 

mediation - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση 

καταστάσεων σύγκρουσης με άλλους μαθητές για να μειωθεί 

η βία στο σχολείο 

 

Χώρα Ρουμανία 

Σύντομη περιγραφή της 

καλής πρακτικής. Γιατί αξίζει 

να θεωρηθεί καλή πρακτική; 

Τονίστε τα δυνατά σημεία της 

καλής πρακτικής 

Η «διαμεσολάβηση μαθητών από συμμαθητές», που 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την αστυνομία της 

Targoviste και άλλους εκπρόσωπους της τοπικής κοινότητας έχει 

εφαρμοστεί σε τέσσερα σχολεία στην πόλη Dâmboviţa (δύο 

γυμνάσια και δύο λύκεια). Είχε ως στόχο να μειωθεί η βία στα 

σχολεία με την εφαρμογή σύγχρονων τρόπων επίλυσης των 

διαφορών μεταξύ των μαθητών. Σε κάθε σχολικό επίπεδο 

σχηματίστηκαν σχολικές ομάδες διαμεσολάβησης που δρουν για 

να διαιτητεύσουν τις συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών. 

Αναλύοντας τη σωματική / λεκτική βία σε 4 σχολεία σημειώθηκε 

ότι πάνω από το 90 % ήταν συγκρούσεις που  διαιωνίζονταν, και 

συχνά ήσσονος σημασίας. 

Με τη διαμεσολάβηση συμμαθητών έχουν καταφέρει : 

- Να δημιουργηθεί ένας  εναλλακτικός τρόπος για την επίλυση των 

συγκρούσεων μεταξύ μαθητών, διαμεσολάβηση με τελικό 

αποτέλεσμα τη μείωση της βίας μεταξύ των μαθητών 

- Να σχηματισθούν δεξιότητες για τη χρήση τεχνικών επίλυσης 

προβλημάτων, ενεργητικής ακρόασης, ηγεσίας . 



22/56 
SaVED - Support against Vocational Traning and Education Dropout 

Οι κύριες δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος ήταν οι εξής: 

Δράση  1 . Έναρξη του έργου. 

Η έναρξη πραγματοποιήθηκε με συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο 

Πρόληψης του Εγκλήματος της Dâmboviţa 

Δράση 2 . Επιλογή και εκπαίδευση των μαθητών. Αφίσες 

πρόσφεραν πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση από 

συμμαθητές, τα κριτήρια επιλογής και το πρόσωπο επαφής για 

περισσότερες πληροφορίες. Η εγγραφή των μαθητών για να 

ακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξήχθη σε εθελοντική 

βάση. Επιλέχθηκαν μετά από σύσταση εκπαιδευτικών και με βάση 

την συνέντευξη. 

Δράση 3 . Εκπαίδευση ομάδων μεσολαβητών. Οι μαθητές 

εκπαιδεύτηκαν σε κάθε σχολείο από τοναρμόδιο δάσκαλο για τη 

διαμεσολάβηση σε 5-10 συνεδρίες . Οι μαθητές έλαβαν το 

Εγχειρίδιο του μαθητή μεσολαβητή, ο οποίος απαριθμεί τα 5 

κλειδιά για διαμεσολάβηση, τα στάδια της διαδικασίας 

διαμεσολάβησης, της συμπεριφοράς σε συγκεκριμένες 

καταστάσεις που αντιμετωπίζονται στη διαμεσολάβηση, όταν η 

διαμεσολάβηση δεν έχει επιτευχθεί, και τα έντυπα που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης . 

. Δράση 4 Εφαρμογή διαμεσολάβησης από συμμαθητές: 

- Ορισμός των χώρων για συνεδρίες διαμεσολάβησης, εκλαΐκευση 

της διαμεσολάβησης και έγκριση διαδικασίας διαμεσολάβησης  

- Παρουσίαση του προγράμματος διαμεσολάβησης από 

συμμαθητές , εξοικείωση με τις τεχνικές χρησιμοποιώντας 

διαδραστικές μεθόδους (ασκήσεις role playing, συλλογισμό, 

ενεργοποίηση παιχνίδιων, παρουσιάσεις βίντεο, καταιγισμό ιδεών 

, κλπ. ) . 

- Υλοποίηση δράσεων διαμεσολάβησης σε συγκρούσεις μαθητών, 

τηρώντας το γενικό πλαίσιο αυτής της διαδικασίας :  σκοπός και 

βασικοί κανόνες, προσδιορισμός των αναγκών , ορισμός του 
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προβλήματος, γραπτή κατανόηση, κατανόηση παρακολούθησης, 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαμεσολάβησης  

Δράση  5 . Διαγωνισμός  αφίσών / προϊόντων μέσων μαζικής 

ενημέρωσης . 

Δράση 6. Αξιολόγηση της παρουσίασης του προγράμματος των 

θετικών εμπειριών, δυσκολίες εφαρμογής του προγράμματος 

διαμεσολάβησης μεταξύ συμμαθητών, τρόποι επίλυσης για την 

αντιμετώπισή τους που έχουν χρησιμοποιηθεί. 

 

Υποστηρικτής της 

πρωτοβουλίας (πρόσωπο ή 

φορέας που ανέπτυξε) 

CJRAE DAMBOVITA 

Ομάδα στόχος   

Μαθητές που εμπλέκονται σε καταστάσεις σύγκρουσης στο 

σχολείο  

 

Φαινόμενα που 

αντιμετωπίζονται με αυτήν 

την καλή πρακτική (π.χ. 

σχολική εγκατάλειψη, 

απουσίες, σχολικός 

εκφοβισμός, σχολική 

αποτυχία, κλπ.) 

βία στο σχολείο  

 

Παράγοντες κινδύνου που 

πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη με αυτήν την καλή 

πρακτική 

- εφαρμογή προγράμματος διαμεσολάβησης από συμμαθητές, 

καθώς δεν υπάρχει συνοχή στην ενεργή συμμετοχή του δασκάλου  

 

Εκπαιδευτική / 

συμβουλευτική / θεωρητική 

προσέγγιση  

- εκπαίδευση  

- συμβουλή 

 

Αποτελέσματα  • στα 4 σχολεία, 60 μαθητές εκπαιδεύτηκαν ως μεσολαβητές  

• 22 δραστηριότητες διαμεσολάβησης συγκρούσεων, σε 
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μαθητές από συμμαθητές.  

• επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες  

• Ανάπτυξη των δεξιοτήτων ηγεσίας  

• Ο αριθμός των μαθητών που απευθύνονταν άμεσα σε 

μεσολαβητές ήταν τόσο υψηλός, ώστε το προσωπικό του 

σχολείου αντιλήφτηκε το πρόγραμμα διαμεσολάβησης από 

συμμαθητές ως μια βιώσιμη επιλογή για την επίλυση των 

συγκρούσεων και τη μείωση της βίας στα σχολεία. 

Δυνατότητα στην  μεταφορά 

(δυνατότητα να εφαρμόστει η 

ίδια μεθοδολογία σε άλλους 

τομείς ή ομάδες-στόχους)  

- μια εναλλακτική λύση για την επίλυση των συγκρούσεων, η 

απόφαση δεν περιλαμβάνει ενήλικες, αλλά στηρίζεται στην 

υποστήριξη των συνομήλικων μεσολαβητών  

- η επίλυση συγκρούσεων προέρχεται από τους ανθρώπους που 

εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση, αφού βοηθήθηκαν να 

γνωρίζουν και να κατανοούν τις θέσεις και τα συναισθήματα των 

άλλων 

-ενδυναμώνει τους μαθητές διαμεσολάβήσης σε όλες τις 

δραστηριότητες του σχολείου και όχι μόνο σε περιόδους που 

προβέπει το πρόγραμμα 

- πολλές περιπτώσεις στην αναφορά συγκρούσεων ή 

διαμεσολάβηση ad hoc συνέβη στα χώλ των ιδρυμάτων ή στην 

τάξη για την αποφυγή ανάπτυξης συγγρούσεων, κλίμα συσπιστίας 

από  συναδέλφους 

- οι μαθητές έμαθαν να λύνουν τα δικά τους προβλήματα, να 

καταλαβαίνουν την έννοια της ελεύθερης επιλογής και του 

αισθήματος της ευθύνης και έμαθαν από τις συνέπειες των 

αποφάσεών τους. 

- Είναι απαραίτητο ορισμένες συγκρούσεις (κυρίως στο λύκειο) να 

παρακολουθούνταο από έναν καθηγητή για να μην πάρουν 

μεγαλύτερες διαστάσεις. 

- η επιλογή των συγκρούσεων οι οποίες χρειάζονται 

διαμεσολάβηση πρέπει να πραγματοποιείται από κοινού με τους 

εκπαιδευτικούς, τον ψυχολόγο του σχολείου , μερικές φορές και 



25/56 
SaVED - Support against Vocational Traning and Education Dropout 

με το σχολικό συμβούλιο 

- οι μαθητές πρέπει να βοηθηθούν να κατανοήσουν τον ρόλο τους 

ως μεσολαβητές, για να προβλέψουν τις πιθανές αποτυχίες στην 

δραστηριότητά τους, 

- οι διαμεσολαβητές ομάδων εκπαίδευσης πρέπει να βασίζονται 

σε τουλάχιστον έναν μαθητή από κάθε τάξη 

- δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων ομάδων σχετικά με το 

είδος συγκρούσεων (λεκτική βία , εκφοβισμός ψυχικής σωματικής 

βίας μεταξύ κοριτσιών, μεταξή αγοριών , κλπ. ) 

 

2.4.3. Σχολεία και κοινότητες στη δράση για την πρόληψη της πρόωρης σχολικής διαρροής 

Ονομα της Καλής Πρακτικής  Σχολεία και κοινότητες στη δράση για την πρόληψη 

της πρόωρης σχολικής διαρροής 

Χώρα Ρουμανία 

Σύντομη περιγραφή της καλής 

πρακτικής. Γιατί αξίζει να 

θεωρηθεί καλή πρακτική; 

Τονίστε τα δυνατά σημεία της 

καλής πρακτικής 

 Περίοδος : 1 Αυγούστου 2010 – 31 Ιανουαρίου, 2013 

Ο γενικός στόχος του έργου : πρόληψη της πρόωρης σχολικής  

διαρροής και διατήρηση της εκπαίδευσης των μαθητών οι 

οποίοι είναι σε κίνδυνο, ιδίως των Ρομά, εκείνων που 

κατοικούν στις αγροτικές περιοχές, όσων προέρχονται από 

οικογένειες με υψηλά ποσοστά φτώχειας και των οποίων οι 

γονείς εργάζονται στο εξωτερικό,  στις περιοχές Dâmboviţa και 

Ilfov μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής στρατηγικών , 

μέτρων και ειδικών εκπαιδευτικών εργαλείων 

Ειδικοί στόχοι 

1 . πρόσβαση σε τουλάχιστον  1350 παιδιά (400 παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και 950 μαθητές από την πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση), τα οποία βρίσκονται σε 

κίνδυνο, σε ένα περίπλοκο σύνολο εναλλακτικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποκατάστασης ή / και 

δημιουργικής απασχόλησης . 

2 . Κατάρτιση τουλάχιστον 300 εκπαιδευτικών για να 

αποκτήσουν ειδικές δεξιότητες στην ενασχόλησή τους   με 
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παιδιά τα οποία διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης 

του σχολείου. 

3 . Θεσμικό πλαίσιο για  40 σχολεία για να σχεδιάζουν και να 

υλοποιούν ολοκληρωμένα προγράμματα για την πρόληψη της 

σχολικής διαρροής με συγκεκριμένους τρόπους, όπως 

ανάπτυξη  δεξιοτήτων κατάρτισης για 160 εκπαιδευτικούς, να 

σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές για την πρόληψη 

της πρόωρης σχολικής διαρροής σε συνεργασία με τους γονείς 

και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς . 

 Το πρόγραμμα περιελάμβανε 8 κύριες δράσεις : 

1 . Μελέτη για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σχετικά 

με τον κίνδυνο της πρόωρηςσχολικής εγκατάλειψης και για 

τον προσδιορισμό συγκεκριμένων αναγκών της ομάδας-

στόχου. 

2 . Δραστηριότητες για την ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου 

των σχολείων για να διαχειριστούν το φαινόμενο της πρόωρης 

σχολικής διαρροής και για την αλλαγή της στάσης των 

εκπαιδευτικών προς τους μαθητές . 

3. Ανάπτυξη δικτυακής πύλης με πολλαπλές λειτουργίες : 

σχεδιασμό διαδραστικών μαθημάτων, παιχνιδιών, κουίζ για 

μαθητές, επικοινωνία με ειδικούς / συναδέλφους, 

επικοινωνία μεταξύ μαθητών και γονέων στο εξωτερικό, on-

line παροχή συμβουλών για μαθητές και δημιουργία μιας 

online κοινότητας συνεργασίας μεταξύ σχολείων . 

4 . Σχεδιασμός , οργάνωση και υλοποίηση σχολικών 

προγραμμάτων μετά το σχολείο.  Οργάνωση και διεξαγωγή 

θερινών εργαστηρίων (workshops) με παιδιά που θα 

εγγραφούν στην πρώτη τάξη και δεν είχαν πάει σε παιδικό 

σταθμό . 

5. Οργάνωση της παροχής συμβουλών για τους  γονείς / 

κηδεμόνες των μαθητών των 40 σχολείων που συμμετέχουν 

στο έργο .  



27/56 
SaVED - Support against Vocational Traning and Education Dropout 

6 . Ταξίδια και κατασκηνώσεις μετά τη σχολική χρονιά  για τα 

παιδιά του σχολείου που είχαν συνεπή παρακολούθηση των 

μαθημάτων και καλή επίδοση. 

7 . Δημοσιότητα. 

Διαγνωστική μελέτη για τον εντοπισμό των μαθησιακών 

αναγκών και την παροχή συμβουλών σε παιδιά τα οποία  

βρίσκονται σε κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η 

οποία διεξήχθη από τις CJRAE Dâmboviţa και CJRAE Ilfov , τον 

Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2010  

Η Διαγνωστική μελέτη ανέδειξε την ανάγκη για : 

 - Υιοθέτηση προγραμμάτων για μαθητές , προγραμμάτων 

κατάρτισης εκπαιδευτικών στο θέμα προσαρμογής και 

σχολικής επιτυχίας των μαθητών – παραγόντων παρέμβασης, 

καθώς επίσης και προγραμμάτων κατάρτισης και υποστήριξης 

για τους γονείς  

 - Εφαρμογή του σχολικού προγράμματος μετά το σχολείο σε 

επιλεγμένα σχολεία λόγω του υψηλού αριθμού 

αδικαιολόγητων απουσιών, της κακής κατάστασης υλικών που 

συνδέονται με τη μη απασχόληση των γονέων , του μεγάλου 

αριθμού γονέων που εργάζονται στο εξωτερικό , της έλλειψης 

κατάλληλης εποπτείας από τους γονείς ή / και τους 

δικαστικούς  αντιπροσώπους, και της κακής σχολικής 

επίδοσης.  

 - Δραστηριότητες συμβουλευτικής  με βάση τις ανάγκες που 

εντοπίστηκαν σε 20 σχολεία σε καθεμία από τις δύο περιοχές 

που συμμετέχουν στο έργο. 

Υποστηρικτής της 

πρωτοβουλίας (πρόσωπο ή 

φορέας που την ανέπτυξε) 

Ωφελούμενος : Dâmboviţa County School Inspectorate  

Partners: Ilfov County School Inspectorate, Komunitas 

Association - Bucharest Shotron Association - Bucharest, CJRAE 

Dâmboviţa CJRAE Ilfov, FDP - Branch Dâmboviţa ALBAFOR - 

Albano chests, Italy 

Ομάδα στόχος  -Στόχος: 1350 μαθητές ηλικίας μεταξύ 6 και 14 ετών οι οποίοι 
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διατρέχουν τον κίνδυνο πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, για 

λόγους ψυχολογικής, οικογενειακής, κοινωνικής, η 

οικονομικής φύσεως, μαθητές με περιορισμένη πρόσβαση σε 

μαθησιακό υλικό που θα επωφεληθούν από το υλικό 

υποστήριξης (τρόφιμα και εκπαιδευτικό υλικό) 

- μαθητές των οποίων οι γονείς εργάζονται στο εξωτερικό θα 

έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν online με τους γονείς 

μέσω της πλατφόρμας IT, 460 καθηγητές  

 

Φαινόμενα που 

αντιμετωπίζονται με αυτήν 

την καλή πρακτική (π.χ. 

σχολική εγκατάλειψη, 

απουσίες, σχολικός 

εκφοβισμός, σχολική 

αποτυχία, κλπ.) 

Πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου / 

αποτυχίας λόγω σχολικής διαρροής 

Παράγοντες κινδύνου που 

πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη με αυτήν την καλή 

πρακτική 

Είναι απαραίτητο να υπάρχει  μια σταθερή διαχείριση των 

δυσκολιών που σχετίζονται με την κινητικότητα εντός της 

ομάδας στόχου των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω. 

 

Εκπαιδευτική / 

συμβουλευτική / θεωρητική 

προσέγγιση  

Εκπαίδευση  

Συμβουλευτική 

Αποτελέσματα   1.  Μεθοδολογία για την εφαρμογή του προγράμματος 

«Σχολείο μετά το σχολείο », η οποία περιλαμβάνει επτά 

κεφάλαια : Γενικές διατάξεις, οργάνωση και λειτουργία του 

προγράμματος του σχολείου  μετά το σχολικό πρόγραμμα, 

υλοποίησητου προγράμματος, αξιολόγηση των μαθητών του 

προγράμματος « Σχολείο μετά το σχολείο», Παρακολούθηση, 

Τελικές διατάξεις, Συνημμένα . 

2. Μια ελεχθείσα δομή του προγράμματος « Σχολείο μετά το 
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σχολείο» : 

- υποστήριξη στην μελέτη στο σπίτι, διορθωτικές ενέργειες, 

εμβάθυνση ( 2 ώρες), 

- κοινωνικές δραστηριότητες , δημιουργική ενασόληση, 

προσωπική ανάπτυξη, κοινωνική ψυχαγωγία, εκπαιδευτικές 

ταινίες, χρήση e - learning, online επικοινωνία με τους γονείς 

εάν χρειαστεί ( 1 ώρα) . 

- η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος θα ακολουθήσει 

τη δομή του σχολικού έτους 

Προτάσεις σχετικά με τις δυνατότητες αναψυχής για να 

αυξηθούν τα κίνητρα των μαθητών να πηγαίνουν στο σχολείο: 

- Δραστηριότητες κοινωνικοποίησης και δικτύωσης στις οποίες 

τα παιδιά θα ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις 

συναισθηματικές ανάγκες τους 

- πνευματικές / εκπαιδευτικές δραστηριότητες , υποστηρικτική 

μελέτη  στο σπίτι για εμβάθυνση των γνώσεων που λείπουν, 

και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, αλλαγή 

συμπεριφοράς και νοοτροπίας 

- ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα σχεδιαστούν ως 

υποδείγματα αποτίμησης δεξιοτήτων των μαθητών, 

αναγνώριση και εκτίμηση των κλίσεών τους, επιβεβαίωση των 

μαθητών για ενίσχυση της αυτοεκτίμησης  σύμφωνα με τις 

δυνατότητες του κάθε μαθητή (διαγωνισμοί , σύλλογοι,, 

παρακολούθηση ταινιών, διεξαγωγή θεματικών επισκέψεων, 

πρακτική εργασία , χειρωνακτικές δραστηριότητες , 

δραστηριότητες καλλιτεχνικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικής 

αξίας ή παιχνίδια διασκέδασης, παιχνίδια για να αναπτύξουν 

τη δημιουργικότητα και τη φαντασία , κοινωνικο - 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες) . 

3. Κώδικας δεοντολογίας του δάσκαλου και απόδοσης των 

εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα για την 

πρόληψη σχολικής διαρροής, λειτουργίες που έχουν 
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διαμορφωθεί από τα είδη δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη 

θεσμικού πλαισίου των σχολείων, εκπαίδευση IT για τη χρήση 

portal, πρόγραμμα δραστηριοτήτων μετά το σχολείο και 

καλοκαιρινά προγράμματα, διοργάνωση συμβουλευτικών 

προγραμμάτων για τους μαθητές και τους γονείς / κηδεμόνες , 

εκδρομές και κατασκηνώσεις για τα παιδιά στο πρόγραμμα 

«σχολείο μετά το σχολείο» αποδεικνύοντας καλή συμμετοχή 

και ακαδημαϊκή πρόοδο.  Εγκάρσιες δραστηριότητες. 

4. Τα παραρτήματα  της Μεθοδολογία του «σχολείο μετά το 

σχολείο» είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για όσους 

ασχολούνται με την εφαρμογή του προγράμματος : φύλλα , 

δηλώσεις, προτάσεις σχεδιασμού για τους χώρους , 

συγκεκριμένες προτάσεις για την επίτευξη του σχεδίου 

ατομικής μάθησης, υλικοί πόροι για κοινωνικές 

δραστηριότητες και την ανάπτυξη της ικανότητας 

συνεργασίας, πρότυπα εργασίας για τους μαθητές που έχουν 

δυσκολία δικτύωσης , προγραμματισμός των δραστηριοτήτων 

του δικτύου, εκθέσεις του δείγματος για τα είδη αξιολόγησης 

μαθητών, παρακολούθηση πρότυπων φύλλων . 

5. Ενα « φυλλάδιο για τους γονείς » - ένας οδηγός για τους 

γονείς, προκειμένου να τους παρέχουν διάφορες πληροφορίες 

και τεχνικές για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, γνώσεων και 

συμπεριφορών, για την εκπαίδευση και την πειθαρχία του 

παιδιού, αλλά και την ευκαιρία να συζητήσουν με τον ειδικό 

ψυχολόγο μέσω προτεινόμενων ασκήσεων και μιας σειράς 

από πρακτικές εφαρμογές που στηρίζονται στην 

αλληλεπίδραση του γονέα - παιδιού. Ο οδηγός χωρίζεται σε 

διάφορα κεφάλαια που περιγράφουν τις αρχές πειθάρχησης 

των παιδιών, τα πιο κοινά προβλήματα που μπορεί να 

παρουσιαστούν και πώς να τα λύσουν, τη μητρική σχέση και 

επικοινωνία με το σχολείο, προκειμένου να αποφευχθεί η 

σχολική αποτυχία. Ένα φυλλάδιο που αποτελεί έναν μίνι 
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οδηγό για τα παιδιά που διατρέχουν τον κίνδυνο πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου. Το φυλλάδιο μεταδίδει με ένα 

συμπυκνωμένο τρόπο, σαφή, άμεσα και φιλικά θετικά 

μηνύματα και καλεί τους μαθητές να σκεφτούν τα δικά τους 

προβλήματα μέσα από ερωτήσεις που έχουν σχεδιαστεί για 

να τραβήξουν την προσοχή των παιδιών σε δραστηριότητες 

που διασφαλίζουν την επιτυχία στο σχολείο και την 

προσωπική ζωή. 

Δυνατότητα στην  μεταφορά 

(δυνατότητα να εφαρμόστει η 

ίδια μεθοδολογία σε άλλους 

τομείς ή ομάδες-στόχους)  

– Οι δικαιούχοι του προγράμματος «σχολείο μετά το σχολείο»  

είναι παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών που διατρέχουν κίνδυνο 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, λόγω ψυχολογικών, 

οικογενειακών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, 

μαθητές με περιορισμένη πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό που 

θα επωφεληθούν από την υποστήριξη  με υλικό το οποίο 

συμπεριλαμβάνει τρόφιμα και εκπαιδευτικό υλικό, παιδιά με 

γονείς που εργάζονται στο εξωτερικό, που έχουν την ευκαιρία 

να επικοινωνούν online με τους γονείς τους μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  

 

2.5. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

Πολλά βουλγαρικά σχολεία τα οποία παρουσιάζουν καλό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της 
πρόωρης σχολικής διαρροής χρηματοδοτούνται από διάφορα εθνικά προγράμματα ειδικά 
διαμορφωμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών. Αυτά είναι: 

2.5.1. Εθνικό πρόγραμμα «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ»   

Ονομα της καλής πρακτικής Φροντίδα για κάθε μαθητή 

Χώρα Βουλγαρία 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής. Γιατί 
αξίζει να θεωρηθεί καλή πρακτική; Τονίστε τα 
δυνατά σημεία της καλής πρακτικής 

Το πρόγραμμα παρέχει κρατική 

υποστήριξη στα σχολεία τα οποία 

παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα στην 

αντιμετώπιση της πρόωρης σχολικής 

διαρροής. Με τον τρόπο αυτό, κάθε 

σχολείο  έχει κίνητρο για την 

καταπολέμηση του φαινομένου σχολικής 
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διαρροής.  

 

Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας (πρόσωπο ή 
φορέας που την ανέπτυξε) 

Βουλγαρικό Υπουργείο Παιδείας και 

Επιστημών 

Ομάδα στόχος  Όλοι οι μαθητές από επιλεγμένα σχολεία 

καθώς επίσης και οι καθηγητές, οι 

σύμβουλοι  

 

Φαινόμενα που αντιμετωπίζονται με αυτήν την 
καλή πρακτική (π.χ. σχολική εγκατάλειψη, 
απουσίες, σχολικός εκφοβισμός, σχολική 
αποτυχία, κλπ.) 

Πρόωρη σχολική διαρροή 

 

Παράγοντες κινδύνου που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη με αυτήν την καλή πρακτική 

Μη συμμετοχή σχολείων στη μείωση του 

φαινομένου πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου. 

Εκπαιδευτική / συμβουλευτική / θεωρητική 
προσέγγιση   

Μη διαθέσιμο 

Αποτελέσματα  Αύξηση του αριθμού σχολείων που 

παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα στην 

αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατά-

λειψης του σχολείου. Τα σχολεία έχουν 

περισσότερα κίνητρα για την 

καταπολέμηση του φαινόμενου. 

 

Δυνατότητα στην  μεταφορά (δυνατότητα να 
εφαρμόστει η ίδια μεθοδολογία σε άλλους τομείς 
ή ομάδες-στόχους)   

Η καλή πρακτική μπορεί να μεταφερθεί ή 

να είναι ένα παράδειγμα για τα σχολεία 

που έχουν υψηλό ποσοστό πρόωρης 

σχολικής διαρροής. 

 

2.5.2. Εθνικό πρόγραμμα “ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ”  

Ονομα της καλής πρακτικής Το σχολείο χωρίς απουσίες 

Χώρα Βουλγαρία 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής. Γιατί 
αξίζει να θεωρηθεί καλή πρακτική; Τονίστε τα 
δυνατά σημεία της καλής πρακτικής 

Το πρόγραμμα παρέχει κρατική 

υποστήριξη στα σχολεία που 
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παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα στην 

αντιμετώπιση των πολλών απουσίων των 

μαθητών. Με τον τρόπο αυτό, κάθε 

σχολείο έχει κίνητρο για την 

καταπολέμηση του φαινομένου της 

σχολικής διαρροής. 

Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας (πρόσωπο ή 
φορέας που την ανέπτυξε) 

Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμων  

 

Ομάδα στόχος Όλοι οι μαθητές από επιλεγμένα σχολεία 

καθώς επίσης και οι καθηγητές, οι 

σύμβουλοι  

 

Φαινόμενα που αντιμετωπίζονται με αυτήν την 
καλή πρακτική (π.χ. σχολική εγκατάλειψη, 
απουσίες, σχολικός εκφοβισμός, σχολική 
αποτυχία, κλπ.) 

Το φαινόμενο αποχής που μπορεί 

αργότερα να δημιουργήσει σχολική 

αποτυχία ή διαρροή 

 

Παράγοντες κινδύνου που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη με αυτήν την καλή 
πρακτική 

Η μη συμμετοχή σχολείων στη μείωση της 

αποχής και του φαινόμενου της πρόωρης 

σχολικής διαρροής. 

Εκπαιδευτική / συμβουλευτική / θεωρητική 
προσέγγιση   

Μη διαθέσιμο 

Αποτελέσματα  Μείωση του αριθμού  απουσιών στα 

σχολεία και αύξηση του αριθμού σχολείων 

που παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα 

στην αντιμετώπιση της πρόωρης σχολικής 

διαρροής. Τα σχολεία έχουν περισσότερα 

κίνητρα για την καταπολέμηση του 

φαινομένου  

 

Δυνατότητα στην  μεταφορά (δυνατότητα να 
εφαρμόστει η ίδια μεθοδολογία σε άλλους 
τομείς ή ομάδες-στόχους)   

Η καλή πρακτική μπορεί να μεταφερθεί ή 

να είναι παράδειγμα για τα σχολεία που 

έχουν υψηλό επίπεδο του φαινομένου 
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συχνών απουσιών. 

 

2.6. ΕΛΛΑΔΑ 

2.6.1. Ενδοσχολικά μαθήματα υποδοχής και μετάσχολικά φροντιστηριακά τμήματα και 
διαπολιτισμικά σχολεία για την ένταξη και την ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών 

Ονομα της καλής πρακτικής Ενδοσχολικά μαθήματα υποδοχής 

και μετασχολικά φροντιστηριακά 

τμήματα και διαπολιτισμικά 

σχολεία για την ένταξη και την 

ενσωμάτωση των αλλοδαπών 

μαθητών 

Χώρα Ελλάδα 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής. 
Γιατί αξίζει να θεωρηθεί καλή πρακτική; 
Τονίστε τα δυνατά σημεία της καλής 
πρακτικής 

Εφαρμόστηκαν ειδικά προγράμματα για την 

εκπαίδευση των παιδιών Ρομά και την 

ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον  

 

 

Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας (πρόσωπο ή 
φορέας που την ανέπτυξε) 

Υπουργείο Παιδείας  

 

Ομάδα στόχος Ξένοι μαθητές  

 

Φαινόμενα που αντιμετωπίζονται με αυτήν 
την καλή πρακτική (π.χ. σχολική 
εγκατάλειψη, απουσίες, σχολικός 
εκφοβισμός, σχολική αποτυχία, κλπ.) 

Σχολική διαρροή, κοινωνική και 

εκπαιδευτική ένταξη  

 

Παράγοντες κινδύνου που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη με αυτήν την καλή 
πρακτική 

Εγκατάλειψη του σχολείου, κοινωνικός 

αποκλεισμός, απομόνωση  

 

Εκπαιδευτική / συμβουλευτική / θεωρητική 
προσέγγιση   

Μη διαθέσιμο 

Αποτελέσματα  Σιγά σιγά τα παιδιά των Ρομά 

ενσωματώνονται στην ελληνική κοινωνία  

και το εκπαιδευτικό σύστημα  
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Δυνατότητα στην  μεταφορά (δυνατότητα να 
εφαρμόστει η ίδια μεθοδολογία σε άλλους 
τομείς ή ομάδες-στόχους)   

Η καλή πρακτική μπορεί να μεταφερθεί σε 

άλλες παρόμοιες μειονότητες στην Ελλάδα 

 

2.6.2. Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας 

Ονομα της καλής πρακτικής Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας 
Χώρα Ελλάδα 
Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής. 
Γιατί αξίζει να θεωρηθεί καλή πρακτική; 
Τονίστε τα δυνατά σημεία της καλής 
πρακτικής 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έχουν 

αναπτυχθεί ως μια προσπάθεια για την 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 

των ενηλίκων που δεν έχουν ολοκληρώσει τη 

βασική εκπαίδευση και δεν έχουν τα 

απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες για να 

προσαρμοστούν στις σύγχρονες 

επαγγελματικές απαιτήσεις. Οι νέοι ηλικίας 

μεταξύ 18 και 30 ετών που έχουν 

εγκαταλείψει το σχολείο είναι πλέον σε θέση 

να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική 9 - ετή 

εκπαίδευση τους . 

 

Ειδικά, εντατικά μαθήματα πρωτοβάθμιας 

και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

λειτουργούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

και στους απόφοιτους εκδίδεται απολυτήριο 

ισοδύναμο με το κανονικό απολυτήριο 

Δημοτικού και Γυμνασίου. Αυτό τους δίνει το 

δικαίωμα να εγγραφούν στο Ενιαίο Λύκειο, 

στα Τεχνικά-Επαγγελματικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα και μεταγυμνασιακά ΙΕΚ και να 

παρακολουθήσουν ορισμένα μαθήματα 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

Τα μαθήματα διαρκούν 18 μήνες με 20 ώρες 

την εβδομάδα και πραγματοποιούνται το 
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βράδυ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι 

υποψήφιοι να κατοικούν στους νομούς όπου 

λειτουργούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Σήμερα υπάρχουν 5 Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας, στην Αθήνα (Περιστέρι, Μενίδι), 

Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, 

αλλά και στο μέλλον, υπάρχουν σχέδια για τη 

δημιουργία περισσότερων σχολείων. Τα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ιδρύθηκαν μετά 

από εισήγηση του Ινστιτούτου Διαρκούς 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων ( Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης, προκειμένου να 

εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για 

τη λειτουργία των σχολείων αυτών. 

Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας 
(πρόσωπο ή φορέας που την ανέπτυξε) 

Υπουργείο Παιδείας  
 
 
 

Ομάδα στόχος Νέοι ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών που 
έχουν εγκαταλείψει το σχολείο είναι πλέον 
σε θέση να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική 
9-ετή εκπαίδευση τους.  
 

Φαινόμενα που αντιμετωπίζονται με 
αυτήν την καλή πρακτική (π.χ. σχολική 
εγκατάλειψη, απουσίες, σχολικός 
εκφοβισμός, σχολική αποτυχία, κλπ.) 

Πρόωρη σχολική διαρροή  

Παράγοντες κινδύνου που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη με αυτήν την καλή 
πρακτική 

Κοινωνικός αποκλεισμός ενηλίκων που δεν 
έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση 
και δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα και 
δεξιότητες για να προσαρμοστούν στις 
σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις 

Εκπαιδευτική / συμβουλευτική / 
θεωρητική προσέγγιση   

 

Αποτελέσματα  Πολλοί ενήλικες έχουν καταφέρει να 
τελειώσουν τη βασική εκπαίδευση και να 
αποκτήσουν τα προσόντα αυτά που τους 
έφερε στην εργασία.  
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Δυνατότητα στην  μεταφορά (δυνατότητα 
να εφαρμόστει η ίδια μεθοδολογία σε 
άλλους τομείς ή ομάδες-στόχους)   

 

Αλλες πληροφορίες / συπληρωματικές 
παρατηρήσεις  

http://www.ekep.gr/english/education/deute
ris.asp 

  

2.6.3. KESPEMs 

Ονομα της καλής πρακτικής KEΣΠΕΜ 
Χώρα Ελλάδα 

Σύντομη περιγραφή της καλής πρακτικής. 
Γιατί αξίζει να θεωρηθεί καλή πρακτική; 
Τονίστε τα δυνατά σημεία της καλής 
πρακτικής 

Ο κύριος στόχος των ΚΕΣΠΕΜ, τα Κέντρα 

Στήριξης του Προγράμματος, είναι να 

βοηθήσει τις μειονότητες να ξεπεράσουν 

την απομόνωσή τους, η οποία είναι ο 

κύριος λόγος για τον οποίο αυτή η ομάδα 

ανθρώπων είναι κοινωνικά 

περιθωριοποιημένη.  Η απομόνωση έχει 

ως  αποτέλεσμα την αδυναμία παιδιών 

των μειονοτήτων να ενσωματωθούν στον 

κορμό της κοινωνίας, διότι, λόγω της 

απομόνωσης, η έκθεση των παιδιών στην 

ελληνική γλώσσα είναι ανεπαρκής ή 

ακόμη και ανύπαρκτη έξω από το 

σχολείο, και έχουν μικρή επαφή και 

επικοινωνία με το υπόλοιπο τοπικό 

πληθυσμό. Η δημιουργία των ΚΕΣΠΕΜ 

βασίζεται στην παραδοχή ότι η 

αντιμετώπιση της απομόνωσης των 

παιδιών των μειονοτήτων θα έχει θετικό 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. 

 
Τα ΚΕΣΠΕΜ, τα οποία είναι ειδικά 

διαμορφωμένα οχήματα εξοπλισμένα με 

φορητούς υπολογιστές και πολύ 

εκπαιδευτικό υλικό, επισκέπτονται σε 

καθημερινή βάση απομακρυσμένα 

http://www.ekep.gr/english/education/deuteris.asp
http://www.ekep.gr/english/education/deuteris.asp
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χωριά, και μεταφέρουν εκεί τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 

Έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της 

χρήσης της ελληνικής γλώσσας και της 

σχολικής επίδοσης των παιδιών των 

μειονοτήτων, τα ΚΕΣΠΕΜ παρέχουν : 

Μαθήματα για την βελτίωση της 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και 

την σχολική επίδοση των παιδιών των 

μειονοτήτων κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους και το καλοκαίρι.  

Παιδαγωγικές και δημιουργικές 

δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής 

ηλικίας με στόχο την ενίσχυση των 

γνώσεων τους της ελληνικής γλώσσας και 

τη διευκόλυνση της ένταξής τους στο 

σχολικό περιβάλλον  

Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας (πρόσωπο 
ή φορέας που την ανέπτυξε) 

Υπουργείο Παιδείας 

Ομάδα στόχος Δύο στις πόλεις της Ξάνθης και της 

Κομοτηνής και οκτώ περιφερειακά στο 

Δροσερό , Εχίνο , Σέλερο , Εύλαλο (στο 

Νομό Ξάνθης), στον Ίασμο, Σάπες, 

Οργάνη (στο Νόμο Ροδόπης) και στην 

περιοχή του Άβαντος στην 

Αλεξανδρούπολη (στο Νομό Έβρου) , 

Τέσσερα κινητά ΚΕΣΠΕΜ (τέσσερα ειδικά 

διαμορφωμένα οχήματα) που 

επισκέπτονται απομονωμένα μειονοτικά 

χωριά και στους τρεις νομούς της 

Θράκης. 
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Φαινόμενα που αντιμετωπίζονται με αυτήν 
την καλή πρακτική (π.χ. σχολική 
εγκατάλειψη, απουσίες, σχολικός 
εκφοβισμός, σχολική αποτυχία, κλπ.) 

Έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της 

χρήσης της ελληνικής γλώσσας και της 

σχολικής επίδοσης των παιδιών των 

μειονοτήτων, τα ΚΕΣΠΕΜ παρέχουν : 

Μαθήματα για την βελτίωση της 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και τη 

σχολική επίδοση των παιδιών της 

μειονότητας κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους και το καλοκαίρι, 

Παιδαγωγικές και δημιουργικές 

δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής 

ηλικίας με στόχο την ενίσχυση των 

γνώσεων τους της ελληνικής γλώσσας και 

τη διευκόλυνση της ένταξής τους στο 

σχολικό περιβάλλον, 

Δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά 

και νέους.   

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας στους 

γονείς των παιδιών μειοψηφίας, 

Μαθήματα τουρκικής γλώσσας σε 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο 

να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν 

τις δυσκολίες επικοινωνίας με τους 

μαθητές οι οποίοι έχουν σαν μητρική 

γλωσσα τα τούρκικα και δεν μπορουν       

(ακόμη) να κατανοούν την ελληνική 

γλώσσα. 

Αυτοί οι δύο βασικοί άξονες του έργου, 

δηλαδή οι εκπαιδευτικές δράσεις 

παρέμβασης εντός και εκτός σχολείου 

προωθούν στενά και από κοινού τους 
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στόχους της ενίσχυσης της εκμάθησης 

της ελληνικής γλώσσας από παιδιά των 

μειονοτήτων, βελτιώνοντας τις επιδόσεις 

τους και την εξάλειψη του φαινομένου 

της υποχρεωτικής πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου. 

Παράγοντες κινδύνου που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη με αυτήν την καλή 
πρακτική 

εξαλείφοντας το φαινόμενο της 

υποχρεωτικής πρόωρης σχολικής 

εγκατάλειψης  

Εκπαιδευτική / συμβουλευτική / θεωρητική 
προσέγγιση   

Μη διαθέσιμο 

Αποτελέσματα   
Δυνατότητα στην  μεταφορά (δυνατότητα 
να εφαρμόστει η ίδια μεθοδολογία σε 
άλλους τομείς ή ομάδες-στόχους)   

Σε άλλες απομονωμένες κοινωνικές 
ομάδες 

Αλλες πληροφορίες / συμπληρωματικές 
παρατηρήσεις  

http://museduc.gr/en/κεσπεμ 

 

 

Δράσεις και  προγράμματα παρέμβασης τα οποία υλοποιούνται εντός του σχολείου : Ενισχυτικά 

μαθήματα στο δημοτικό σχολείο με στόχο την ανάπτυξη της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 

σε ώρες πέραν του σχολικού προγράμματος ή σε συνδυασμό με το ολοήμερο σχολείο. 

Φροντιστηριακά μαθήματα για την Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Μαθηματικά και Επιστήμες, σε 

επιπλέον ώρες στο σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου και σε ορισμένα λύκεια τα οποία 

εξυπηρετούν μεγαλύτερο αριθμό μειονοτικών μαθητών. Εκπαίδευση των Νηπιαγωγών και 

έρευνα με στόχο την ανάπτυξη της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας των νηπίων που μιλούν μια 

διαφορετική γλώσσα. Κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι οποίοι εργάζονται για το πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην εξοικείωση τους με 

εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί σε προηγούμενες φάσεις του προγράμματος και με 

μεθόδους διδασκαλίας των ελληνικών ως ξένη / δεύτερη γλώσσα , καθώς και η επιτυχής 

διαχείριση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας των μαθητών. Πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικού 

υλικού για τη Λογοτεχνία, Φυσικές επιστήμες το οποίο έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας στο τακτικό σχολικό πρόγραμμα της κατώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ( Eλληνική έρευνα - Prosociality Sport Club ) . 

http://museduc.gr/en/κεσπεμ
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ  
3.1.   ΑΥΣΤΡΙΑ 

Επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με μεθόδους αντιμετώπισης της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990,  ο κανόνας ήταν να αναζητηθούν οι λόγοι για την 

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αποκλειστικά στο περιβάλλον του μαθητή (έλλειμμα 

μάθησης, κοινωνικό περιβάλλον...). Από τότε, το επίκεντρο έχει επεκταθεί και συμπεριλαμβάνει 

μια έρευνα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το Υπουργείο Παιδείας έχει δημιουργήσει ένα ειδικό 

Τμήμα για την αντιμετώπιση της εγκατάλειψης του σχολείου και κάποιες μελέτες ανατέθηκαν για 

την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Αυστρία. 

Το εγχειρίδιο για σχολεία σχετικά με το θέμα της πρόωρης εγκατάλειψης  «... Damit 

niemand rausfällt»  (που σημαίνει : « κανείς να μην μείνει πίσω » ) υποτίθεται ότι θα αυξήσει την 

ενημέρωση και θα συμβάλλει στην αύξηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 

σχετικά με το θέμα της σχολικής διαρροής. Το γεγονός ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί  δεύτερη 

έκδοση δείχνει ότι έχει κινήσει  το ενδιαφέρον. 

Έχουμε ανάμικτεςς απόψεις για το διδακτικό προσωπικό. Υπάρχουν πολλοί εξαιρετικά 

αφοσιωμένοι  εκπαιδευτικοί οι οποίοι προετοιμάζουν τα μαθήματά τους με προσοχή  και κάνουν 

πλήρη χρήση διάφορων μεθόδων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ακόμα εκείνοι που 

«κατηγορούν»  τους μαθητές, όταν η μέθοδος διδασκαλίας τους δεν έχει καλή υποδοχή. 

Όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις, η έλλειψη πόρων (οικονομικών, προσωπικού, 

χώρου, κλπ.), φέρεται να είναι ο λόγος για τον οποίο η γνώση πάνω στην αντιμετώπιση της 

σχολικής διαρροής δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως. Ωστόσο, πολλά έχουν επιτευχθεί (για 

παράδειγμα το cauching στη νεολαία) και η Αυστρία φαίνεται προς το παρόν να είναι στο σωστό 

δρόμο. 

Πλεονεκτήματα και δυσκολίες της εφαρμογής των μεθόδων στον τομέα της ΕΕΚ. 

Το εύρημα που συναντάμε στα υψηλότερα ποσοστά σχολικής διαρροής στην ΕΕΚ δεν 

πρέπει να μας κάνει να λησμονούμε ότι η διαδικασία εγκατάλειψης της εκπαίδευσης έχει 

μεγαλύτερη προιστορία στις περισσότερες περιπτώσεις και έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Ειδικά 

όταν μιλάμε για το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι σημαντικό να 

περιλαμβάνεται η επιρροή της σε μακροοικονομικό επίπεδο. Η έλλειψη θέσεων κατάρτισης και οι 

ελάχιστες προοπτικές σταδιοδρομίας έχουν μια πολύ αρνητική επίδραση επισταμένη 
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παρακολούθηση μαθημάτων. Για να κυριολεκτήσουμε, μια συσσώρευση των περισσότερων 

παραγόντων κινδύνου μπορεί να παρατηρηθεί στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης - 

παρελθόν και μέλλον  έχουν κρίσιμη επίδραση στη παρακίνηση για εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντοπιστούν και να ληφθούν υπ’όψη όσο το δυνατόν περισσότεροί 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν. 

3.2 ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με μεθόδους αντιμετώπισης της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου 

Υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με την εσχολική διαρροή στη βουλή  της 

Βόρειας Ιρλανδίας και το Υπουργείο Παιδείας και Μάθησης (DEL). Το DEL έχει υιοθετήσει 

μεθόδους και μέτρα και συνεργάζεται με πολλές οργανώσεις για την εφαρμογή αυτών. Νέες 

κυβερνητικές πρωτοβουλίες που θα θέσουν σε εφαρμογή νέους μεθόδους και μέτρα για την 

αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου βρίσκονται σε νηπιακό στάδιο και ως εκ 

τούτου, τα δεδομένα όσον αφορά το αποτέλεσμά τους δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν. 

Υπάρχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο ενημέρωσης για τις μεθόδους/μέτρα μεταξύ των 

κοινοτικών/εθελοντικών Οργανώσεων καθώς και Οργανώσεων  νέων οι οποίοι ασχολούνται με 

νέους NEET στη Βόρεια Ιρλανδία. Ωστόσο, οι Οργανώσεις με τις οποίες μιλήσαμε κατά το στάδιο 

των συνεντεύξεων στο χώρο της εργασίας υποστήριξαν ότι τα σχολεία πρέπει να συνεργαστούν 

πιο στενά με τους γονείς και να προσφέρουν στήριξη της οικογένειας για την αντιμετώπιση της 

σχολικής διαρροής. Επιπλέον, έγιναν προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να δώσουν στους  

εκπαιδευτικούς  ειδική κατάρτιση  για να αντιμετωπίζουν τους νέους που κινδυνεύουν να 

εγκαταλείψουν το σχολείο . 

Οφέλη και μειονεκτήματα της εφαρμογής των εν λόγω μεθόδων 

Στη Βόρεια Ιρλανδία, η σχολική διαρροή είναι πιο συχνή στο βασικό μεταβατικό στάδιο 

μεταξύ της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης/κατάρτισης. Ένας βασικός 

παράγοντας κινδύνου εδώ είναι ο χρόνος που μεσολαβεί στους μεγάλους καλοκαιρινούς μήνες 

μεταξύ του τέλους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τον Ιούνιο και της έναρξης της  νέας σχολικής 

χρονιάς, τον Σεπτέμβριο, όταν αρκετοί νέοι διατρέχουν τον κίνδυνο να εγκαταλείψουν το 

σχολείο. Ωστόσο, οι μέθοδοι/ τα μέτρα που εφαρμόζονται μεταξύ Οργανώσεων νεολαίας, 

Κοινοτικών και εθελοντικών Οργανώσεων έχουν αποδειχθεί οτι είναι πολύ ευεργετικά στο να 

συμμετάσχουν εκ νέου αυτοί οι νέοι στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και  να προσφέρουν 
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μεταβατική στήριξη,  εργασιακή εμπειρία και μια ευέλικτη προσέγγιση για την απόκτηση 

προσόντων. 

3.3 ΤΟΥΡΚΙΑ 

Επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με μεθόδους αντιμετώπισης της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου 

Παρά το γεγονός ότι το επίπεδο ενημέρωσης του Υπουργείου Παιδείας βελτιώθηκε 

αρκετά κατά τα προηγούμενα έτη και ότι μέθοδοι και τα μέτρα εφαρμοστεί σε συνεργασία με 

αρμόδιους φορείς, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο πράγμα για το επίπεδο ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών, τους διευθυντών σχολείων, των περιφερειακών αρχών, των οικογενειών και των 

ίδιων των μαθητών. Θα χρειασθούν ακόμα πολύ χρόνο για να καταλάβουν πολύ καλά και να 

εσωτερικεύουν το ζήτημα. Η βελτίωση της ενημέρωσής τους είναι απαραίτητη για να 

εφαρμοστουν τα μέτρα και οι μέθοδοι σωστά και συνειδητά και να είναι επιτυχημένα. 

Χρειάζονται αποτελεσματικές ενημέρωσης και εκπαίδευσης για να υποστηριχθούν οι μέθοδοι 

που εφαρμόζονται . 

 

Οφέλη και  μειονεκτήματα της εφαρμογής των εν λόγω μεθόδων στον τομέα της ΕΕΚ 

Στην Τουρκία, το υψηλότερο ποσοστό σχολικής διαρροής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

παρατηρείται στα επαγγελματικά και τεχνικά γυμνάσια. Το ποσοστό εγκατάλειψης στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε γενικές γραμμές είναι 11,3 %, ενώ στα επαγγελματικά και τεχνικά 

λύκεία είναι 18,2 %. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι το υπάρχον σύστημα ή τα μέτρα δεν αρκούν ή 

δεν εφαρμόζονται σωστά για την επίλυση του ζητήματος, και πρέπει να υποστηριχθούν με νέες 

μεθόδους/ μέτρα. 

Μέθοδοι που εξηγήσαμε στο Τμήμα 3, στα μέτρα σε εθνικό επίπεδο,  δεν έχουν 

σχεδιαστεί ειδικά για την ΕΕΚ. Αλλά τα μέτρα για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

εφαρμόζονται επίσης  στην ΕΕΚ. 

Δεδομένου ότι αυτές οι μέθοδοι/προγράμματα σε εθνικό επίπεδο που αναφέρθηκαν 

παραπάνω είναι σχετικές νέες εφαρμογές, τα αποτελέσματά τους δεν είναι ακόμη γνωστά. Τα 

θετικά τους χαρακτηριστικά και οι ελειπές πτυχές τους αναφέρονται σε σχετικό μέρος του 

τμήματος 3. 
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3.4 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με μεθόδους αντιμετώπισης της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου 

Επί του παρόντος, σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο ενημέρωσης  για την  

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, 

πολλά ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα σχετίζονται με αυτό το πρόβλημα, 

προκειμένου να προσδιοριστούν αποτελεσματικές στρατηγικές για την πρόληψη/ καταπολέμηση 

της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. Έτσι, δημιουργήθηκαν χρήσιμα εργαλεία (διαδικασίες, 

προγράμματα, συμβουλευτική ομάδας, στρατηγικές αντιμετώπισης του φαινουμένου στη 

διδασκαλία), αλλά η αξία τους τους δεν έχει ελεγχθεί αφού η χρήση τους είναι ακόμα στα 

σπάργανα και πρέπει να εφαρμοστεί με συνέπεια κατά τη διάρκεια μιας μακρύτερης χρονικής 

περιόδου. 

Παράλληλα με την εφαρμογή αυτών των ειδικών εργαλειών που έχουν δημιουργηθεί, 

γίνονται επίσης δράσεις για την κατάρτιση εκπαιδευτικών για να εξατομικεύσουν την εφαρμογή 

τους στις ανάγκες του κάθε μαθητή. 

Επίσης, υπάρχουν ενέργειες που απαιτούνται για την υποστήριξη των οικογενειών για την 

κατανόηση των δυσκολιών του παιδιού ή ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες, τα 

ταλέντα, τα προσόντα των μαθητών.  Σχολείο και οικογένεια πρέπει να είναι κοντά στο παιδί 

ώστε να αναπτύξει την αυτοπεποίθησή του  και να τον κάνει να επιλέξει σχολείο . 

Η βελτιστοποίηση της σχέσης σχολείου - οικογένειας επιτυγχάνεται κυρίως από 

προγραμματισμένες συναντήσεις εκπαιδευτικών, σχολικών συμβούλων, γονέων στις οποίες 

πρέπει υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του σχολείου και τα θέματα που τους 

αφορούν: την ετοιμασία αντι-εγκληματικής και αντι-θύματος για μαθητές και γονείς (σε 

συνεργασία με την αστυνομία ), αναγνώσεις , συζητήσεις για την οικογένεια και τα παιδιά, που 

απεικονίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών 

συνεργασία με την Εκκλησία, τα πολιτιστικά ιδρύματα), μοιράζοντας προσωπικές τους εμπειρίες 

και τρόπους αποτίμησης των γονιών αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνο, ανάπτυξη της 

αυτοπεποίθησης της συμμετοχής των γονέων στην σχολική ζωή του παιδιού. 

Τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής των εν λόγω μεθόδων στον τομέα της ΕΕΚ 

Η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων γονικού ρόλου, που καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τη σχέση γονέα-παιδιού είναι δράσεις σχεδιασμένες για την 
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τη βελτιστοποίηση της σχέσης σχολείου - οικογένειας. Υπάρχουν γονείς που δεν μπορούν να 

διαχειριστούν σωστά τη σχέση με το παιδί τους, και οι οποίοι δεν έχουν καμία γνώση σχετικά με 

τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού, καμία βάση αποτελεσματικής επικοινωνίας. δεν ξέρουν πώς 

να χρησιμοποιήσουν θετική πειθαρχία. Η ενίσχυση της σχέσης σχολείου - γονέα-παιδιού μπορεί 

να βελτιώσει τις γονικές δεξιότητες, τις υπεύθυνες και υποστηρικτικές συμπεριφορές των γονέων 

απέναντι στα παιδιά, η οποία αποτελεί πιθανή λύση σε μια σειρά προβλημάτων : την πρόωρη 

σχολική διαρροή, τα εφηβικά κοινωνικά προβλήματα (ναρκωτικά, εγκληματικότητα), τη βία και τη 

σχολική αποτυχία. 

Εν τω μεταξύ, είναι ευπρόσδεκτη μια κοινωνική έρευνα σχετικά με τις οικογένειες των 

μαθητών που διατρέχουν τον κίνδυνο πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης / αποχής, προκειμένου να 

εντοπιστούν τα αίτια του φαινομένου αυτού (μέσω σχολικών διαμεσολαβητών και κοινωνικών 

λειτουργών των Δήμων) . 

Σχολείο - οικογένεια - κοινότητα αποτελούν μια τριάδα, η οποία μπορεί να μειώσει το 

φαινόμενο της σχολικής διαρροής, με μια συγκεκριμένη και ενιαία μεθοδολογία αναφοράς . 

3.5 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με μεθόδους αντιμετώπισης της πρόωρης εγκατάλειψης 

του σχολείου 

Σε απάντηση των εθνικών στρατηγικών απαιτήσεων και συστάσεων έγιναν πολλά 

σημαντικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου , όπως : 

 Το 2010 εισήχθη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση για παιδιά ηλικίας 5 ετών, που είχε 

ως αποτέλεσμα , το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012 το καθαρό ποσοστό εγγραφής των 

παιδών  παιδιά να είναι  81,5 % ή 6,6 % περισσότερο από αυτό του προηγούμενου έτους 

 Ο Ρότζερ ήταν ένα κυβερνητικό διάταγμα Αρ. 33 της 15 Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τους 

όρους χορήγησης υποτροφιών σε μαθητές που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, με το οποίο τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν πόρους για την 

υλοποίηση των στρατηγικών ανάπτυξης τους, εστιάζοντας στις σχολικές πολιτικές για την 

υποστήριξη της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την πρόληψη της πρόωρης σχολικής 

εγκατάλειψης  

 Ο Νόμος που αφορά την Προώθηση της Απασχόλησης για την αξιολόγηση και αναγνώριση 

των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ενηλίκων που αποκτώνται μέσω 
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τυπικής εκπαίδευσης και μάθησης. Οικονομικά κίνητρα που θεσπίστηκαν για τη μαθητεία 

και τη συμβουλευτική ρυθμίζει τη διαδικασία της μαθητείας 

 Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εφαρμογής του Νόμου για την Προώθηση της 

Απασχόλησης μπορούν να χορηγηθούν υποτροφίες, πόροι για το κόστος μεταφοράς και 

διαμονής των μαθητών, για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων ή βασικών 

ικανοτήτων, κάλυψη των τόκων  δανείων για τα άτομα με αναπηρία, ψυχολογική 

υποστήριξη και παραπομπή σε κατάλληλα προγράμματα και μέτρα για την απασχόληση 

και την κατάρτιση. 

Για να διασφαλιστεί η μείωση του ποσοστού των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το 

σχολείο θα πρέπει να καταρτιστεί και να υιοθετηθεί μια νέα σύγχρονη νομοθεσία για την 

προσχολική εκπαίδευση και τη σχολική εκπαίδευση. Η Βουλγαρία χρειάζεται αναθεώρηση μιας 

σειράς νόμων και κανονισμών, εξασφαλίζοντας καλή αλληλεπίδραση μεταξύ των κρατικών αρχών 

για την παροχή καλύτερης φυσικής,οικονομικής και κοινωνικής προστασίας των παιδιων που 

βρίσκονται σε κίνδυνο και για τον ρόλο και τις ευθύνες της οικογένειας.  Οι δήμοι και οι τοπικές 

επιχειρήσεις πρέπει να ενισχυσουν την υλοποίηση των μέτρων για την μείωση της σχολικής 

διαρροής. Πρέπει να αξιοιηθούν επίσης πλήρως οι δυνατότητες που υπάρχουν για συνεργασία με 

ΜΚΟ. 

Τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής των εν λόγω μεθόδων στον τομέα της ΕΕΚ 

Κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών δημοσιεύει εκθέσεις για τους  δικαιούχους 

στην εκπαίδευση για τα δύο προγράμματα. Το Υπουργείο δημοσιεύει on line καταλόγους αυτών 

των σχολείων ( για παράδειγμα) : 

 Τελική κατάταξη στην Ενότητα 2 « Παροχή συμπληρωματικής κατάρτισης για τα παιδιά 

από τις προπαρασκευαστικές τάξεις » κατά το σχολικό έτος 2013/2014. Αυτή η λίστα 

περιλαμβάνει περισσότερα από 540 βουλγαρικά σχολεία και νηπιαγωγεία . 

 Τελική κατάταξη στην Ενότητα 3 « Παροχή συμπληρωματικής κατάρτισης για τους μαθητές 

από το αρχικό στάδιο της βασικής εκπαίδευσης με στόχο να αυξήσουν το επίπεδο της 

επιτυχίας στη γενική εκπαίδευση » κατά το σχολικό έτος 2013/2014. Αυτή η λίστα 

περιλαμβάνει περισσότερα από 700 βουλγαρικά σχολεία . 
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3.6 ΕΛΛΑΔΑ  

  

Επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με μεθόδους αντιμετώπισης της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου 

Η σχολική εγκατάλειψη είναι μια σύνθετη, πολύπλευρη κοινωνική διαδικασία. Ειναι το 

αποτέλεσμα μιας σειράς αλληλένδετων προσωπικών, κοινωνικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών 

και οικογενειακων λόγων. Τα σχολεία διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση 

της σχολικής διαρροής, αλλά δεν μπορούν και δεν πρέπει να λειτουργούν αποσπασματικά. Η 

εμπειρία δείχνει ότι τα μέτρα κατά της σχολικής διαρροής τα οποία  έχουν περιορισμένο πεδίο 

εφαρμογής και χρόνου έχουν μικρό βιώσιμο αντίκτυπο στη μείωση του φαινομένου αυτού. Το 

2011 η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις πολιτικές για τη μείωση της σχολικής 

διαρροής ζήτησε από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες πολιτικές που εστιάζουν 

στις βασικές αιτίες της εγκατάλειψης του σχολείου και που είναι σε θέση να την μειώσουν με 

βιώσιμο τρόπο. 

Οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης που στοχεύουν στη μείωση της σχολικής 

διαρροής  πρέπει να καθορίσουν τις προϋποθέσεις για την επιτυχή μάθηση για όλους. Τα σχολεία 

πρέπει να είναι ένας χώρος όπου οι μαθητές να αισθάνονται άνετα και να υποστηρίζονται, να 

αισθάνονται ότι είναι κύριοι της δικής τους μάθησης και μπορούν να συμμετέχουν στα δρώμενα 

της σχολικής τους κοινότητας. Αυτό είναι σημαντικό τόσο για την συναισθηματική, κοινωνική και 

εκπαιδευτική ανάπτυξη του μαθητή όσο και για τη συνολική διαχείριση του σχολείου. Ως 

προϋπόθεση για την επιτυχή μάθηση, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ενισχυμένο ρόλο  ως 

διαμεσολαβητές της μάθησης. Χρειάζονται αυτονομία, χρόνο και χώρο για καινοτομία, ομαδική 

εργασία, ανατροφοδότηση, αυτο - επίγνωση και αξιολόγηση. Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 

περισσότερες ευκαιρίες για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. 

Τα μέτρα πρόληψης επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν την σχολική διαρροή πριν τα πρώτα 

συμπτώματα της είναι ορατά. Η επιτυχής πρόληψη της σχολικής διαρροής θέτει τις  

προϋποθέσεις για την επιτυχή σχολική φοίτηση και το σχεδιασμό των συστημάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. Πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και το 

μαθησιακό περιβάλλον τους (συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού περιβάλλοντος) παρέχουν 

ένα ενθαρρυντικό μαθησιακό περιβάλλον για όλους τους μαθητές. Αυτό περιλαμβάνει την 

ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και τους νέους. Ωστόσο, σε 
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ορισμένες χώρες το κόστος και οι περιορισμοί κινητικότητας μπορούν να περιορίσουν την 

πρόσβαση στην εκπαίδευση. 

Σε επίπεδο συστήματος, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του συστήματος εκπαίδευσης και 

κατάρτισης μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των εμποδίων για την ολοκλήρωση της ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης : 

 Πρόσβαση σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα καλής ποιότητας: Τα στοιχεία δείχνουν 

ότι η πρόσβαση σε εκπαίδευση καλής ποιότητας στη νηπιακή ηλικία διευκολύνει την 

ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η καλή ποιότητα σε αυτό 

το στάδιο αυξάνει τις εκπαιδευτικά επιτεύγματα και μειώνει τον κίνδυνο της εγκατάλειψης 

του σχολείου σε μεταγενέστερο στάδιο. Η πρόσβαση σε καλής ποιότητας προσχολικής 

εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά από κοινωνικά μειονεκτούσες 

οικογένειες και κάνει την είσοδο στο επαιδευτικό σύστημα ευκολότερη. 

 Σχετικό και ελκυστικό πρόγραμμα σπουδών : Ένα πρόγραμμα σπουδών που είναι σχετικό και 

συνεκτικό μπορεί να παρακινήσει τους μαθητές να αναπτύξουν πλήρως τις δυνάμεις και τα 

ταλέντα τους. Τα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε 

να αντανακλάνε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του μαθητή, λαμβάνοντας υπόψη τα 

διαφορετικά σημεία εκκίνησης, και να προσαρμόζονται στις φιλοδοξίες του μαθητή. 

 Ευέλικτες εκπαιδευτικές διαδρομές : Ο αυστηρός σχεδιασμός των εκπαιδευτικών διαδρομών 

μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια για την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης . Καταστάσεις όπου οι μαθητές και οι γονείς τους απαιτούνται να κάνουν 

πρόωρες υποχρεωτικές επιλογές μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών κατευθύνσεων σε 

νεαρή ηλικία κάνει τα εκπαιδευτικά συστήματα εξαιρετικά επίλεκτα και μπορεί να οδηγήσει 

στο χάσιμο κινήτρων σε εκείνους που έχουν επιλέξει λανθασμένο προσανατολισμό. Η έρευνα 

δείχνει επίσης ότι η επανάληψη τάξης κινδυνεύει να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των 

μαθητών. Μπορεί να προκαλέσει εγκατάλειψη του σχολείου  ενώ δεν είναι αποτελεσματική 

στην αντιμετώπιση των πιθανών ελλειμμάτων μάθησης. 

 Καλύτερη ένταξη νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών : Τα παιδιά από νεοαφιχθέντες 

οικογένειες μεταναστών χρειάζονται εξειδικευμένη υποστήριξη για να μάθουν τη γλώσσα 

διδασκαλίας και να καλύψουν τις ελλείψεις που έχουν στο πρόγραμμα σπουδών. Εσωτερικά  

περιβάλλοντα μάθησης μπορούν να υποστηρίξουν την ένταξή τους και να αυξήσουν την 

εκπαιδευτική τους επιτυχία. Τα παιδιά των μεταναστών θα πρέπει να τοποθετούνται στην 

ίδια ηλικιακή ομάδα με τους  συνομήλικές τους για να έχουν  επιτυχή ένταξη. Η διοικητική 
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διαδικασία για την εγγραφή των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών πρέπει να είναι έγκαιρη 

και να προσαρμοστεί στη συγκεκριμένη κατάσταση των οικογενειών τους. 

 Ομαλή μετάβαση μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης:  Τα μέτρα για τη 

διευκόλυνση της διαδικασίας προσαρμογής θα πρέπει να ξεκινούν από τη μετάβαση από το 

σπίτι στον κόσμο της εκπαίδευσης. Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο και απο το 

γυμνάσιο στο λύκειο πρέπει να διευκολυνθεί. Στενότερη συνεργασία μεταξύ σχολείων, 

προγραμμάτων ένταξης και στοχοθετημένης στήριξης για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες προσαρμογής στο νέο σχολικό περιβάλλον μπορούν να αποφύγουν την αποξένωση 

ως αποτέλεσμα δύσκολων εμπειριών μετάβασης. Η ισχυρότερη διαπερατότητα των 

εκπαιδευτικών διαδρομών είναι επίσης απαραίτητη, προσφέροντας συγκεκριμένες επιλογές 

αλλαγής κατεύθυνσης για τους νέους ανθρώπους που συνειδητοποιούν ότι προτιμούν μια 

διαφορετική πορεία σπουδών. 

 Υψηλής ποιότητας, ελκυστική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ( ΕΕΚ ): η ΕΕΚ υψηλής 

ποιότητας, ίσης αξίας με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους 

νέους ανθρώπους να εξερευνήσουν και να μάθουν περισσότερα για τον κόσμο της εργασίας 

και να τους διευκολύνει τη μετάβαση στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό ότι η υψηλή 

ποιότητα της ΕΕΚ επιτρέπει την εξέλιξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τον ίδιο τρόπο που 

κάνει η γενική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ΕΕΚ μπορεί να συμβάλει στη μείωση 

της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου  μέσω παροχής υψηλής ποιότητας δομημένων 

ευκαιρίων μάθησης βασισμένων στην εργασία. 

 Συμμετοχή μαθητών και γονέων στη σχολική διαδικασία λήψης αποφάσεων : οι απόψεις των 

νέων θα πρέπει να αξιολογηθούν ιδιαίτερα. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη σχολική 

κοινότητα αυξάνει την αφοσίωση και τον ζήλο τους και διευκολύνει την αποτελεσματικότητα 

του σχολείου. Θα πρέπει να υπάρχει τρόπος για τους μαθητές να επηρεάζουν τα σχολεία τους 

και να αναλαμβάνουν την ευθύνη της εκπαιδευτικής διαδρομής τους. Θα πρέπει να έχουν την 

ευκαιρία να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν σε αποφάσεις που επηρεάζουν 

το σχολείο και τη λειτουργία του. Τα σχολεία μπορούν να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους 

μέσα από τα σχολικά συμβούλια ή τις μαθητικές εκλογές, για παράδειγμα. Οι γονείς, ως 

κύριοι εκπαιδευτές των παιδιών τους, θα πρέπει επίσης να εκπροσωπούνται στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων του σχολείου. Η εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των γονέων στο 

σχολείο είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ευνοϊκό και υποστηρικτικό 
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περιβάλλον μάθησης γενικότερα και ειδικότερα στην πρόληψη της σχολικής διαρροής και την 

αντιμετώπιση της από νωρίς. 

 Αρχική και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού εκπαίδευσης : Η ποιότητα διδασκαλίας και οι 

ικανότητες των  εκπαιδευτικών είναι ένας καθοριστικός παράγοντας γι’ αυτούς προκειμένου  

να συμβάλουν στη μείωση της σχολικής διαρροής. Η υψηλή ποιότητα διδασκαλίας και 

μάθησης  χρειάζεται συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Συνιστάται η υιοθέτηση μιας μαθητοκεντρικής προσέγγισης στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών με έμφαση στην ποικιλία και στην ένταξη. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι 

ικανοί να προσδιορίζουν τα διαφορετικά είδη μάθησης και τις ανάγκες των μαθητών και να 

είναι εφοδιασμένοι με εκείνες τις δεξιότητες ώστε να υιοθετούν μεθόδους ένταξης 

εστιασμένες στο μαθητή, συμπεριλαμβανοντας δεξιότητες για την επίλυση συγκρούσεων και 

για την προώθηση ενός θετικού κλίματος στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

υποστηριχθούν στην αντιμετώπιση ποικιλομορφίας όσον αφορά το κοινωνικό και εθνικό 

υπόβαθρο των μαθητών καθώς και στην υποστήριξη των ατόμων με ειδικές μαθησιακές 

ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες. Θα πρέπει να κατανοήσουν την σχολική διαρροή, τα 

διάφορα εναύσματα και τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια της και να έχουν ιδιαίτερα 

επίγνωση στο ρόλου τους στην πρόληψή της. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τις δεξιότητες και 

την ικανότητα να συνεργαστούν με άλλα επαγγέλματα και εταίρους για την πρόληψη της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Αυτές οι δεξιότητες θα πρέπει να αναπτυχθούν και να 

ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της αρχικής και συνεχούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε τοποθετήσεις 

απασχόλησης σε σχολεία με υψηλά επίπεδα σχολικής διαρροής κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για να πάρουν μια καλύτερη εικόνα σε ότι αφορά τρόπους 

αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής στο επίπεδο του σχολείου. 

 Προσεγγίσεις ολόκληρου σχολείου : ποιοτικές  πρωτοβουλίες, όπως μια προσέγγιση 

ολόκληρου του σχολείου ενθαρρύνει τη δημιουργία ευνοϊκού και υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος μάθησης. Μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί ισχυρή ηγεσία και προσεκτικό 

σχεδιασμό με σαφείς και έξυπνους στόχους για όλο το προσωπικό του σχολείου. Συνεπάγεται 

την παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης προς το διδακτικό προσωπικό στην παιδαγωγική 

προσέγγιση, τον εξωτερικό έλεγχο και τις δυνατότητα για αυτο-αντανάκλαση. Μια συνολική 

προσέγγιση του σχολείου ενθαρρύνει και υποστηρίζει θετικές σχέσεις φροντίδας υπέρ και 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό του σχολείου και τους μαθητές. Απαιτείται ένα 
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ισχυρό και καλά ανεπτυγμένο σύστημα συναισθηματικής υποστήριξης στα σχολεία, ειδικά για 

εκείνους που διατρέχουν τον κίνδυνο της εγκατάλειψης του σχολείου. 

 Ισχυρό και καλά ανεπτυγμένο σύστημα καθοδήγησης : οδηγίες υψηλής ποιότητας, που 

διατίθενται σε πρώιμο στάδιο είναι απαραίτητες για την παροχή πληροφοριών που 

χρειάζονται στους νέους για να κάνουν συνειδητές επιλογές εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. 

Η βοήθεια στους νέους να κατανοήσουν τις δικές τους δυνάμεις, ταλέντα, διαφορετικές 

επιλογές σπουδών και προοπτικές απασχόλησης είναι απαραίτητη.  Είναι σημαντικό ότι η 

καθοδήγηση πηγαίνει πέρα από την απλή παροχή πληροφοριών και επικεντρώνεται στο 

άτομο σε σχέση με τις ιδιαίτερες ανάγκες και κατάστασή του. Η καθοδήγηση μπορεί να 

παρέχεται μέσω διαδραστικών μεθόδων (mentoring, coaching, ατομική καθοδήγηση, 

τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας) και μέσω online υπηρεσιών. Η εξασφάλιση ελεύθερης 

πρόσβασης των νέων σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση θα 

πρέπει να ενθαρρυνθεί. 

 Συνεργασία με τον κόσμο της εργασίας : Η παροχή ευκαιριών σε πρώιμο στάδιο, που 

επιτρέπουν στους νέους να γνωρίσουν τον κόσμο της εργασίας, για παράδειγμα μέσω 

«γευσιγνωσίας» σε επιχειρήσεις, για παράδειγμα, θα μπορούσε να τους βοηθήσει να 

κατανοήσουν τις απαιτήσεις της δουλειάς και τις προσδοκίες του εργοδότη. Μπορεί επίσης 

να αυξήσει τα κίνητρά τους ώστε να συνεχίσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση και να 

εστιάσουν καλύτερα στις μελλοντικές επιλογές σταδιοδρομίας. 

Οφέλη και μειονεκτήματα της εφαρμογής των εν λόγω μεθόδων στον τομέα της ΕΕΚ 

Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για το φαινόμενο σχολικής διαρροής στην ΕΕΚ, 

θα πρέπει να θεωρείται εννιαίο, και να εφαρμοσθούν μέθοδοι οι οποίες σχετίζονται με άλλα 

εκπαιδευτικά συστήματα. 

Ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ( SCSS ) έχει αναπτυχθεί ως μια προσπάθεια 

για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι 

έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση και δεν έχουν τα 

απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες για να προσαρμοστούν στις σύγχρονες επαγγελματικές 

απαιτήσεις. 

Η ΕΕΚ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα, ελκυστικότητα και εμπλοκή 

μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Ως αποτέλεσμα, η υψηλή 

ποιότητα της ΕΕΚ, θα πρέπει να θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ίσης αξίας με την ακαδημαϊκή 

εκπαίδευση και θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους νέους να εξερευνήσουν και 
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να μάθουν περισσότερα για τον κόσμο της εργασίας και να διευκολυνθεί η μετάβαση τους στην 

αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό η υψηλή ποιότητα της ΕΕΚ να επιτρέπει την εξέλιξη προς την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση με τον ίδιο τρόπο όπως το κάνει η γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η 

ΕΕΚ μπορεί να συμβάλει στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του μέσω παροχής δομημένων 

ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας με βάση την εργασία. 

Όλοι οι υπεύθυνοι οργάνισμοί και φορείς εργαζόνται προς αυτή την κατεύθυνση, 

προκειμένου να ενισχυθεί η ΕΕΚ , να μειωθεί το φαινόμενο σχολικής διαρροής και να αυξηθεί η 

προσφορά καταρτισμένων ανθρώπων στην αγορά εργασίας. 
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4.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η πρόωρη σχολική διαρροή είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα και πρέπει να ληφθούν υπόψη 

πολλοί παράγοντες ταυτόχρονα για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η πρόωρη σχολική διαρροή είναι 

ένα πολύπλοκο φαινόμενο, άρρηκτα συνδεδεμένο με τις κοινωνικο- πολιτικές συνθήκες της κάθε 

χώρας και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί και που 

εφαρμοζεται το εκπαιδευτικό σύστημα. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε 

σε προτάσεις και κίνητρα για την πρόληψη και τη θεραπεία της σχολικής διαρροής. 

Προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου, υπάρχουν τρία μέτρα : 

 πρόληψη 

 Παρέμβαση 

 Αντιστάθμιση 

Ο στόχος της πρόληψης είναι το σχολείο να γίνει ένας χώρος  επαφής μεταξύ παιδιών, των 

εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινότητας. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη δημιουργία 

ενός ανοικτού και διευρυμένου σχολείου, όπου θα δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να 

απασχολούνται με δραστηριότητες και προγράμματα που οι ίδιοι σχεδιάζουν, οργανώνουν και 

υλοποιούν, σε συνεργασία με την ευρύτερη σχολική και τοπική κοινότητα. 

Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρωθουν στα ακόλουθα θέματα : 

 ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τις σύνθετες ανάγκες των νέων ανθρώπων που 

βρίσκονται σε κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

 κατάρτιση των εκπαιδευτικών για να κατανοήσουν τις ανάγκες αυτών των νέων  

 ενθαρρύνση της σχέσης οικογένειας = σχολείου 

 συνεργασία με τη τοπική κοινότητα  

 εξωσχολικές δραστηριότητες, προκειμένου να αυξηθεί η παρακίνηση και η  αυτοεκτίμηση  

 προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης  

 δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας αποτελεσματική θεωρητική 

κατάρτιση με πρακτική σε επιχειρήσεις  

 σύνοψη των πιο σημαντικών παραγόντων κινδύνου που εντοπίζονται σε εθνικό επίπεδο  

 δημιουργία ενός θετικού σχολικού περιβάλλοντος, με ένα κλίμα που δίνει στους μαθητές 

την αίσθηση ότι αποτελούν μέρος του σχολείου. 
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Η έκθεση αποδεικνεί ότι τα αίτια σχολικής διαρροής μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις 

κατηγορίες ως «ατομικά» , «σχολικά», «οικογενειακά» και «γειτονικού περιβάλλοντος». Τα κύρια 

αίτια εγκατάλειψης του σχολείου είναι ως εξής: 

 κοινωνικό-οικονομική κατάσταση  της οικογένειας (οικονομικά προβλήματα)  

 οικογενειακοί παράγοντες (επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων, εγκατάλειψη του σχολείου 

και από τους γονείς, αριθμός παιδιών στην οικογένεια)  

 Κοινωνικό  γειτονικό περιβάλλον  (επιρροή συνομίλικων)  

 Παιδική εργασία  

 απόσταση του σχολείου, και έλλειψη κατοικιών στο χώρο του σχολείου. Μεταναστεύσεις 

(μόνιμες ή εποχιακές)  

 αποθάρρυνση λόγω σχολικής αποτυχίας, επανάληψης, πειθαρχικών προβλημάτων 

 αίσθημα  ότι ανήκουν / σχετίζονται με το σχολείο και τους δασκάλους  

 παραμέληση από την οικογένεια και έλλειψη πληροφόρησης 

 διακρίσεις και κοινωνικοί περιορισμοί σε βάρος των κοριτσιών  

 πολιτιστική πίεση ή πίεση που οφείλεται σε παρερμηνεία της θρησκείας  

 Μη καταχώριση ή ανακριβή καταχώριση των γεννήσεων  

 ανεπαρκή ποιότητα της εκπαίδευσης (έλλειψη επαρκούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών, 

εντατικό πρόγραμμα σπουδών, τάξεις με παρα πολλά παιδιά, ανεπαρκείς υπηρεσίες 

καθοδήγησης , ... ) . 

Τα προβλήματα που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση και τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται, έφεραν στην επιφάνεια ότι το ποσοστό της σχολικής διαρροής είναι πραγματικό 

και ότι οι εξελίξεις και βελτιώσεις δεν είναι αρκετά γρήγορες για να καλύψούν το κενό. 

Η σωστή καταννόηση των πηγών του προβλήματος μπορεί επίσης να βοηθήσει στην 

επίλυσή του. Το πρόβλημα μπορεί να σχετίζεται με τις μεταβλητές που ελέγχονται από  το 

σχολείο καθώς και σε παράγοντες εκτός ελέγχου του σχολείου. Δεν υπάρχει μια μοναδική και 

απλή λύση για ένα τόσο περίπλοκο πρόβλημα. Σχολείο, οικογένεια, μαθητές και όλα τα μέρη που 

μπορούν να συμβάλουν στη λύση υποχρεούνται να συνεργαστούν. Παιδιά που εγκατάλειψαν το 

σχολείο μπορούν να έχουν παρόμοιες ιδιαιτερότητες, καθώς επίσης και μαθητές που δεν έχουν 

καμία κοινή ιδιαιτερότητα μπορούν να εγκαταλειψουν το σχολείο. Ως εκ τούτου, προκειμένου να 

λύθει το πρόβλημα, υπάρχει η ανάγκη για προγράμματα διαφόρων ειδών, τα οποία μπορούν να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών. Η επιτυχία των προγραμμάτων εξαρτάται από την 
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αντιμετώπιση των μαθητών ξεχωριστά, κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι μπορούν να είναι 

επιτυχημένοι  και παρέχοντάς τους ένα σχολικό περιβάλλον που έχει θετικό κλίμα το οποίο 

μπορεί να ικανοποιήσει τα αισθήματα συμπάθειας και ένταξης στο σχολείο. 

Η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη του σχολείου από τους μαθητές δεν είναι ένα ατομικό 

πρόβλημα, αλλά ένα κοινωνικό πρόβλημα και τα αποτελέσματά της θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν το σύνολο της κοινότητας σε μακροπρόθεσμη βάση. Συνεπώς, επιβάλεται αυστηρά 

η λήψη διαρκών μέτρων για την πρόληψη της σχολικής διαρροής  και για την αύξηση των 

ποσοστών εγγραφής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Ενώ οι λόγοι της εγκατάλειψης είναι 

τόσο περιεκτικοί, οι πολιτικές  πρόληψης θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν με μια συνολική 

και ολοκληρωμένη προσέγγιση. Επίσης θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η δημόσια συνείδηση 

και υποστήριξη διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών για την 

πρόληψη της  σχολικής διαρροής. 

Πρώτον, οι κυβερνήσεις  πρέπει να χαράξουν τις πολιτικές / μέτρα καθοδήγησης και 

δεύτερον όλοι οι φορείς και τα ίδια τα άτομα οφείλουν να εμπλακούν. Η πρόωρη σχολική 

εγκατάλειψη είναι ένα φαινόμενο που μας αφορά όλους άμεσα ή έμμεσα, και θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί όσο αποτελεσματικά γίνεται από όλους μας. 

Η σχέση μεταξύ σχολικής αποτυχίας που οριστικοποιειται με την εγκατάλειψη και την 

αποτυχία της κοινωνικής ενσωμάτωσης θα πρέπει να ερμηνευθεί προσεκτικά.  Λογοτεχνικού 

τύπου απόψεις έβαλαν τη  σχολική διαρροή  μαζί με όλα τα άλλα προβλήματα της κοινότητας και 

του ατόμου που έχει εγκαταλήψει το σχολείο : «η αποτυχία στην ολοκλήρωση της πλήρους 

εκπαίδευσης σχετίζεται με περιορισμένες επαγγελματικές και οικονομικές προοπτικές, 

αναδεικνύοντας τις αξίες της κοινωνίας και των θεσμών της και τη προσωπική παρακμή του 

ατόμου σε όλη την ζωή», η γνώμη αυτή δεν είναι σύμφωνη με την πραγματικότητα, δεδομένου 

ότι αποδεικνύεται ότι η σχολική διαρροή  μπορεί να είναι ταυτόχρονα σύμπτωμα (αδυναμία να 

προσαρμοστεί κανείς στο σχολείο) και  αιτία, στις περισσότερες περιπτώσεις εγκατάλειψης του 

σχολείου οι μαθητές ήταν ήδη σε μειονεκτική θέση. Είναι αλήθεια ότι οι μαθητές ετοιμάζονταο 

άνισα για να αντιμετωπίσουν την σχολική κουλτούρα,  αλλά είναι εξίσου αλήθεια ότι το σχολείο 

υιοθετεί και αναδεικνύει αυτές τις ανισότητες. Η αδυναμία των μαθητών να επιλύσουν τις 

συγκρούσεις με τους δασκάλους / συνομίλικους τους και να αποκτήσουν τα απαιτούμενα 

ακαδημαϊκά πρότυπα μπορεί να οδηγήσει σε δύο συνέπειες : την εγκατάλειψη του σχολείου  ή τη 

μεταφορά των προβλημάτων προσαρμογής στην κοινότητα και στο χώρο εργασίας. 
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Εν κατακλείδι, είναι απαραίτητο να υπάρχει αντιστοιχία σε δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο 

μεταξύ των θεσμικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν κάποιο ρόλο στην πρόληψη της σχολικής 

διαρροής. Επίσης, η δράση διεπιστημονικής ομάδας δημιουργεί σημεία σύνδεσης μεταξύ του 

εκπαιδευτικού συστήματος και της ένταξης στην αγορά εργασίας, κάτι που μπορεί να 

παρακινήσει μαθητές τεχνικών σχολών  να συνεχίσουν τις σπουδές τους, και να έχουμε λιγότερες 

εγκαταλείψεις. Υπάρχει επίσης η ανάγκη ύπαρξης ενός κοινού  πλαίσιου δράσης, το οποίο μπορεί 

να αποτελέσει τη βάση μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας με δομημένες δράσεις  για την 

καταπολέμηση της σχολικής διαρροής. 

 


