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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
O Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «STAY TUNED - Πρό-

ληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ανταγωνιστικού Προ-
γράμματος Συνεργασίας «URBACT III, Implementation Νetwork». Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα 
από ένα δίκτυο 9 συνεργαζόμενων πόλεων που είναι οι εξής: Γάνδη / Βέλγιο ως επικεφαλής εταίρος 
(Lead Partner / LP), Ταλίν / Εσθονία, Σόφια / Βουλγαρία, Αμπελόκηποι – Μενεμένη / Ελλάδα, Αβέιρο / 
Πορτογαλία, Βερολίνο / Γερμανία, Ναντ / Γαλλία, Γκέτεμποργκ / Σουηδία, Βαρκελώνη / Ισπανία.   

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι κάθε συμμετέχουσα πόλη να βελτιώσει την υλοποίηση 
των στρατηγικών της με αποτελεσματικά και καλά αξιολογημένα προγράμματα δραστηριοτήτων και 
δράσεις. Ωστόσο, η ανάληψη τέτοιων ενεργειών μπορεί συχνά να παρουσιάζει κινδύνους και αβεβαιό-
τητα. Οι πόλεις αντιμετωπίζουν συνεχή πρόκληση όταν μεταβαίνουν από τη συζήτηση, τη θεωρία και 
τον προγραμματισμό στο πεδίο της δέσμευσης πόρων και έναρξης ανάληψης δράσεων που αρχίζουν να 
επιδρούν στους ανθρώπους.

Κατά τη διαδικασία μετάβασης από τη στρατηγική στο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, οι εταίροι 
του προγράμματος είναι σε διαφορετικά επίπεδα, γεγονός που δημιουργεί ταυτόχρονα προκλήσεις και 
ευκαιρίες. Οι πόλεις μπορούν να επωφεληθούν από τις εμπειρίες των άλλων πόλεων και να χρησιμο-
ποιήσουν τα μοντέλα εφαρμογής για να τα αντιπαραθέσουν με τη δική τους πρακτική.

Στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης έχει δημιουργηθεί μια τοπική ομάδα στήριξης που αποτελεί-
ται από εκπροσώπους από τις σχετικές με το θέμα υπηρεσίες του δήμου, διευθυντές από τα σχολεία 
του δήμου, εκπρόσωπους από το 2η ΕΠΑΣ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Θεσ/νίκης, από το ΚΕΣΥΠ Νεάπολης, 
το ΚΕΚ «Εκπαιδευτική Παρέμβαση», το Δίκτυο Άλφα, το «Φάρο του Κόσμου», το Σύλλογο Γυναικών 
Ρομά, κ.α. Στο πλαίσιο των προτάσεων – λύσεων που προτάθηκαν από τα μέλη αυτής της ομάδας είναι 
και ο συγκεκριμένος οδηγός.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει σημαντικές κοινωνικές και ατομικές συνέπειες. Αυτές περι-
λαμβάνουν τον αυξημένο κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ή / και ψυχικών και 
σωματικών προβλημάτων υγείας. Το 2012, το 40,1% των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο 
ήταν άνεργοι. Από αυτούς αναφέρεται ότι περίπου το 70% θα ήθελε να εργαστεί. Επιπλέον, λόγω των 
χαρακτηριστικών της οικονομίας, μόνο μία στις δέκα θέσεις εργασίας θα είναι προσιτή γι ‘αυτούς στο 
μέλλον. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις τα ποσοστά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι πολύ 
υψηλά, και βεβαίως πάνω από το μέσο όρο των χωρών τους και των ευρωπαϊκών συντελεστών στόχων.

Ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης συμμετέχει στο πρόγραμμα URBACT III με στόχο την όσο το 
δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, μέσα 
από μια διαδικασία μάθησης και ανταλλαγής μεθοδολογίας, τεχνογνωσίας 
και καλών πρακτικών με άλλες 8 ευρωπαϊκές πόλεις. Ο δήμος μας συμμετέχει 
σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αξιοποιεί στο έπακρο τους διαθέσιμους ευρω-
παϊκούς πόρους για την αυτοδιοίκηση και διεκδικεί κάθε πρόσθετο πόρο που 
θα του δώσει τη δυνατότητα να κάνει όσο το δυνατό περισσότερα έργα προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους 
πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δεύτερη φάση υλοποίησης των δικτύ-
ων εφαρμογής (Implementation Νetworks) του προγράμματος URBACT III 
προχώρησαν συνολικά 36 Ευρωπαϊκοί δήμοι, ένας εκ των οποίων ο δήμος 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ο μοναδικός δήμος από την Ελλάδα.

S TAY  T U N E D
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Οδηγός για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της 
Σχολικής Διαρροής

Τι σημαίνει «Σχολική Διαρροή»;

Σχολική ή μαθητική διαρροή (school drop out, students drop out) ονομάζεται η 
μη ολοκλήρωση από τους μαθητές της εκπαίδευσης που παρακολουθούν. Ειδικότε-
ρα, ονομάζεται η μη ολοκλήρωση από τους μαθητές της βαθμίδας εκπαίδευσης που 
κάθε κοινωνία / χώρα ορίζει ως ελάχιστη απαραίτητη εκπαιδευτική απαίτηση για 
τους νέους. Στην Ελλάδα ως υποχρεωτική ορίζεται, τυπικά, η παρακολούθηση και 
ολοκλήρωση  του πρώτου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή της Γ΄ 
τάξης του Γυμνασίου.

Ο ορισμός της σχολικής διαρροής συνολικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πιο 
διευρυμένος και συναντώνται οι όροι Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου (Early 
School Leaving), ή «Πρόωρη Εγκατάλειψη της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» 
(Early Leaving from Education and Training), που αναφέρονται στους νέους ηλικίας 
18-24 ετών, που μπορεί να έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη υποχρεωτική εκπαίδευ-
ση της χώρας, αλλά έχουν εγκαταλείψει πρόωρα την περαιτέρω εκπαίδευση ή κα-
τάρτιση. Τέλος, ο  όρος «Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης» (Not in 
Education, Employment or Training) αναφέρεται στους νέους ηλικίας 16 – 29 ετών, 
οι οποίοι δεν ανήκουν σε δομές εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης.

Η σχολική διαρροή είναι μια διαδικασία που ξεκινά από νωρίς στη σχολική ζωή 
του ατόμου, ήδη από το Δημοτικό Σχολείο, όπου το άτομο βιώνει εμπειρίες σχολικής 
αποτυχίας ή δυσκολίας. Συνεχίζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου ο μαθη-
τής, μετά από ένα κρίσιμο εκπαιδευτικό χάσμα, κατά τη μετάβαση του στο Γυμνάσιο, 
δεν εμπλέκεται πια με το 
σχολείο και δεν βρίσκει 
νόημα/προοπτική στην 
εκπαίδευσή του. Συναντά-
ται σε όλα τα κοινωνικά 
στρώματα με διαφορο-
ποιήσεις, αν και κάποιες 
κοινωνικές ομάδες διατρέ-
χουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
κοινωνικού και εκπαιδευ-
τικού αποκλεισμού. 
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Τι συμβαίνει στην Ελλάδα; Πόσοι μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο;

Η σχολική διαρροή συναντάται σε όλες τις χώρες. Στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, τόσο η σχολική διαρροή όσο και η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη 
φαίνεται διαχρονικά να μειώνονται, χωρίς να έχουν μηδενιστεί. Το φαινόμενο της 
σχολικής διαρροής αφορά κυρίως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με την 
τελευταία πανελλήνια έρευνα (Παπαδοπούλου και συν., 2017), το 11% των μαθητών 
(2.181 μαθητές) εγκατέλειψε τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ), 
ποσοστό που ξεπερνά τον ευρωπαϊκό στρατηγικό στόχο «λιγότερο από 10%  μέχρι 
το 2020», 4,23% των μαθητών (4.338 μαθητές) διέκοψε τη φοίτησή του στην Α΄ 
Γυμνασίου και ποσοστό 1,92% (1.499 μαθητές) διέρρευσε στην Α΄ τάξη του Γενικού 
Λυκείου. Το 6% των νέων 18-24 διέκοψε την εκπαίδευση ή την κατάρτισή του.

Η σχολική διαρροή είναι πιο συχνή στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευ-
ση, στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, στους μεγαλύτερους σε ηλικία μαθητές 
(συγκριτικά με τη χρονολογική ηλικία των υπόλοιπων μαθητών της τάξης), στα 
αγόρια και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες λόγω χαμηλού κοινωνικοοικονομικού 
και μορφωτικού επιπέδου, διαφορετικών πολιτισμικών αξιών και προτύπων, όπως οι-
κογένειες μεταναστών, κοινότητες  Roma, άτομα με αναπηρία. Μεγαλύτερη διαρροή 
μαθητών παρατηρείται στην αρχή της μετάβασης στην κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, 
δηλαδή στην Α΄ ή πριν την Α΄ Γυμνασίου, στην Α΄ Τάξη του ΕΠΑΛ ή του ΓΕΛ. Ένας 
μαθητής που ολοκληρώνει την Α΄ Γυμνασίου σχεδόν σίγουρα θα αποφοιτήσει από το 
Γυμνάσιο.   
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Οι νέοι που εγκαταλείπουν πρόωρα 

το σχολείο, εί
ναι πιθανότερο να συν-

δεθούν με συν
ομηλίκους με 

παρόμοια 

χαρακτηριστικά/πορεία ζωής και να 

εμπλακούν σε επικίνδυνες συμπερι-

φορές όπως η παραβατικότητα και η 

χρήση ουσιών. 

Ποιες είναι οι συνέπειες της σχολικής διαρροής; Γιατί είναι σημαντικό 
για κάποιον να ολοκληρώσει την εκπαίδευση του;

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ατόμου και 
προστατεύεται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Το σχολείο συμβάλλει στην ολο-
κληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και στην κοινωνική τους 
ένταξη, διασφαλίζει την κοινωνική ισότητα, με τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης που 
παρέχει και ενισχύει την κοινωνική συνοχή.

Οι σχολικές εμπειρίες και οι λόγοι που οδήγησαν τον μαθητή να εγκαταλείψει το 
σχολείο, μπορεί να επηρεάσουν την αντίληψη που έχει για τις ικανότητές του, για 
την προσωπική του αξία και για τη θέση του στον κόσμο, δημιουργώντας αισθήματα 
αποτυχίας, μειονεξίας και απογοήτευσης. Η υστέρηση σε γνώσεις, δεξιότητες και 
κατάρτιση, μπορεί να αυξήσει την αίσθηση της αποτυχίας. 

Το άτομο που διακόπτει και δεν ολοκληρώνει την εκπαίδευσή του έχει αυξημένες  
πιθανότητες να βρεθεί άνεργο, υποαπασχολούμενο ή με χαμηλό εισόδημα για όλη τη 
ζωή του, με αρνητικές συνέπειες στην σωματική και ψυχική του υγεία. Είναι πιο πιθα-
νό να βρεθεί περιθωριοποιημένο  και αποκλεισμένο από την κοινωνική, οικονομική 
και πολιτιστική ζωή της κοινότητας. Τα άτομα με τίτλο βασικής εκπαίδευσης είναι 
τρεις φορές πιο πιθανό να ζήσουν φτωχά ή αποκλεισμένα. 
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Ταυτόχρονα, η κοινωνία στερείται ένα σημαντικό  κομμάτι του ενεργού δυναμι-
κού της, καθώς νέοι άνθρωποι μένουν αδρανείς. Η μη ένταξη νέων ανθρώπων στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή συντηρεί και  αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες. Το 
οργανωμένο οικονομικά κράτος δαπανά χρήματα για την αποκατάσταση των συνε-
πειών (προγράμματα ανεργίας, καταπολέμησης της φτώχιας, επιδόματα, παραβατι-
κότητα κλπ). 

 Επιπλέον, η αγορά εργασίας σήμερα απαιτεί όχι μόνο εργασιακή εμπειρία, αλλά 
και τυπικά προσόντα (απολυτήριο, πτυχίο, κα.), καθώς και συνεχή επανακατάρτιση,  
κλείνοντας την πόρτα σε όσους εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο για να βρουν δου-
λειά.
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Ποιοι λόγοι οδηγούν στην πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου;

Η εγκατάλειψη του σχολείου, δεν είναι μια απόφαση που συμβαίνει ξαφνικά, 
αλλά μια μακρόχρονη διαδικασία αποστασιοποίησης του νέου από την συμμετοχή 
του στα σχολικά καθήκοντα και τις δραστηριότητες. Σημάδια κινδύνου, συνήθως 
εντοπίζονται από τις πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι σχολικοί πα-
ράγοντες που συνδέονται με το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, αλλά εμπλέ-
κονται και με άλλους παράγοντες οικογενειακούς, κοινωνικούς και προσωπικούς. 
Με άλλα λόγια πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο «βαθιάς διαπλοκής 
του σχολικού με το κοινωνικό». 

Σχολικοί παράγοντες
Καθοριστικό ρόλο για τη σχολική εγκατάλειψη διαπιστώνεται ότι παίζουν οι 

σχολικές εμπειρίες,  οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σταδιακή αποδέσμευση των 
μαθητών από το σχολείο. Η χαμηλή ακαδημαϊκή απόδοση, η επανάληψη τάξης, οι 
προβληματικές ή ανύπαρκτες σχέσεις με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, η έλλειψη 
ενδιαφέροντος του προγράμματος σπουδών, η απουσία ορίων στο σχολικό περιβάλ-
λον, δομικά στοιχεία του σχολείου όπως το μέγεθός του, η αναλογία καθηγητών - 
μαθητών είναι μερικοί από τους παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση 
της σχολικής εμπλοκής και δέσμευσης του μαθητή, στην παραίτηση, στην ανεπαρκή 
φοίτηση και την πρόωρη εγκατάλειψη.                                                        

Η έλλειψη διαδικασιών για την ομαλή μετάβαση μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευ-
σης και κυρίως το πέρασμα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, μπορεί να έχει επιζήμιες 
επιδράσεις στην σχολική πορεία, κυρίως για τα παιδιά που ήδη βιώνουν συναισθημα-
τικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές δυσκολίες. Καλούνται να ανταποκριθούν και να 
παλέψουν με τις ελλείψεις τους, σε ένα μεγαλύτερο και πιο απρόσωπο σχολικό πλαί-
σιο, με περισσότερους εκπαιδευτικούς, μαθησιακά αντικείμενα και απαιτήσεις. Οι 
πολιτικές του σχολείου που επικεντρώνονται μόνο στην πειθαρχία των μαθητών και 
αξιοποιούν την «αποβολή» ως μέτρο συμμόρφωσης, απομακρύνουν ακόμα περισσό-
τερο τους μαθητές από τη μαθησιακή διαδικασία, πυροδοτούν την απομόνωση ή την 
απειθαρχία και συνδέονται με υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης. Από το σχολικό 
πλαίσιο φαίνεται συχνά να λείπουν οι γνώσεις και οι διαδικασίες έγκαιρου εντοπι-
σμού, διαχείρισης και υποστήριξης των μαθητών που εμφανίζουν συναισθηματικές, 
κοινωνικές και εκπαιδευτικές δυσκολίες, με συνέπεια την αναποτελεσματικότητα 
των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών και 
την αύξηση της αίσθησης των μαθητών ότι το σχολείο δεν ενδιαφέρεται. Η σχέση 
εκπαιδευτικού -μαθητή αναδεικνύεται ως ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες 
που επηρεάζουν είτε θετικά, είτε αρνητικά τις επιδόσεις των μαθητών στο σχολείο, τη 
συμπεριφορά τους και τη στάση που θα αναπτύξουν απέναντι στο σχολείο. 
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Η αποτυχία, επίσης, των σχολείων να συμπεριλάβουν την οποιασδήποτε μορφής 
διαφορετικότητα των μαθητών τους, δημιουργεί αντίσταση στη μάθηση, αισθήματα 
μειονεξίας και χαμηλή δέσμευση με το σχολικό περιβάλλον. Η βαθμοθηρία, ο αντα-
γωνισμός που αυτή προκαλεί, ο μονομερής προσανατολισμός στη γνώση και η καθέ-
δρας διδασκαλία, δεν αφήνουν περιθώρια ανάδειξης άλλων δεξιοτήτων και ταλέντων 
των μαθητών, κυρίως εκείνων που δεν τα πάνε καλά στα μαθήματα. 

Ακόμη, η αναντιστοιχία μεταξύ του περιεχομένου της εκπαίδευσης ή κατάρτι-
σης με την καθημερινότητα αλλά και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μπορούν να 
αυξήσουν τον κίνδυνο εκπαιδευτικής αποτυχίας, καθώς οι μαθητές νιώθουν ότι δεν 
έχουν προοπτικές εντός της εκπαιδευτικής οδού που έχουν επιλέξει. 

Ατομικοί παράγοντες
Έρευνες που εξετάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών που εγκατέλειψαν το 

σχολείο, χωρίς να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευση, δείχνουν ότι οι περισσότε-
ροι αντιμετώπιζαν μαθησιακές δυσκολίες πολύ πριν το διακόψουν. Η επανάληψη της 
τάξης και οι δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή αποτελούν ενδείξεις κινδύνου 
διαρροής. Συνεπώς, η ακαδημαϊκή επίτευξη είναι πολύ σημαντική για τη σχέση που 
αναπτύσσει ο μαθητής με το σχολείο.                                       

Η δυσκολία επίσης του νέου να θέτει συγκεκριμένους στόχους και να δεσμεύεται 
σε αυτούς, το να μην πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει ή το να φοβάται την απο-
τυχία, και οι δυσκολίες στη διαχείριση των κοινωνικών του σχέσεων, είναι χαρακτη-
ριστικά της προσωπικότητας που αυξάνουν τον κίνδυνο για σχολική διαρροή, κυρίως 
αν δεν υπάρξει έγκαιρη κατάλληλη υποστήριξη από τους ενήλικες. Παραιτείται από 
την προσπάθεια και διαμορφώνει τη στάση ότι το σχολείο δεν έχει να του προσφέ-
ρει τίποτα. Κοινά στοιχεία στο ιστορικό των παιδιών που εγκατέλειψαν πρόωρα 
το σχολείο αποτελούν η έλλειψη ενδιαφέροντος, τα προβλήματα προσαρμογής, η 
επιβολή ποινών (αποβολές), το σκασιαρχείο και η αλλαγή σχολείων. Εκτός από τα 
εμφανή προβλήματα στη συμπεριφορά που συνήθως τραβούν την προσοχή γονέων 
και εκπαιδευτικών, ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών «διαρρέει σιωπηλά», εμφανίζο-
ντας μία στάση απόσυρσης, απομόνωσης και μειωμένης συμμετοχής. Οι μαθητές που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (σωματικής και ψυχικής), που προέρχονται από 
διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, μιλούν άλλη γλώσσα, καθώς 
και μαθητές που έχουν βιώσει μεταβάσεις και αντιξοότητες στη ζωή τους, χρειάζο-
νται ενισχυμένη υποστήριξη για να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις. 

Τα παιδιά με υψηλό ρίσκο για σχολική διαρροή, στην ευάλωτη περίοδο της εφη-
βείας, εμπλέκονται συχνά σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές όπως η πρόωρη έναρξη της 
σεξουαλικής ζωής χωρίς προφυλάξεις, η χρήση ουσιών και η παραβατικότητα.   

Επιπλέον, ο γάμος σε νεαρή ηλικία και η τεκνοποίηση για τις γυναίκες καθώς και 
η εξασφάλιση εργασίας, αποκόπτουν τους νέους από το σχολικό περιβάλλον. 
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Οικογενειακοί παράγοντες
    Τα παιδιά που βιώνουν προβλήματα και αντιξοότητες στην οικογενειακή τους ζωή, 
σε συνδυασμό με αποστερήσεις που προέρχονται από το χαμηλό κοινωνικό και οικο-
νομικό στάτους της οικογένειας, φαίνεται ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να 
εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο. Η φτώχια δημιουργεί πιεστικές συνθήκες διαβίω-
σης για όλα τα μέλη της οικογένειας και μειώνει την πρόσβαση σε πόρους, αγαθά και 
ευκαιρίες για την εξέλιξη και ενδυνάμωση των παιδιών. Οι οικογένειες με διαφορετικό 
εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο, καθώς και οι γονείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, είναι 
πιθανότερο να μην μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους στις μαθησιακές διαδι-
κασίες. Παρατηρείται έτσι, ότι ορισμένα παιδιά «κληρονομούν» τα μορφωτικά αγαθά 
της οικογένειάς τους. Οι γονείς με χαμηλό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο είναι, 
επίσης, πιο πιθανό να μην αναζητήσουν έγκαιρα βοήθεια για πιθανό πρόβλημα (ψυχι-
κής) υγείας του παιδιού τους και να μην δεσμευτούν στη θεραπεία. 

Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν αντίξοες συνθήκες στην οικογένεια, όπως ψυ-
χική ασθένεια του γονέα, χρήση ουσιών, κακοποίηση, έντονες ενδοοικογενειακές 
συγκρούσεις, είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν χαμηλή επίδοση, απόσυρση από τις 
δραστηριότητες του σχολείου, επιθετικότητα και άλλα προβλήματα συμπεριφοράς. 
Τόσο στις περιπτώσεις που τα παιδιά βιώνουν αποστερήσεις όσο και στις περιπτώ-
σεις έντονων οικογενειακών δυσλειτουργιών, τα παιδιά βιώνουν μακροχρόνιο άγχος, 
ντροπή, χαμηλή αυτοεκτίμηση και μεγάλη αβεβαιότητα. Οι συνθήκες αυτές ωθούν 
συχνά τα παιδιά να αναλάβουν ρόλους ενηλίκων.

Επιπλέον, η στάση των γονέων απέναντι στο σχολείο και στις δυνατότητες του 
παιδιού τους (μειωμένες προσδοκίες για το παιδί, απαξιωτική στάση για το σχολείο, 
αδιαφορία για τη σχολική πορεία), επηρεάζει και τη στάση του παιδιού. 

 Άλλοι παράγοντες στην οικογένεια που μπορεί να συμβάλλουν στη σχολική  
διαρροή μπορεί να είναι επί-
σης, η κακή σχολική επίδοση 
των αδερφών, η πιθανή διαρ-
ροή μεγαλύτερου αδερφού, η 
οικογενειακή κινητικότητα, 
η αστάθεια του οικογενεια-
κού περιβάλλοντος.
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Κοινωνικοί παράγοντες
Η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη, όπως και κάθε κοινωνικό φαινόμενο, δεν μπο-

ρεί να εξηγηθεί και να αντιμετωπιστεί, αν δεν ληφθεί υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό 
πλαίσιο και η χρονική στιγμή μέσα στα οποία αναπτύσσεται.

Διαπιστώνεται ότι το κοινωνικό υπόβαθρο των ατόμων επηρεάζει σημαντικά το 
μέλλον τους. Οι κοινωνικές ανισότητες γίνονται εκπαιδευτικές ανισότητες με όλο 
και περισσότερες έρευνες να καταλήγουν στο ότι, ενώ το σχολείο αποτελεί «εισιτή-
ριο» κοινωνικής ανέλιξης, «η κοινωνική προέλευση ενός ατόμου αποτελεί τον κατε-
ξοχήν παράγοντα που αποφασίζει για την εκπαιδευτική του εξέλιξη». Οι ερευνητές 
μιλούν για το “πολιτισμικό κεφάλαιο” που η οικογένεια κληροδοτεί στο παιδί και 
αντανακλάται στη σχολική του επίδοση. Έτσι, τα παιδιά της μεσαίας και ανώτερης 
κοινωνικής τάξης αναδεικνύονται «καλοί» μαθητές λόγω της καθημερινής τους επα-
φής με την κουλτούρα των γονιών και τα αντικείμενά της - βιβλία, τρόπος ομιλίας, 
συναυλίες, παραστάσεις, διακοπές, αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, με παράλληλη 
«ροή» των λιγότερο προνομιούχων, σε διαδρομές ειδικής και επαγγελματικής εκπαί-
δευσης ή ανειδίκευτης εργασίας. Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς στην 
οποία ζουν τα παιδιά, η καθαριότητα,  η έλλειψη παιδικών χαρών, δραστηριοτήτων 
και χώρων πρασίνου, μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις σχολικές επιδόσεις 
των μαθητών, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Η οικονομική κρίση έχει κλονίσει την ισορροπία της οικογένειας σε όλα τα 
επίπεδα. Η εργασιακή ανασφάλεια, η εισοδηματική αβεβαιότητα, η ανεργία, η υπερ-
χρέωση των νοικοκυριών, η φτωχοποίηση και το γενικευμένο αίσθημα αβεβαιότητας 
και ανασφάλειας, διαμορφώνουν ένα αρνητικό περιβάλλον για την ψυχοσυναισθη-
ματική ανάπτυξη των ενηλίκων και κατ’ επέκταση των παιδιών. Στην Ελλάδα, τα πιο 
πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την κατακόρυφη αύξηση των 
διαταραχών άγχους, της κατάθλιψης και των αποπειρών αυτοκτονίας. Ταυτόχρονα, 
η περικοπή των κρατικών δαπανών για την υγεία και την πρόνοια, αφήνει, τα χαμη-
λά, κυρίως κοινωνικά στρώματα που πλήττονται περισσότερο, χωρίς υποστήριξη. 
Το Σχολείο, ο δεύτερος για τα παιδιά σημαντικός κοινωνικός θεσμός, στερείται τους 
αναγκαίους πόρους για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης.

Στην εποχή μας, απουσιάζουν, επίσης, εκείνα τα πρότυπα που είναι άξια να κινη-
τοποιήσουν στα παιδιά τις υγιείς διαδικασίες για ταύτιση και εξιδανίκευση. Χρειάζε-
ται να υπάρξει προβληματισμός για τα πρότυπα που προβάλλονται από τα ΜΜΕ και 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.          

Όλοι οι παράγοντες κινδύνου που αναφέρθηκαν αυξάνουν τον κίνδυνο για σχολι-
κή διαρροή, αλλά δεν καθορίζουν την τελική πορεία του παιδιού. Υπάρχουν μαθητές 
που εγκαταλείπουν, χωρίς να υπάρχουν εμφανείς παράγοντες κινδύνου, καθώς και 
μαθητές υψηλού ρίσκου, που ολοκληρώνουν τη φοίτηση. 

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, χρειάζονται αλλα-
γές και παρεμβάσεις σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται (οικογένεια, σχολείο, 
κοινότητα) και επηρεάζουν τη ζωή παιδιών.             
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Πώς μπορεί το σχολείο να βοηθήσει στη πρόληψη της 
σχολικής διαρροής ή αλλιώς στη σχολική ολοκλήρωση;

Τα σχολεία που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση των μαθητών, χαρα-
κτηρίζονται από πολιτικές δίκαιης πειθαρχίας, υψηλές προσδοκίες για όλους τους 
μαθητές, ευκαιρίες για ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή και 
συνεργατική κουλτούρα, που σημαίνει συνεργασία με τις οικογένειες, συνεργασία 
μεταξύ εκπαιδευτικών και «άνοιγμα» του σχολείου σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, 
φορείς και προγράμματα, που θα εμπλουτίσουν και θα ενισχύσουν το έργο του. 

Υιοθέτηση Συνεργατικής Κουλτούρας
 Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έχουν μερίδιο ευθύνης και μπορούν να 

συμβάλλουν ενεργητικά στην πρόληψη της σχολικής διαρροής. Έτσι, οι Διευθυντές 
των σχολείων, οι Υποδιευθυντές, το διδακτικό και το υπόλοιπο προσωπικό, οι μαθη-
τές και οι γονείς χρειάζεται να συνεργάζονται και να ενώνουν τις προσπάθειές τους 
σε κοινούς στόχους και αξίες. 

 Το σχολείο χρειάζεται να βρει τρόπους προσέγγισης και συνεργασίας με τους 
γονείς των μαθητών, κυρίως εκείνων που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο για σχολική 
διαρροή. Έχει αποδειχθεί ότι η συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή έχει άμεση, 
θετική επιρροή στην επίτευξη του παιδιού και σε συνδυασμό με το κλίμα του σχο-
λείου συνιστά ακριβή προγνωστικό παράγοντα της σχολικής ένταξης και επιτυχίας. 
Ρόλος των γονιών στις μικρές ηλικίες είναι επίσης, σε συνεργασία με το σχολείο, να 
βοηθήσουν τα παιδιά τους να βελτιώσουν τη δεξιότητα της ανάγνωσης και της γρα-
φής κατά την ηλικία της ανάπτυξης του γραμματισμού. 

 Το σχολείο χρειάζεται, επίσης, να είναι «ανοιχτό» στη συνεργασία και υπο-
στήριξη από εξωτερικές υπηρεσίες και  φορείς για την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
χρειάζονται εξειδικευμένη γνώση αλλά και για τον εμπλουτισμό και την πλαισίωση 
του σχολικού προγράμματος.    

                                                                   
Υιοθέτηση εκπαιδευτικού οράματος
 Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να «κρατήσουν» τους μα-

θητές τους, χρειάζεται να υιοθετήσουν και να υπηρετήσουν ένα διαχρονικό  εκπαι-
δευτικό όραμα που βασίζεται στην πίστη ότι «Όλα τα παιδιά μπορούν». Αυτό σημαί-
νει ότι όλοι οι μαθητές υποστηρίζονται στο να καλλιεργήσουν και να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη, ανεξάρτητα από ατομικούς ή οικογενει-
ακούς παράγοντες, την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και τις εμπειρίες ζωής που 
έχουν. Όλες οι πρακτικές, επομένως, χρειάζεται να δίνουν έμφαση στην ένταξη των 
μαθητών και πιο συγκεκριμένα, στην εξεύρεση τρόπων αύξησης του ενδιαφέροντος 
και του ενθουσιασμού για το σχολείο, του αισθήματος του «ανήκειν», των κίνητρων 
για μάθηση και πρόοδο στο σχολείο, καθώς και της αξίας που αποδίδουν οι μαθητές 
στο σχολείο και τη μάθηση. 
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•	 Ένα σχολείο που «ενδιαφέρεται» 
Για την επιτυχημένη εφαρμογή οποιασδήποτε στρατηγικής με στόχο την ολοκλή-

ρωση του σχολείου, απαραίτητη θεωρείται η ύπαρξη θετικού σχολικού κλίματος. 
Το ζήτημα αυτό συνδέεται άρρηκτα με το κοινωνικό κεφάλαιο των σχολείων, 

δηλαδή με την παρουσία εκπαιδευτικών που «ενδιαφέρονται». Το μεγαλύτερο μέρος 
των ερευνών δείχνει ότι ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας της σχολικής 
συμμετοχής είναι ο βαθμός υποστήριξης που λαμβάνουν οι μαθητές από τους εκπαι-
δευτικούς.

Ενθαρρύνοντας, καθοδηγώντας και υποστηρίζοντας συνεχώς όλους τους μαθη-
τές, οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τα παιδιά να νιώσουν ότι μπορούν να διαχειριστούν 
τις δυσκολίες τους και ότι  μπορούν να τα καταφέρουν. Η υποστήριξη του εκπαιδευ-
τικού, δεν έχει να κάνει μόνο με τα μαθησιακά αντικείμενα, αλλά και με ενδεχόμενες 
ελλείψεις κάποιων μαθητών σε κοινωνικές δεξιότητες και με προβλήματα στις σχέ-
σεις με τους συμμαθητές τους. Η αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων και 
η δίκαιη εφαρμογή των κανονισμών του σχολείου, εμπνέει στους μαθητές ασφάλεια 
και την αίσθηση ότι το σχολείο ενδιαφέρεται. Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη ισχυρής 
σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Η έμφαση 
στα δυνατά σημεία των μαθητών, η βλεμματική επαφή, το ενδιαφέρον για τη ζωή έξω 
από το σχολείο, η δήλωση διαθεσιμότητας για συζήτηση, η κουβέντα στο διάδρομο ή 
στην αυλή, εκλαμβάνονται από τους μαθητές ως ένδειξη ενδιαφέροντος.

 Τα σχολεία χρειάζεται να γνωρίζουν όσο γίνεται καλύτερα τους γονείς των μαθη-
τών τους. Η ενθάρρυνση των γονέων να επισκέπτονται το σχολείο και να συζητούν 
για πιθανά προβλήματα, η στάση κατανόησης προς τους γονείς, η υποστήριξή τους 
στον τρόπο διαβάσματος του παιδιού, η έγκαιρη ενημέρωσή τους για κάθε απουσία, 
η ενημέρωση των γονέων για υποστηρικτικές υπηρεσίες, η οργάνωση ενημερώσεων 
/ σχολών γονέων κτλ αποτελούν πρακτικές που ενισχύουν το καλό κλίμα και την 
εμπιστοσύνη των γονέων προς το σχολείο. 

 Με στόχο την έγκαιρη υποστήριξη των παιδιών, κυρίως κατά τη μετάβαση σε 
διαφορετική βαθμίδα, καλό θα ήταν το σχολείο να ενημερώνεται για τυχόν ενέργειες 
που έχουν ήδη γίνει για το παιδί από το προηγούμενο σχολείο του. 

Για τους μαθητές των πρώτων τάξεων κάθε βαθμίδας, μια καλή 

πρακτική θα ήταν η συμπλήρωση από τους γονείς αλλά και από 

τους ίδιους τους μαθητές, σύντομου ερωτηματολογίου, που θα 

διερευνά την προσωπικότητα του μαθητή, τα ενδιαφέροντα, 

τους φόβους, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του. 
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•	 Ποιότητα των σχολικών προγραμμάτων 
Η εκπαίδευση που εμπλέκει τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της μάθησης 

(βιωματική μάθηση, δουλειά σε μικρές ομάδες, διαδραστική διδασκαλία, χρήση 
σύγχρονων μεθόδων κλπ), βελτιώνει το σχολικό κλίμα, αυξάνει την ικανοποίηση 
των μαθητών και τη σύνδεσή τους με το σχολείο και τη γνώση.  

 Ο εμπλουτισμός του σχολικού προγράμματος με καινοτόμα προγράμμα-
τα αγωγής υγείας, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές, δουλεύοντας σε ομάδα, να 
γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τους άλλους, να αποκτήσουν ανοχή στη 
διαφορετικότητα, να αναπτύξουν ενσυναίσθηση, να μάθουν να εκφράζουν και να 
διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Επίσης, πολιτιστικά, 
περιβαλλοντολογικά, και ευρωπαϊκά προγράμματα, η συμμετοχή των μαθητών σε 
αθλητικά γεγονότα, σε διαγωνισμούς, η οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, λει-
τουργούν εμπλουτιστικά, κάνουν το σχολείο «συναρπαστικό» και με αυτό τον τρόπο 
αποτρέπεται η σχολική ανία.

Καθώς η συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και η ανάπτυξη των γνώσεων 
και δεξιοτήτων του μαθητή είναι κεντρικής σημασίας για τη μετέπειτα εξέλιξή του 
στο σχολείο και στην κοινωνία, ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο ρόλος της προσχολικής 
εκπαίδευσης. Η προσχολική αγωγή μπορεί να συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό 
των αναγκών και στην ανάπτυξη ικανοτήτων όπως η αντίληψη, οι γνωστικές ικανό-
τητες, η κοινωνική συμπεριφορά, η αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων. Για το 
λόγο αυτό, η εκπαίδευση στις μικρές ηλικίες χρειάζεται να προκαλεί και να μεταδίδει 
εμπειρικές γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως η φύση, ο κόσμος, οι τέχνες, 
καθένα από τα οποία μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, κι-
νώντας τη φυσική περιέργεια του παιδιού και ενθαρρύνοντάς το να ανακαλύψει τον 
κόσμο με ενεργητικό τρόπο.

Το σχολικό πρόγραμμα χρειάζεται να σχεδιάζεται κατάλληλα, ώστε να παρακινεί 
τον μαθητή στην ανακάλυψη της γνώσης, να τον εμπλέκει στη μαθησιακή διαδικα-
σία και να επιτρέπει την άμεση συσχέτιση της θεωρίας με τα πρακτικά πλεονεκτή-
ματα που θα προκύψουν για τον ίδιο, από την εφαρμογή ή τη χρησιμοποίησή της. Ως 
εκ τούτου, είναι σημαντικό να ενσωματώνονται στο σχολικό πρόγραμμα της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης κυρίως, και στοιχεία αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 
και επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς ενισχύουν την αίσθηση σύνδεσης 
του σχολείου με τη ζωή,  ενθαρρύνουν τον μαθητή να εμπλακεί πιο ενεργά στη μαθη-
σιακή διαδικασία και να θέσει συγκεκριμένους στόχους για το μέλλον του. 

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές που έχουν ένα σχέδιο σταδιοδρομίας, είναι πιο 
πιθανόν να παραμείνουν στο σχολείο και να συμμετέχουν στην εκπαίδευση με πιο 
θετικό τρόπο. Η συστηματική εκπαίδευση και καθοδήγηση σταδιοδρομίας βοηθά 
τους μαθητές να κατανοήσουν τα δυνατά σημεία και τα ταλέντα τους και διευκολύ-
νει τη μετάβαση σε άλλες βαθμίδες και κατευθύνσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης ή 
στην εργασία. 



14

•	 Εξατομίκευση της εκπαίδευσης
 Ιδιαίτερα σημαντική στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι η δυνατότητα του 

εκπαιδευτικού να προσαρμόζει το περιεχόμενο και τις διδακτικές μεθόδους στις συ-
γκεκριμένες ανάγκες, τα αδύνατα και δυνατά σημεία των μαθητών. Αυτή η  εξατομι-
κευμένη  παρέμβαση, βασίζεται στην αρχή ότι κανένα ενιαίο πρόγραμμα δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες όλων των συμμετεχόντων. Η δυνατότητα 
καθοδήγησης-επίβλεψης (mentoring) στη διδασκαλία, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των μαθητών, δημιουργεί ένα θετικό πλαίσιο μάθησης και εξέλιξης. Επίσης, 
η εναλλακτική σχολική φοίτηση προσφέρει τη δυνατότητα στο άτομο να αποφοιτή-
σει μέσα από έναν άλλο εκπαιδευτικό δρόμο, με σεβασμό στις ιδιαίτερες κοινωνικές 
και εκπαιδευτικές του ανάγκες. Οι μετά το σχολείο δραστηριότητες, προσφέρουν 
εμπειρίες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους μαθητές σε κίνδυνο σχολικής απο-
τυχίας, καθώς αυτά τα προγράμματα «γεμίζουν» τον απογευματινό κενό χρόνο με 
δημιουργικές δραστηριότητες που ενισχύουν τη σύνδεση με το σχολείο.

•	 Προώθηση του εγγραμματισμού
   Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι δράσεις προώθησης του εγγραμματισμού  από 

τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες στοχεύουν στη διδασκαλία της βασικής δεξιότητας 
της ανάγνωσης, ιδίως όσον αφορά την ικανότητα κατανόησης και κριτικής επεξεργα-
σίας γραπτών κειμένων. Ο εγγραμματισμός αποτελεί τη βάση για την ολοκλήρωση 
της βασικής εκπαίδευσης και τη συνέχιση στην ανώτερη εκπαίδευση ή την επαγγελ-
ματική κατάρτιση. Νέοι χωρίς δεξιότητες ανάγνωσης συχνά χάνουν την κοινωνική 
επαφή και δυσκολεύονται στη συμμετοχή τους σε κοινωνικές διεργασίες. Η προώ-
θηση του αλφαβητισμού είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τα άτομα ή τις ομάδες που 
παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες, λόγω κοινωνικών παραγόντων ή εθνοπολιτισμι-
κής προέλευσης.

•	 Υποδοχή και ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων
 Η εμπειρία του πρόσφυγα τις περισσότερες φορές περιλαμβάνει τέτοιες κα-

ταστάσεις και διαδρομές που την καθιστούν τραυματική. Η τραυματική εμπειρία των 
προσφύγων εμπεριέχει τη διάλυση του προϋπάρχοντος κοινωνικού τους ιστού, την 
απώλεια σπιτιού, γειτονιάς, φίλων, συγγενών και πατρίδας. Τα παιδιά και οι γονείς 
τους ζουν μια δραματική αλλαγή πλαισίου και απώλειας σημαντικών συναισθηματι-
κών σχέσεων. Βρίσκονται σε μια διαδικασία αλλαγής, σε μια ασταθή, μεταβατική και 
αβέβαιη κατάσταση ζωής. Η όποια προσπάθεια προσαρμογής τους, υποδαυλίζεται 
από τις δυσκολίες με τη γλώσσα και το χρόνο που απαιτείται για την κατανόηση της 
νέας πολιτισμικής πραγματικότητας, στην οποία πρέπει να ενταχθούν άμεσα και να 
επιβιώσουν.
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Πολλά παιδιά δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία σχολικού περιβάλλοντος. Προτε-
ραιότητα για τους μαθητές αυτούς είναι να νιώσουν ασφάλεια. Αυτό θα επιτευχθεί, 
αν νιώσουν ότι το σχολικό περιβάλλον (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) τους αποδέ-
χεται, τους σέβεται αλλά και ενδιαφέρεται να τους γνωρίσει. Για την υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών που έχουν στις τάξεις τους πρόσφυγες, το Κέντρο Πρόληψης Δίκτυο 
Άλφα έχει δημιουργήσει το υλικό ΓΕΦΥΡΕΣ – Εργαστήρια για την ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη παιδιών και εφήβων προσφύγων 8 – 16 ετών*. Βοηθητικές πρακτικές για 
τους μαθητές αυτούς είναι ο ορισμός συγκεκριμένου προσώπου για την αρχική υπο-
δοχή και σταδιακή ενσωμάτωση του μαθητή, η τοποθέτηση πινακίδας στην είσοδο 
του σχολείου με την λέξη «Καλωσόρισες» σε όλες τις γλώσσες που εκπροσωπούνται 
στο σχολείο, η συμμετοχή κάποιου σταθερού συμμαθητή σε ρόλο μέντορα, που θα 
βοηθήσει στην ένταξη και η ύπαρξη καθημερινής ρουτίνας δραστηριοτήτων που 
δημιουργεί στα παιδιά την αίσθηση ελέγχου του περιβάλλοντος. Βοηθητική θα ήταν, 
επίσης, η μετάφραση, βασικών εντύπων και πληροφοριών προκειμένου να διευκο-
λυνθούν οι γονείς στα καθήκοντα και στους ρόλους τους σε σχέση με το σχολείο. 

•	 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών
 Ο εκπαιδευτικός που δεν έχει την απαραίτητη υποστήριξη, δεν μπορεί, με τη 

σειρά του, να υποστηρίξει αποτελεσματικά τους μαθητές. Η συνεργασία, η ανταλ-
λαγή γνώσεων και πρακτικών και η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των εκπαιδευτικών 
είναι άκρως σημαντική για τη διαχείριση προβλημάτων που προκύπτουν στο σχο-
λείο.  Ιδιαίτερα, η καθοδήγηση σε νέους εκπαιδευτικούς, η παροχή συμβουλών και η 
συναισθηματική υποστήριξη, ο περισσότερος χρόνος και χώρος για ομαδική εργασία 
και ανεπίσημες ανταλλαγές μεταξύ των εκπαιδευτικών, η δικτύωση με άλλα σχολεία, 
η υποστήριξη στη διαχείριση άγχους και συγκρούσεων, καθώς και η συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση, ενισχύουν την αίσθηση αυτεπάρκειας του εκπαιδευτικού και προλαμβά-
νουν την επαγγελματική εξουθένωση.

Τι μπορώ να κάνω για τους μαθητές που βρίσκονται σε 
μεγαλύτερο κίνδυνο;

      Στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, ο εκπαιδευτικός καλείται να διαδραματίσει 
πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. Ανάμεσα σε αυτούς, αυτόν του διευκολυντή της 
μάθησης, διαχειριστή της πειθαρχίας, του εμψυχωτή που οργανώνει και συντονίζει 
δραστηριότητες καθώς και έναν συμβουλευτικό ρόλο, όταν πολλές φορές βρεθεί 
αντιμέτωπος με αντιξοότητες ή μαθητές που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Όσον 
αφορά τον τελευταίο ρόλο, οι απαιτήσεις από τον εκπαιδευτικό είναι μεγάλες και 
πολύπλευρες. Καλείται όχι μόνο να επιλύσει προβλήματα, αλλά να στηρίξει συναι-
σθηματικά, να παρέμβει και να αποτρέψει, όποτε μπορεί, μαθητές από το να εγκατα-
λείψουν πρόωρα το σχολείο.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

•	 Ενημερώνομαι με προσωπικό διάβασμα για το τι προτείνει η έρευνα και η 
βιβλιογραφία σε σχέση με τη μαθητική διαρροή.

•	 Φροντίζω για τη θετική υποδοχή και την ομαλή μετάβαση των μαθητών που 
έρχονται από άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης ή άλλο σχολείο, χώρα κτλ. Φροντίζω 
να παρέχεται στήριξη στη μετάβαση από το δικό μου σχολείο στην επόμενη 
βαθμίδα ή σε ένα επόμενο σύστημα εκπαίδευσης / κατάρτισης. Αξιοποιώ πρα-
κτικές που προτείνονται για το σκοπό αυτό.

•	 Εντοπίζω έγκαιρα τους μαθητές που διατρέχουν κίνδυνο αποτυχίας και διαρ-
ροής (μαθητές με απουσίες, καθυστερημένη άφιξη, αποβολές, φτωχή επίδοση, 
συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς) 

•	 Συλλέγω πληροφορίες για τον μαθητή που με προβληματίζει: συζητώ μαζί του, 
με ενδιαφέρον για το πώς είναι η ζωή του εκτός σχολείου, συζητώ με συναδέλ-
φους για να έχω πιο ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας του, καλώ τους 
γονείς/κηδεμόνες, για να κατανοήσω τις δυσκολίες και τις ανάγκες του.

•	 Ενημερώνομαι για τυχόν ενέργειες που έχουν ήδη γίνει για το μαθητή από το 
προηγούμενο σχολείο του.

•	 Σκέφτομαι για τους πιθανούς λόγους της χαμηλής επίδοσης και της εικόνας 
που εμφανίζει ο μαθητής, (μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, ψυχολογικά προ-
βλήματα, αδυναμία υποστήριξης από τους γονείς, οικογενειακά προβλήματα, 
προβλήματα στις σχέσεις με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς  κτλ).

•	 Σχεδιάζω μέτρα για την υποστήριξη του μαθητή και επιδιώκω τη συνεργασία 
με όσους εμπλέκονται.

•	 Παρακολουθώ στενά και καταγράφω την πορεία του μαθητή καθ’ όλη την 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

•	 Οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση μπορούν να βοηθηθούν με: έγκαιρη 
αξιολόγηση/διάγνωση, ενισχυτική διδασκαλία, ειδικό πρόγραμμα αλφαβητι-
σμού, παροχή βοηθητικού υλικού (σημειώσεις), εκμάθηση δεξιοτήτων μελέτης 
(οργάνωση χρόνου, χώρου), μαθητή προς μαθητή υποστήριξη, υποστήριξη 
των γονέων στον τρόπο διαβάσματος του παιδιού. Εφόσον ο γονιός δεν έχει 
τις γνώσεις και τις ικανότητες να υποστηρίξει, το σχολείο χρειάζεται να επεν-
δύσει περισσότερο χρόνο.

•	 Δίνω έμφαση στα δυνατά στοιχεία των μαθητών (κλίσεις, ταλέντα, επιθυμίες), 
τα οποία επιδιώκω να εμπλέξω και να αναδείξω στη μαθησιακή διαδικασία και 
στις δραστηριότητες του σχολείου. 

•	 Καλλιεργώ την ανάπτυξη εμπιστοσύνης με τους μαθητές, δηλώνω την διαθε-
σιμότητά μου να συζητήσω, προσεγγίζω με νοιάξιμο και μειώνω τυχόν στάσεις 
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και σχόλια που υποβιβάζουν τους μαθητές. 
•	 Σε συνεργασία με τους συναδέλφους μου, προσπαθώ να βρω και να δώσω 

κίνητρα στους μαθητές που κινδυνεύουν να διαρρεύσουν, προκειμένου να 
παραμείνουν στο σχολείο.

•	 Κάνω το μάθημα και τις σχολικές δραστηριότητες ελκυστικές. Συνδέω τη 
γνώση με την καθημερινότητα των μαθητών. Αξιοποιώ βιωματικές τεχνικές 
και καινοτόμα προγράμματα.  Διερευνώ τα ενδιαφέροντα των μαθητών και 
οργανώνω ανάλογα τις εξωσχολικές και ενδοσχολικές δραστηριότητες (π.χ. 
σχολική εφημερίδα, διαμόρφωση εσωτερικού/εξωτερικού χώρου, καλλιτεχνι-
κές και αθλητικές δράσεις). Για τους μεγαλύτερους μαθητές, χρήσιμη είναι η 
εξοικείωσή τους με την αγορά εργασίας.

•	 Ενημερώνω τους μαθητές για εναλλακτικούς τρόπους/δρόμους  εκπαίδευσης 
και τους διασυνδέω με υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. 

•	 Δείχνω με έμπρακτο τρόπο στους μαθητές ότι υπάρχει κάποιος που δεν πρό-
κειται να τους εγκαταλείψει ή να τους επιτρέψει να αποστασιοποιηθούν από 
το σχολείο, ότι υπάρχει κάποιος που τους εκτιμά και είναι διαθέσιμος να τους 
υποστηρίξει όλο το σχολικό έτος και όσο είναι στο σχολείο. Ταυτόχρονα ζητώ 
τη δέσμευσή τους ότι θα προσπαθήσουν να μελετήσουν, να παρευρίσκονται 
τακτικά στην τάξη, να είναι εκεί εγκαίρως και να εκφράζουν εποικοδομητικά 
την απογοήτευσή τους (έννοια εμμονής του εκπαιδευτικού). 



18

Πώς μπορώ να προσεγγίσω τους γονείς των μαθητών με 
κίνδυνο για σχολική διαρροή;

•	 Υιοθετώ την αντίληψη, ότι το να συνεργάζομαι με τους γονείς ωφελεί πολλα-
πλώς τους μαθητές και αποτελεί διάσταση της επαγγελματικής μου ταυτότητας.

•	 Προτιμότερο είναι, η επικοινωνία με την οικογένεια του μαθητή, να γίνεται 
κυρίως από έναν εκπαιδευτικό, ως πρόσωπο αναφοράς, έτσι ώστε να υπάρχει 
συνέχεια και εξατομίκευση.

•	 Προσκαλώ τους γονείς να επισκέπτονται το σχολείο συστηματικά και όχι μόνο 
στις περιπτώσεις επίδοσης βαθμολογιών.

•	 Φροντίζω να συναντήσω τους γονείς σε χώρο που δεν θα υπάρχουν ενοχλήσεις. 
Τους υποδέχομαι με χαμόγελο και διάθεση συνεργασίας.

•	 Στην αρχή της συνάντησης δίνω έμφαση στα θετικά στοιχεία του παιδιού τους, 
δείχνοντας πίστη στις ικανότητές του.

•	 Παρατηρώ τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς μιλούν για το παιδί τους. 
•	 Ενδιαφέρομαι για τον βαθμό και την ικανότητα εμπλοκής τους στις εργασίες 

του παιδιού στο σπίτι, καθώς και για τον διαθέσιμο χρόνο που έχουν για το 
παιδί.

•	 Αναφέρω τις ανησυχητικές συμπεριφορές που παρατηρώ και τους ενθαρρύνω 
να μιλήσουν για την προσωπικότητα του παιδιού και για τυχόν ανησυχίες που 
έχουν και οι ίδιοι.

•	 Ενθαρρύνω να μιλήσουν για τυχόν προβλήματα που υπάρχουν στην οικογένεια, 
διαβεβαιώνοντας ότι οι πληροφορίες είναι απόρρητες και θα αξιοποιηθούν μόνο 
για την καλύτερη υποστήριξη του παιδιού.

•	 Δεσμεύομαι να ενημερώνω τους γονείς για κάθε απουσία και για κάθε συμπερι-
φορά/στάση που με ανησυχεί έντονα. Ενθαρρύνω να κάνουν το ίδιο.

•	 Επιδιώκω ποικίλους τρόπους επικοινωνίας (τηλέφωνο, σημειώματα, email) σε 
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περιπτώσεις που οι γονείς δεν μπορούν να επισκεφθούν το σχολείο. 
•	 Προτείνω τρόπους για να βελτιωθεί η επίδοση (οργάνωση της μελέτης στο 

σπίτι, τρόπος επίβλεψης γονέα, ενισχυτική διδασκαλία, ατομικό πρόγραμμα 
εκμάθησης σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, σχολεία με τάξεις υποδοχής, τμήματα 
ένταξης).

•	 Όταν εντοπίζω από νωρίς προβλήματα στην επίδοση ή τη συμπεριφορά του 
μαθητή, αναλαμβάνω δράση έγκαιρα, από τους πρώτους μήνες του σχολικού 
έτους. Μπορώ να καλέσω σε κοινή συνάντηση τους γονείς και τους μεγαλύ-
τερους μαθητές, όπου θα παρουσιάσω με συγκεκριμένα παραδείγματα το τι 
παρατηρώ και το τι προτείνω. 

•	 Στις περιπτώσεις που διαπιστώνω ότι οι γονείς δεν ξέρουν πώς να υποστηρίξουν 
το παιδί, ότι υπάρχουν οικογενειακά προβλήματα ή χρειάζεται αξιολόγηση/διά-
γνωση του παιδιού, παραπέμπω στην κατάλληλη υπηρεσία.

•	 Διευκολύνω την πρόσβαση των γονέων σε πληροφορίες για τις υποστηρικτικές 
υπηρεσίες, τους θεσμούς και τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές επιλογές. Υπο-
στηρίζω ιδιαίτερα τους γονείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ή τους γονείς 
που προέρχονται από άλλες χώρες (γραπτές οδηγίες, μεταφρασμένες οδηγίες, 
εξεύρεση διαμεσολαβητών).

•	 Επιδιώκω να ενημερώνομαι και να συνεργάζομαι με τις υπηρεσίες και τους ει-
δικούς που έχουν αξιολογήσει ή αναλάβει την υποστήριξη του παιδιού, κατόπιν 
συγκατάθεσης γονέων, παρακολουθώ την εξέλιξη, ακολουθώ τις υποδείξεις τους 
και τους ενημερώνω για την πορεία.

•	 Ενημερώνω τον μαθητή για όποια κίνησή μου σε σχέση με την προσέγγιση των 
γονέων, γιατί πρωταρχική σημασία για μένα έχει η εμπιστοσύνη του και η σχέση 
μου μαζί του.

•	 Σε περιπτώσεις που, οι όποιες προσπάθειές μου για επικοινωνία / συνεργασία 
με την οικογένεια του μαθητή αποβούν άκαρπες, διερευνώ για άλλα μέλη της 
ευρύτερης οικογένειας ή του περιβάλλοντος που συμμετέχουν ή γνωρίζουν για 
τη ζωή του παιδιού.

•	 Ενεργοποιώ το Συμβούλιο Τμήματος και την παρουσία των προϊσταμένων για 
εκπαιδευτικά θέματα, στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν δυσκολίες στο χειρι-
σμό τους.

•	 Στις περιπτώσεις που ο γονιός δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα και στις 
συστάσεις του σχολείου, το σχολείο χρειάζεται να αντιμετωπίσει τη στάση αυτή 
ως ένδειξη παραμέλησης του παιδιού, και να ενημερώσει τον γονέα για πιθανές 
ενέργειες στις οποίες ενδεχομένως θα προβεί, ως είναι υποχρεωμένο. Συνήθως 
οι γονείς θορυβούνται και ανταποκρίνονται. Τα παιδιά των γονέων αυτών βρί-
σκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη επικίνδυνων συμπεριφορών 
μακροπρόθεσμα, γι’ αυτό είναι σημαντικό το σχολείο να δείξει επιμονή στην 
προσέγγιση και αποφασιστικότητα όταν χρειάζεται. 
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Πού μπορώ να απευθυνθώ για βοήθεια και υποστήριξη;

•	 Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων: 2310587512,  συμβουλευτική μαθητών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

•	 Κέντρο Πρόληψης «Δίκτυο Άλφα»:  2310 729090, 2310 734353  συμβουλευτική 
γονέων για θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών και την πρόληψη επικίνδυνων 
συμπεριφορών, σχολές γονέων. 

•	 Β΄ Κέντρο Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) 
Θεσσαλονίκης: 2310 603384, αξιολόγηση & διάγνωση ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών μαθητών, υποστήριξη γονέων. 

•	 Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παπανικολάου: 2310 535537, αξιολόγηση, διάγνωση 
παιδιών & εφήβων.

•	 Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β. Ελλάδος 2310 554031, αξιολόγηση, διάγνωση 
παιδιών & εφήβων.

•	 Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής ΙΚΑ Πύλης Αξιού: 2310 521800, αξιολόγηση, 
διάγνωση παιδιών & εφήβων.

•	 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Β.Δ. Τομέα (Συκιές): 2313 310100, ψυχοθεραπεία 
ενηλίκων, προγράμματα θεραπείας τραυλισμού για παιδιά, έφηβους, ενήλικες.

•	 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δ. Τομέα (Αμπελόκηποι): 2313310600, ψυχοθεραπεία 
παιδιών και ενηλίκων, οικογενειακή ψυχοθεραπεία.

•	 ΜΕΡΙΜΝΑ: 2310 510010, υποστήριξη σε θέματα πένθους στην οικογένεια και το 
σχολείο.

•	 Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Ειδικό Τακτικό Ψυχιατρικό Ιατρείο 
Παιδιών και Εφήβων για την αντιμετώπιση του εθισμού στους Η/Υ και το 
Διαδίκτυο, 2310 892417.

•	 Ψυχιατρικό τμήμα Παιδιών & Εφήβων - Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. 
Παπανικολάου»: 2313307572, διάγνωση, θεραπευτική παρέμβαση, νοσηλεία παι-
διών και εφήβων έως 18 ετών.

•	 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΚΚΑ, 2313 313820-21 υποστήριξη 
και ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες, γραμμή SOS 197. 

•	 Χαμόγελο του Παιδιού: 1056 για βία στα παιδιά στην οικογένεια και στο σχολείο. 
•	 Συνήγορος του παιδιού: (www. 0-18.gr) 800.11.32.000 (γραμμή χωρίς χρέωση για 

ανηλίκους), 2131 306703, 2131306605. Υποστήριξη παιδιών σε περιπτώσεις παρα-
βίασης των δικαιωμάτων τους από ιδιώτες ή δημόσιες υπηρεσίες.

•	 Άρσις Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων: 2310 552813, Ψυχολογική, Κοι-
νωνική, Νομική υποστήριξη παιδιών & νέων (15-21 ετών) σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.
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•	 «Ανάδυση» Ανοιχτό Θεραπευτικό Πρόγραμμα Εφήβων Θεσσαλονίκης: 2310 
253534, πρόγραμμα απεξάρτησης για εφήβους χρήστες (13-20 ετών) και τις οι-
κογένειες τους.

•	 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης: 2310729270, 
2310771480 (Παράρτημα Ρομά). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω 
στην αναλυτική αναφορά. 

•	 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη): 2313330873, κοινωνικές και οικονομικές υπη-
ρεσίες υποστήριξης παιδιού & οικογένειας, υποστήριξη μονογονεϊκών οικογενει-
ών & θετών γονέων.

•	 ΜΚΟ Κοινωνική Αλληλεγγύη, Κέντρο Θεσσαλονίκης: 2310 501030 501040, νο-
μική & κοινωνική υποστήριξη σε μη προνομιούχους κατοίκους Θεσσαλονίκης.

Από πού μπορώ να αντλήσω πληροφορίες για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής; 

Διεθνής Κοινότητα για την πρόληψη της σχολικής διαρροής: 
http://www.dropoutprevention.eu/about/
Εργαλείο του CEDEFOP για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης από την 
εκπαίδευση: http://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-
leaving
Ευρωπαϊκό Εργαλείο για την προώθηση της εκπαίδευσης και την πρόωρη 
εγκατάλειψη της εκπαίδευσης:
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm
Σελίδες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης της 
εκπαίδευσης και πληροφορίες για χρήσιμα εργαλεία και πρακτικές: 
http://urbact.eu/stay-tuned
https://www.uantwerpen.be/en/projects/resl-eu/about-resl-eu/
http://www.tavinstitute.org/projects/reslea-reducing-early-school-leaving-of-young-
people/
https://www.dropinproject.eu/
https://www.ceu.edu/project/resleu-reducing-early-school-leaving-eu
http://invet-project.eu/
https://aer.eu/tag/school-dropout/
http://eslplus.eu/en
http://oktataskepzes.tka.hu/en/crocoos
http://oktataskepzes.tka.hu/en/effect
http://www.dropoutprevention.eu/
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Εκπαιδευτικές Δομές που μπορώ να κατευθύνω ένα παιδί που 
έχει εγκαταλείψει το σχολείο: 

Για κάποιον έφηβο, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, έχει δια-
κόψει τη φοίτηση στο σχολείο, εργάζεται και επιθυμεί να πάρει απολυτήριο Γυμνασίου 
ή Λυκείου μπορεί να απευθυνθεί:

Εσπερινό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων «Πηνελόπη Δέλτα» 
Διάρκεια φοίτησης: 3 έτη
Ωράριο λειτουργίας: 19:00- 22:10
Διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 52, Αμπελόκηποι, 56121, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 742 004, Φαξ. 2310 742 004
Ιστοσελίδα: gym-esp-ampel.thess.sch.gr/

Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων «Ρήγας Φεραίος» 
Διάρκεια φοίτησης: 3 έτη
Ωράριο λειτουργίας: 19:00- 22:10
Διεύθυνση: Φιλιππουπόλεως & Δαβάκη, Αμπελόκηποι ,56123, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 748 552, Φαξ: 2310 729 152
Email: mail@lyk-esp-ampel.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://lyk-esp-ampel.thess.sch.gr

Εσπερινό ΕΠΑΛ Κορδελιού - Ευόσμου 
Διάρκεια φοίτησης: 3 έτη
Ωράριο λειτουργίας: 19:00- 22:10
Διεύθυνση: Τέρμα Σμύρνης, Εύοσμος, 56224, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 758 985
Email: mail@4epal-esp-evosm.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: 4epal-esp-evosm.thess.sch.gr/

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στην Α’ Τάξη Λυκείου, μπορεί να απευθυνθεί 
επίσης στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ: Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ http://www.
oaed.gr/epas. Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τουλάχι-
στον Ενδεικτικού Α’ Τάξης Λυκείου και ηλικίας έως 23 ετών. Η εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ 
επιτυγχάνεται μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων των υποψηφίων 
(βαθμός Τίτλου Σπουδών, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια). 
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1η Σχολή Μαθητείας ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης: 
Διεύθυνση: Λαγκαδά 117- 119, 56123, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 721 858, Φαξ. 2310 721 855
Email: epas.thes1@oaed.gr
Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr/1e-epa.s.-thessalonikes

2η Σχολή Μαθητείας ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης: 
Διεύθυνση: Λαγκαδά 117- 119, 56123, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 729 250, Φαξ. 2310 729 791
Email: epas.thes2@oaed.gr
Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr/2e-epa.s.-thessalonikes

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης: 
Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 73, 57013, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 696 216, Φαξ. 2310 696 214
Email: epas.oreokastro@oaed.gr
Ιστοσελίδα:  http://www.oaed.gr/epas-oraiokastrou

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λακκιάς Θεσσαλονίκης: 
Διεύθυνση: Λακκιά Θέρμης, 57006, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 23960 22 769 & 508, Φαξ. 23960 22 508
Email: epas.lakkia@oaed.gr
Ιστοσελίδα:  http://www.oaed.gr/epas-lakkias
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Αν κάποιος είναι απόφοιτος Λυκείου και επιθυμεί να 
συνεχίσει τις σπουδές του, μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί σε 
κάποιο ΙΕΚ: 

Δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου κάθε τύπου, 
καθώς και οι απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ Κύκλου σπουδών, ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ (Επαγγελματι-
κό Λύκειο, Επαγγελματική Σχολή του ν.3475/2006), ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Οι 
εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις σπουδαστών στα ΙΕΚ, πραγμα-
τοποιούνται από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 
Οι ζητούμενες ειδικότητες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος επιλο-
γής των υποψηφίων αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται από τη Δ/νση 
Κατάρτισης του ΟΑΕΔ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του.

ΙΕΚ Θεσσαλονίκης: 
Διεύθυνση: Λαγκαδά 117 - 119,  56123, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 721 852, Φαξ. 2310 721 857
Email: iek.thes@oaed.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr/iek-thessalonikes

ΙΕΚ Ωραιοκάστρου: 
Διεύθυνση: Ωραιόκαστρο, 57013, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 698 223, Φαξ. 2310 694 548 
Email: iek.oreokastro@oaed.gr, 
Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr/iek-oraiokastrou
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Δ.ΙΕΚ που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου 
Μάθησης : 

Δ.ΙΕΚ Μοναστηρίου:
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 169-171, 56123, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 554 501, 2310 554 511, Φαξ. 2310 520 683 
Email: iekmonastiriou@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://iek-monast.thess.sch.gr/
  
Δ.ΙΕΚ Ευόσμου
Διεύθυνση: Τέρμα Σμύρνης, Εύοσμος, 56226, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 709 759, 2310 708 671, Φαξ. 2310 758 188 
Email: iekmonastiriou@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://iek-evosm.thess.sch.gr/

Δ.ΙΕΚ Τριανδρίας
Διεύθυνση: Αθ. Διάκου 17 & Ζαϊμη 2, 55337, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 949 237, Φαξ. 2310 949 069 
Email: grammateia@iek-triandr.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://iek-triandr.thess.sch.gr/contact.php

Δ.ΙΕΚ Νεάπολης
Διεύθυνση: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Νεάπολη, 56701, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 600 963, 2310 640 198, 2310 658 724, Φαξ. 2310 600 964
Email: grammateia@iek-neapol.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://iek-neapol.thess.sch.gr

Δ.ΙΕΚ Θεσσαλονίκης: 
Διεύθυνση: Ολυμπίου Διαμαντή 1, Κτήριο Δημόκριτος, 4ος όροφος, 54626, Θεσσα-
λονίκη
Τηλ. 2310 500 484, 2310 539 622, 2310 538 298, Φαξ. 2310 539 256 
E-mail: mail@1iek-thess.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: 1iek-thess.thess.sch.gr

Δ.ΙΕΚ Πυλαίας- Χορτιάτη: 
Διεύθυνση: Ισμήνης 4, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 313 595, Φαξ. 2310 313 295 
E-mail: grammateia@iek-pylaias.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: iek-pylaias.thess.sch.gr

Δ.ΙΕΚ Σίνδου: 
Διεύθυνση: Λύκειο Σίνδου, 57400, Σίνδος, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 795 154, Φαξ. 2310 795 153 
E-mail: grammateia@iek-sindou.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: iek-sindou.thess.sch.gr
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Για κάποιον ενήλικο, 18 ετών και άνω, ο οποίος έχει διακόψει 
τη φοίτηση του στο σχολείο, εργάζεται και επιθυμεί να πάρει 
απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου μπορεί να απευθυνθεί:

Σ.Δ.Ε. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-
ekpaidefsi-enilikon/deyteri-efkairia/s-
d-e-sxoleia-deyteris-efkairias 
Διάρκεια φοίτησης: 2 έτη
Ωράριο λειτουργίας: 16:30 - 20:30

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
Ευόσμου: 
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 2, 
Εύοσμος, 56440, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 769 575, 764 026, 
Φαξ. 2310 769 575
Email: mail@sde-el-kordel.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://sde-kordelio-evosmos.mysch.gr/

Από τη σχολική χρονιά 2018 - 2019, λειτουργεί Παράρτημα του ΣΔΕ Ευόσμου 
στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στο 3ο 
Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης. 

1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης (Νεάπολη): 
Διεύθυνση: Στρ. Στρεμπενιώτη, 1ο & 3ο Γυμνάσιο, Περιοχή Στρεμπενιώτη, 56760, 
Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 672 715, Φαξ. 2310 672 715 
Email: sdethes@sch.gr
Ιστοσελίδα: sde-thess.thess.sch.gr/

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δήμου Δέλτα (Διαβατά): 
Διεύθυνση: 2ο Γυμνάσιο Διαβατών, Ανδρέα Γεωργίου, Διαβατά, 57008, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 782 358
Email: sdedelta@sch.gr
Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/sdedelta/
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Πού μπορώ να απευθυνθώ για υποστήριξη; 

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 

 https://www.eoppep.gr/teens/index.php/consultant/16-symvoulos

1ο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Δυτικής Θεσσαλονίκης - ΚΕΣΥΠ 
Νεάπολης 
Διεύθυνση:  Αγίου Στεφάνου 26 / 1ος Όροφος – Νεάπολη Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310 550 240, Φαξ. 2310 550 240    
Email: mail@1kesyp-v.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: 1kesyp-v.thess.sch.gr/
Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 – 17:00
Απευθύνονται: Σε όλους τους μαθητές. Σε υποψήφιους για τα ΑΕΙ, τα ΑΣΕΙ, την ΑΣ-
ΠΑΙΤΕ, τις ΑΕΑ, τα ΤΕΙ, τις ΑΣΣΥ, την ΑΕΝ, τις ΑΣΤΕ, το ΕΑΠ, αλλά και σε κάθε 
άλλη σχολή κατάρτισης και επιμόρφωσης: ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ/ΟΤΕΚ-ΚΕΚ-ΣΔΕ-
ΚΕΕ. Σε γονείς. Σε καθηγητές που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ, τις Βιωματικές Δράσεις ή και 
Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας στα σχολεία τους. Σε κάθε νέο και νέα.
Προσφέρουν: Συμβουλευτική στήριξη στους μαθητές προκειμένου να πάρουν τις κα-
λύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους. Ενημέρωση για κάθε αλλαγή του Εκπαιδευ-
τικού Συστήματος. Πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την 
αγορά εργασίας. Στήριξη των καθηγητών που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ, τις Βιωματικές 
Δράσεις ή και Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας στα σχολεία τους.

Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας 
Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Κέννεντυ 32, Αμπελόκηποι (έναντι κλειστού Γυμναστηρίου Αμπελοκήπων)
Τηλ. 2310 729 090, Φαξ. 2310 729 091
Email: info@diktioalpha.gr
Ιστοσελίδα: www.diktioalpha.grΠαρεχόμενες υπηρεσίες: Ατομική ψυχολογική υπο-
στήριξη γονέων και μαθητών (Λυκείου), παρεμβάσεις πρόληψης στο σχολείο, δημι-
ουργικά εργαστήρια για έφηβους, σχολές γονέων.
Απευθύνεται σε: Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς.
Περιοχή ευθύνης: Δήμοι Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου, Παύλου 
Μελά, Ωραιοκάστρου, Δέλτα, Χαλκηδόνας.
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Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, και
Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης 
Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί μια νέα κοινωνική δομή στην υπηρεσία του πολίτη. 
Η κεντρική δομή στελεχώνεται από  1  Κοινωνικό Λειτουργό και 1 Ψυχολόγο. 
Το Παράρτημα Ρομά στελεχώνεται από 1 Κοινωνικό Λειτουργό, 1 Ψυχολόγο, 1 
Παιδαγωγό, 1 Διοικητικό Υπάλληλο και 1 Διαμεσολαβητή.
Διεύθυνση Κεντρικής Δομής:  Έλλης Αλεξίου 9, Αμπελόκηποι, 56121, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 729 270
Διεύθυνση Παραρτήματος Ρομά: Οδυσσέως Ανδρούτσου 2, Αμπελόκηποι, 54628, 
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 771 480 & 2310 771 607, Φαξ. 2310 769 523 
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 16:00
Ωράριο κοινού:  Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 08:00 - 14:00 
Παρεχόμενες υπηρεσίες: Τετάρτη - Παρασκευή, κατόπιν ραντεβού. 
Υποδοχή – Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών σχετικά με Προγράμματα Πρόνοιας, 
Κοινωνικής Ένταξης, Εκπαίδευσης και Απασχόλησης. Ψυχοσυναισθηματική στήριξη. 
Συμβουλευτική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Συμβουλευτική απασχόλησης.
Email: kentrokoinotitas@ampelokipi-menemeni.gr
Ιστοσελίδα Δήμου: http://www.ampelokipi-menemeni.gr/ 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: https://www.facebook.com/kkampelokipimenemeni/

Για κάποιον ενήλικο, ο οποίος έχει διακόψει τη φοίτηση στο σχολείο, 

εργάζεται και επιθυμεί να πάρει απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου 

μπορεί να απευθυνθεί στα Εσπερινά Γυμνάσιο, Λύκειο και ΕΠΑΛ, 

όπως επίσης και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας όπως αναφέρθη-

καν παραπάνω.

Τι δομές εκπαίδευσης υπάρχουν για ενήλικες που 

έχουν εγκαταλείψει κάποτε το σχολείο;
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Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης «Δίκτυο Άλφα», το οποίο ευχαριστούμε θερμά για 
την συνεργασία στην υλοποίηση του προγράμματος STAY TUNED, είναι αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρία, που ιδρύθηκε το 1999 και είναι ένα από τα 75 Κέντρα Πρόλη-
ψης που λειτουργούν στην Ελλάδα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και του 
Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Τα Κέντρα Πρόληψης αποτελούν 
εγκεκριμένους φορείς για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της εξάρτησης 
και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στα σχολεία, στην οικογένεια και στην 
ευρύτερη κοινότητα. Το Δίκτυο Άλφα διοργανώνει δράσεις που στοχεύουν στην 
ενίσχυση των παραγόντων που προστατεύουν από την εμφάνιση εξαρτητικών και 
άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών. Υλοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια για εκ-
παιδευτικούς, ομαδικά εργαστήρια για γονείς, εκπαιδευτικές ενημερώσεις για μαθη-
τές, δημιουργικά εργαστήρια για νέους, εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων, συλλόγων 
και φορέων σε πρακτικές που προάγουν την πρόληψη, ατομική και οικογενειακή 
συμβουλευτική, δράσεις για ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως οι μονογονείς, οι ρομά, 
οι πρόσφυγες. Όλες οι δράσεις του Δικτύου Άλφα παρέχονται στους πολίτες δωρεάν. 

 Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στις σελίδες,
 www.diktioalpha.gr και www.facebook.com/DiktyoAlfa.  

 Κέννεντυ 32,  56121 Αμπελόκηποι – Θεσσαλονίκη
 Τηλ: 2310729090,   Fαx: 2310729091
 www.diktioalpha.gr, e-mail: info@diktioalpha.gr








