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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 γονείς 

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 πρό-

ωρα το σχολείο, είναι πιθανότερο 

να συνδεθούν με συνομηλίκους με 

παρόμοια χαρακτηριστικά/πορεία 

ζωής και να εμπλακούν σε επικίν-

δυνες συμπεριφορές όπως η παρα-

βατικότητα 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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Πώς μπορεί η οικογένεια να βοηθήσει στην πρόληψη της 
σχολικής διαρροής;

Για να αναπτύξουν τα παιδιά θετική στάση απέναντι στο σχολείο και να επενδύ-
σουν  στη μόρφωση τους, είναι σημαντικό και οι γονείς  να συμμετέχουν στη σχολι-
κή ζωή του παιδιού τους. Η Οικογένεια επηρεάζει την επίδοση και την προσαρμογή 
του παιδιού στο σχολείο μέσα από: α) τη θετική στάση και επαφή με το σχολείο, β) 
τη συναισθηματική σχέση με το παιδί και τον τρόπο που φροντίζει τις ανάγκες του. 
Όσες και να είναι οι οικονομικές δυσκολίες και οι στερήσεις αγαθών στην οικογέ-
νεια, η στενή, ζεστή σχέση του παιδιού με τους γονείς, αποτελεί γι’ αυτό ανεκτίμητο 
πλούτο.

Θετική στάση και επαφή των γονέων με το σχολείο
Το ενδιαφέρον των γονέων για την εκπαίδευση εκδηλώνεται από την προσχολική 

ηλικία ακόμη, όταν το παιδί εισέρχεται για πρώτη φορά σε ένα οργανωμένο μαθησι-
ακό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι πρώτες εμπειρίες μάθησης του παιδιού επηρεά-
ζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση και σύνδεσή του με το σχολείο, γι’ αυτό και 
η στάση του γονιού στα πρώτα αυτά βήματα είναι σημαντική. Η ομαλή είσοδος στη 
νηπιαγωγείο, η ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό και η κατάκτηση των βασικών γνώσε-
ων και δεξιοτήτων σε μαθήματα όπως η ανάγνωση και τα μαθηματικά, είναι θετικές 
εμπειρίες για μια καλή πορεία στο μέλλον. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των πιθανών 
μαθησιακών και κοινωνικών δυσκολιών του μαθητή στα χρόνια του Δημοτικού, δια-
σφαλίζει σε μεγάλο βαθμό ότι ο μαθητής θα συνδεθεί και θα παραμείνει στο σχολείο.  

Ο γονιός χρειάζεται να δείξει εμπιστοσύνη στο σχολείο, στα «χέρια» του οποίου 
εναποθέτει το παιδί του για να προοδεύσει. Πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο 
όταν προκύπτουν δυσκολίες στη μάθηση ή τη συμπεριφορά του παιδιού και να κα-
ταλήξει σε κοινούς στόχους με τους εκπαιδευτικούς, ώστε το παιδί να υποστηρίζεται 
ταυτόχρονα και στο σπίτι και στο σχολείο. Καλό είναι οι γονείς να επιδιώκουν την 
πληροφόρηση και τη συχνή επικοινωνία με το σχολείο και όχι μόνο όταν προκύ-
πτουν προβλήματα. Είναι βοηθητικό να συμμετέχουν στη σχολική ζωή μέσα από τις 
σχολικές επιτροπές, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και να παρουσιάζονται 
στις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου, γιατί έτσι περνούν στα 
παιδιά τους το μήνυμα ότι ενδιαφέρονται για τα ίδια.  

Ακόμη και αν ο γονιός είχε αρνητικές εμπειρίες από τα δικά του σχολικά χρόνια, 
είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει ότι το παιδί του είναι ένας διαφορετικός άν-
θρωπος και να του δώσει την ευκαιρία να έχει τις δικές του εμπειρίες, συναισθήματα, 
ανακαλύπτοντας έτσι τον εαυτό του και τις ικανότητές του. 
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Επίβλεψη των σχολικών καθηκόντων
Ο γονιός χρειάζεται να ασχοληθεί με τη μάθηση του παιδιού του, να είναι παρών 

και να το υποστηρίζει στη μελέτη και στις καθημερινές απαιτήσεις του σχολείου, με 
τρόπο που δεν είναι καταπιεστικός. Έτσι, είναι σημαντικό να γνωρίζει το σχολικό 
πρόγραμμα, να επιβλέπει τη μελέτη, να ρωτάει για τα μαθήματα του παιδιού και να 
παρέχει ένα ήσυχο περιβάλλον μελέτης στο σπίτι. Ακόμη κι αν οι γονείς δεν έχουν τις 
γνώσεις για να βοηθήσουν στην πράξη, μπορούν να ζητήσουν από το παιδί να τους 
εξηγήσει το μάθημα, δείχνοντας έτσι το ενδιαφέρον τους. 

Ο γονιός χρειάζεται να αναγνωρίζει και να επαινεί την παραμικρή θετική βελτίω-
ση ή προσπάθεια που βλέπει στη σχολική συμπεριφορά του παιδιού. Καθώς η μελέτη 
και τα σχολικά καθήκοντα είναι ένα συχνό πεδίο συγκρούσεων γονέων – παιδιών, η 
επίβλεψη της μελέτης μπορεί να γίνεται από τον πιο ψύχραιμο γονιό. Ένας ενήλικας 
από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, όπως θείος ή αδελφός, μπορεί επίσης να 
αναλάβει να βοηθά τον μαθητή στη μελέτη, εάν οι γονείς δεν μπορούν λόγω χρόνου 
ή γνώσεων. 

Η έγκαιρη συνεργασία με το σχολείο και τις κατάλληλες υπηρεσίες, όταν εκ-
δηλώνονται δυσκολίες στη μελέτη του παιδιού ή στις σχέσεις του στο σχολείο (π.χ. 
μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα επιθετικότητας, σχολικής άρνησης) είναι κρίσιμη 
για την προσαρμογή του στη σχολική ζωή. 

Ρεαλιστικές και υψηλές προσδοκίες 
Κάθε γονιός έχει δικαίωμα να έχει όνειρα και φιλοδοξίες για το παιδί του. Τα παι-

διά νιώθουν και καταλαβαίνουν, μέσα από τη συμπεριφορά των γονιών τους, αν είναι 
ευχαριστημένοι, αν πιστεύουν στις ικανότητές τους, αν είναι απογοητευμένοι ή δεν 
περιμένουν πολλά. Οι προσδοκίες των γονιών και ο τρόπος που γίνονται αντιληπτές 
από τα παιδιά επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη σχολική συμπεριφορά και επίδοση 
του παιδιού. 

Όταν οι προσδοκίες που έχει ο γονιός από το παιδί βασίζονται στις ικανότητες και 
τα ενδιαφέροντά του, δεν είναι ούτε πολύ υψηλές και άπιαστες, αλλά ούτε ανύπαρ-
κτες, τότε «σπρώχνουν» το παιδί προς τη μάθηση. 

Όταν ο γονιός μπορεί να δει το παιδί του ως άτομο ικανό με δυνατότητες, με 
βάση τα ταλέντα του και τα ενδιαφέροντα του, τότε επηρεάζει θετικά την εικόνα που 
έχει και το ίδιο το παιδί για τον εαυτό του και τις ικανότητές του στο σχολείο.
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Οι γονείς μεταφέρουν στο παιδί πολιτισμικές και μορφωτικές αξίες  
Η μόρφωση και η εργασία των γονέων, η στάση που έχουν απέναντι στην εκπαί-

δευση και το σχολείο, οι αντιλήψεις τους για τη σπουδαιότητα της μόρφωσης, τα 
δικά τους ενδιαφέροντα, οι δικές τους σχολικές εμπειρίες επηρεάζουν τη στάση και 
απόδοση του παιδιού τους στο σχολείο. Κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς δεν 
μπορούν να αλλάξουν, ωστόσο η στάση των γονέων στο παρόν για τα παιδιά τους 

μπορεί να αλλάξει. Όταν οι γονείς ενθαρρύνουν τη μόρφωση, την αυτονομία και την 
εργατικότητα ως αξίες στη ζωή τους, επηρεάζουν θετικά και τη στάση του παιδιού για 
το σχολείο. Οι αξίες που θα υιοθετήσουν τα παιδιά και οι έφηβοι μεγαλώνοντας και οι 
επιλογές που θα κάνουν σε σημαντικά θέματα στη ζωή τους (π.χ. μόρφωση, επάγγελ-
μα) επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις αξίες της οικογένειας.                        

Οι γονείς μπορούν να καλλιεργήσουν στα παιδιά την αγάπη για τη μάθηση, 
δίνοντας ευκαιρίες να έρθουν σε επαφή με βιβλία, να συμμετέχουν και να παρακο-
λουθούν καλλιτεχνικές/αθλητικές δραστηριότητες και να αξιοποιούν δημιουργικά 
τον ελεύθερο χρόνο. Ο γονείς μπορούν, επίσης, να φέρουν σε επαφή τον μαθητή με 
ανθρώπους από το κοντινό περιβάλλον που έχουν ωφεληθεί από το σχολείο και τις 
σπουδές και που απολαμβάνουν τη δουλειά τους, ενισχύοντας το κίνητρο του παι-
διού για την μάθηση.
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Οι γονείς φροντίζουν να εξελίσσονται 
Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, τις δεξιότητες 

τους ή ακόμη και τη δουλειά τους. Διάφορες εκπαιδευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες 
παρέχουν ευκαιρίες για την εκπαίδευση των ίδιων των γονέων π.χ. σχολές γονέων, 
παρακολούθηση νυχτερινού σχολείου για την απόκτηση απολυτηρίου ή συνέχιση 
των σπουδών, εκμάθηση της γλώσσας ή άλλων γλωσσών, πληροφορικής και άλλων 
αντικειμένων. Με αυτόν τον τρόπο ο γονιός μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες της 
ζωής του και να αποτελέσει ένα ισχυρό πρότυπο στην οικογένεια, δίνοντας το μήνυ-
μα ότι η μόρφωση έχει αξία και ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα 
να εξελίσσεται.

Η θετική σχέση με το παιδί
Η ζεστή συναισθηματική σχέση του γονέα με το παιδί συμβάλλει στη δημιουργία 

μιας ισορροπημένης αυτοεικόνας και αισθήματος ασφάλειας. Οι γονείς που κρατούν 
ανοιχτή την επικοινωνία με το παιδί τους, θέτουν όρια με τρόπο που ενισχύει την 
υπευθυνότητά του, ενθαρρύνουν το παιδί και αναγνωρίζουν την προσπάθεια παρά 
τις αποτυχίες / δυσκολίες,  ενδυναμώνουν το παιδί, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί 
τις απαιτήσεις της σχολικής ζωής. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η υποστηρικτική στάση των 
γονέων όταν το παιδί μεταβαίνει από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη.     

                    
Για τη διατήρηση καλής σχέσης είναι σημαντικό οι γονείς:                                                                    
Να είναι παρόντες στην καθημερινότητα του παιδιού. Να έχουν επαφή και επί-

βλεψη τόσο της σχολικής όσο και της εξωσχολικής ζωής του παιδιού. Να γνωρίζουν 
τις παρέες του, τα ενδιαφέροντα και τις απόψεις του και να 

ρωτούν για τη ζωή του. Να το αναγνωρίζουν ως διαφορετικό 
άνθρωπο, με διαφορετικά συναισθήματα και επιλογές. Να 

παρατηρούν τυχόν αλλαγές που συμβαίνουν στη 
ζωή του, στη συμπεριφορά, στα συναισθήμα-
τα ή στις συνήθειές του.              
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Να επικοινωνούν με το παιδί. 
Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς είναι σε θέση να ακούν και να κατανοούν τα συ-

ναισθήματα του παιδιού, χωρίς να τα μειώνουν, ακόμη και όταν διαφωνούν με τη 
συμπεριφορά του. Ειδικά οι έφηβοι, που συχνά βιώνουν έντονα συναισθήματα τα 
οποία γρήγορα αλλάζουν και ταυτόχρονα αισθάνονται ότι είναι οι μοναδικοί που τα 
βιώνουν, έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι τους καταλαβαίνουν. 

Από την άλλη και οι γονείς είναι σημαντικό να συζητούν και να εκφράζουν με 
ειλικρίνεια τις δικές τους ανάγκες και συναισθήματα. 

Να ενισχύουν την αυτονομία του παιδιού. 
Αυτό επιτυγχάνεται όταν οι γονείς ενθαρρύνουν το παιδί να συμμετέχει σε απο-

φάσεις που αφορούν την οικογένεια, ζητούν την γνώμη του, του αναθέτουν αρμο-
διότητες, ανάλογα πάντα με την ηλικία του και όταν δεν αναλαμβάνουν να λύσουν 
οι ίδιοι τυχόν προβλήματα του παιδιού, αλλά εμπλέκουν και το ίδιο το παιδί στην 
αναζήτηση της λύσης. Είναι σημαντικό οι γονείς να μην προσπαθούν να προλάβουν 
τις ανάγκες του παιδιού, αλλά να του αφήνουν χώρο να ζητήσει κάτι που χρειάζεται. 
Οι γονείς χρειάζεται να ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες του παιδιού, να το επιβρα-
βεύουν όταν πετυχαίνει και να το  υποστηρίζουν στις αποτυχίες. Οι όποιες δυσκολίες 
ή αποτυχίες στο περιβάλλον του σχολείου, είναι σημαντικό να συζητιούνται και να 
φροντίζονται, αλλά δεν πρέπει να γίνονται το επίκεντρο της σχέσης με το παιδί.     

                                                                   
Να θέτουν όρια με συνέπεια: 
Τα όρια και οι σταθερές συνήθειες της οικογένειας δίνουν στο παιδί το αίσθημα 

της ασφάλειας και του ενδιαφέροντος. Η παρουσία του γονιού στο πρωινό ξύπνημα, 
η υποδοχή του παιδιού στο τραπέζι του φαγητού, το παιχνίδι μαζί του, το να τηρεί 
και ο ίδιος ο γονιός τους κανόνες που ζητά να τηρούν τα παιδιά, είναι πρακτικές που 
βοηθούν τα παιδιά να νιώσουν ότι είναι σημαντικά και έχουν έλεγχο του περιβάλλο-
ντός τους. Όταν υπάρχουν διαφορετικές γνώμες και συγκρούσεις, είναι σημαντικό 
οι γονείς να χρησιμοποιούν τη συζήτηση και την διαπραγμάτευση για να πετύχουν 
την συμφωνία και συνεργασία του παιδιού, καθώς και να αναζητούν μαζί με το παιδί 
εναλλακτικές λύσεις σε ένα πρόβλημα. 

Η τιμωρία και η επιβολή δεν ενισχύουν την σχολική απόδοση αλλά και καμία 
άλλη προσπάθεια του παιδιού. Οι γονείς χρειάζεται να σέβονται την ανάγκη των παι-
διών για χαλάρωση, διασκέδαση και επαφή με φίλους και να προνοούν να υπάρχει 
χρόνος και χώρος γι’ αυτά.
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Τι μπορώ να κάνω αν το παιδί μου σκέφτεται να εγκαταλείψει 
το σχολείο;

Αν παρατηρείτε στη σχολική ζωή του παιδιού σας συμπεριφορές αδιαφορίας προς 
το σχολείο, αποφυγής, άρνησης, έλλειψης στοιχείων σύνδεσης με το σχολείο, παραί-
τησης, κακής επίδοσης, παραβίασης των κανόνων, αδικαιολόγητες απουσίες ή αν το 
παιδί σας έχει δηλώσει ανοιχτά την πρόθεση να σταματήσει, τότε είναι σημαντικό 
να διατηρήσετε το δεσμό μαζί του και να του παρέχετε την υποστήριξη που χρειά-
ζεται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του. Αν είναι αδύνατο να παραμείνει στο 
σχολείο, χρειάζεται να το βοηθήσετε στην αναζήτηση εναλλακτικών δρόμων εκπαί-
δευσης και κατάρτισης.

•	 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. Η ευτυχία και η επιτυχία του στη ζωή εξαρ-
τώνται από πολλούς ακόμη παράγοντες. Κρατήστε τη συναισθηματική εγγύ-
τητα με το παιδί σας και την επικοινωνία, ή προσπαθήστε να έρθετε κοντά 
με το παιδί σας, αν νιώθετε ότι έχετε χάσει την επαφή. Χρειάζεται να μάθετε 
περισσότερα για το τι απομακρύνει το παιδί από το σχολείο, συζητώντας, 
κατ’ αρχήν, με το ίδιο. Ο μαθητής που επιθυμεί να εγκαταλείψει το σχολικό 
περιβάλλον είναι απογοητευμένος από την εμπειρία του σχολείου και απο-
θαρρυμένος, έχει δηλαδή ανάγκες που δεν ικανοποιούνται και χρειάζεται να 
καταλάβετε. Ακούστε τι έχει να σας πει χωρίς κριτική ή απόρριψη, αλλά με 
τη διάθεση να καταλάβετε τους λόγους που τον επηρεάζουν σε μια τέτοια 
απόφαση/συμπεριφορά. Δηλώστε στο παιδί την ανησυχία/ενδιαφέρον και τη 
δυσαρέσκειά σας για τις συμπεριφορές που το απομακρύνουν από το σχολείο 
και τη μόρφωσή του. Χρειάζεται να πείτε με ειλικρίνεια στο παιδί για το πώς 
νιώθετε, χωρίς όμως να το απορρίπτετε σαν πρόσωπο. Συζητήστε μαζί του 
τόσο για τους λόγους που αδιαφορεί ή θέλει να εγκαταλείψει το σχολείο όσο 
και για τις πιθανές συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης.  

•	 Πάρτε πληροφορίες από το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς, τα κοντινά πρό-
σωπα που γνωρίζουν το παιδί για το τι συμβαίνει. Χρειάζεται να σχηματίσετε 
μια καλή εικόνα για τις εκπαιδευτικές και συναισθηματικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει το παιδί σας. Μην κρατάτε κρυφή την ανησυχία σας και τη δυ-
σκολία που υπάρχει. Συζητείστε με έμπιστα πρόσωπα ή /και ειδικούς. Συζητεί-
στε με το διευθυντή του σχολείου για τρόπους υποστήριξης και εναλλακτικές 
επιλογές εκπαίδευσης καθώς και για τις νομικές συνέπειες εγκατάλειψης του 
σχολείου, ειδικά αν το παιδί σας είναι ανήλικο. 
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•	 Έχοντας μια εικόνα για τις δυσκολίες του παιδιού, συνεργαστείτε με τις κα-
τάλληλες υπηρεσίες. Αν χρειάζεται κάποια εκτίμηση για πιθανές μαθησιακές 
δυσκολίες, χρειάζεται να απευθυνθείτε σε κάποια ιατροπαιδαγωγική υπηρε-
σία και να υποστηρίξετε το παιδί στη μελέτη του στο σπίτι, σε συνεργασία με 
το σχολείο (φροντιστήριο, ιδιαίτερα μαθήματα, ενισχυτική διδασκαλία κ.α.). 
Αν υπάρχουν συναισθηματικά προβλήματα θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με 
ειδικούς ψυχικής υγείας στις κοντινές σας υπηρεσίες.

•	 Δεν είναι η στιγμή για αυστηρές τιμωρίες και επιβολή.  Δεν είναι καλό να  
επιβάλλετε στο παιδί αποφάσεις που εσείς κρίνετε σωστές χωρίς τη συναίνεση 
του, ούτε βοηθάτε με το να απορρίπτετε την προσωπικότητά του στο σύνο-
λό της, λόγω της κακής σχολικής προσαρμογής. Η ανάγκη για όρια υπάρχει 
και βοηθά τον μαθητή, όπως υπάρχει και η ανάγκη να συνεχίσει σε μια υγιή 
καθημερινότητα, δηλαδή να συνεχίσει τις αγαπημένες του δραστηριότητες, να 
συναντά τους φίλους του κτλ. Όσο τα παιδιά ασχολούνται και παθιάζονται με 
κάποιο χόμπι ή δραστηριότητα σημαίνει ότι έχουν στόχο, όραμα, ενδιαφέρον 
για τη ζωή. Ακόμη και αν μέχρι τώρα δεν το κάνατε, μπορείτε να εντοπίσετε 
τα ταλέντα, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις του, ώστε να το προτρέψετε προς 
πιο σχετικές και ρεαλιστικές κατευθύνσεις για να συνεχίσει την εκπαίδευση 
του. 

•	 Αναζητείστε εναλλακτικά σενάρια επιτυχίας. Μην υποχωρείτε εύκολα/
άνευ όρων στην πρόθεση του παιδιού να εγκαταλείψει το σχολείο. Χρειά-
ζεται να απαιτήσετε δυναμικά από το παιδί να εξασφαλίσει το ελάχιστο των 
εκπαιδευτικών απαιτήσεων στη σύγχρονη κοινωνία, όπως τον βασικό τίτλο 
εκπαίδευσης, τη βάση στις εξετάσεις των μαθημάτων, σε συνεργασία και με 
το σχολείο που θα διευκολύνει το παιδί να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την 
βασική εκπαίδευση, εφόσον δει κάποια προσπάθεια. Αν τα εμπόδια για την 
συνέχιση της φοίτησης στο σχολείο, που ήδη παρακολουθεί, είναι αξεπέραστα 
ή μεγαλύτερα από τα οφέλη, αναζητείστε τους εναλλακτικούς δρόμους εκπαί-
δευσης ή/και κατάρτισης, εμπλέκοντας το παιδί στις αποφάσεις. Κάντε σχέδια 
για το μέλλον με τρόπο θετικό, εντοπίστε δυνατότητες και προτρέψτε το να 
δοκιμάσει. Πάρτε πληροφορίες επίσημες και ανεπίσημες για τα σχολεία που 
μπορεί να παρακολουθήσει π.χ. μιλήστε με τον διευθυντή, με άλλους γονείς, 
με συμβούλους, για το κλίμα και το πρόγραμμα του σχολείου όπου πιθανόν θα 
συνεχίσει τη φοίτησή του, για να διαπιστώσετε αν ταιριάζουν στο παιδί και τα 
ενδιαφέροντά του. 

•	 Συνεχίστε να υποστηρίζετε το παιδί σας στις επιλογές του και δείτε τα προ-
βλήματα που προκύπτουν ως αφορμή να βελτιώσετε τη σχέση μαζί του αλλά 
και ίσως, τον τρόπο που λειτουργεί η οικογένεια. 
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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.
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Τι επιλογές υπάρχουν αν τελικά το παιδί μου εγκαταλείψει το 
σχολείο; 

Εκπαιδευτικές Δομές που μπορώ να απευθυνθώ:

Για κάποιον έφηβο, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, έχει 
διακόψει τη φοίτηση στο σχολείο, εργάζεται και επιθυμεί να πάρει απολυτήριο Γυ-
μνασίου 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



19

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 
καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους. Ενημέρωση για κάθε αλλαγή του Εκπαι-
δευτικού Συστήματος. Πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και 
την αγορά εργασίας. Στήριξη των καθηγητών που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ, τις Βιωματι-
κές 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;



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




