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Ed i to r i a l
«Υπερασπίσου το παιδί, γιατί
αν γλυτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα»
(στίχοι Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μίκη Θεοδωράκη)

Αγαπητές αναγνώστριες, αναγνώστες,

Τ

ο νέο τεύχος μας -Περιοδικό «Πλόες» Νο.6
βρίσκεται στις οθόνες σας. Ένα μεγάλο
αφιέρωμα στη -Σχολική διαρροή-.

Πολλές απόψεις, στατιστικά, αριθμοί, ποσοστά,
αλλά μέσα σε όλα αυτά τα παιδιά.
Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να απουσιάσει η
αναβλητικότητα που έχει να κάνει με την εθελούσια
απόσπαση της προσοχής μας με ασήμαντες
δραστηριότητες και όχι με την προσήλωσή μας
στο διαρκή αγώνα μιας καλύτερης ζωής για τη
νέα γεννιά.
Ηθική αναβλητικότητα είναι να προτιμάμε μικρά
συναρπαστικά πράγματα αντί να αντιμετωπίζουμε
τα ουσιαστικά ζητήματα που κρίνουν τις ζωές των
παιδιών.

Στο τεύχος αυτό διεκδικούμε μέσα από τις
διαφορετικές επιστημονικές και επαγγελματικές
θέσεις που κατέχει ο κάθε συμμετέχων στη
συζήτηση αυτή, να αποτυπώσουμε μια μορφή
δικτύωσης με στόχο την κινητοποίηση όλων
μας αλλά κυρίως τη συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων μερών στη ζωή ενός παιδιού με
στόχο όχι την παρατήρηση αλλά το αποτέλεσμα.
Η μη άμεση διακίνηση και επεξεργασία ασφαλούς
πληροφόρησης πολλές φορές στερεί τη δυνατότητα
άμεσης και ουσιαστικής παρέμβασης.

-Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλυτώσει το
παιδί υπάρχει ελπίδα-

Είναι λοιπόν ευτυχές για εμάς εδώ στους «Πλόες»
που στο τεύχος αυτό συμμετέχει
ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά, Τμήματος
Ανηλίκων και Ενδοοικογενειακής Βίας,
κος Γεώργιος Α. Πέτρος,
η Επιμελήτρια Ανηλίκων Πειραιά, κα Μυρσίνη Πυκνή
η Διευθύντρια του 4ου Γ.ΕΛ. Αλίμου,
κα Χ.Κ Πανοπούλου,
ο Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Διευθυντής
του παραρτήματος Πειραιά και προιστάμενος
Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας του Ελληνικού
Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Κ.Ψ.Υ),
κος Παναγιώτης Βουτυράκος,
η ψυχοκοινωνική ομάδα του φορέα μας και τέλος,
η Ομάδα Ψυχοκοινωνικού Προβληματισμού που
απαρτίζεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας που
εργάζονται σε ψυχοκοινωνικά πλαίσια.

Σας ευχόμαστε καλή άνοιξη, καλό και ειρηνικό Πάσχα
και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι
-Ο πόλεμος για όποιο λόγο κι αν γίνεται είναι
πάντα άδικος-

Φλώρα Σαρτζετάκη,
Διευθύντρια Επικοινωνίας & Ανάπτυξης
«Πλόες» ΕΨΥΜΕ
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Αντί προλόγου

Σιμέλα Δυναμίδη
[Κοινωνική Λειτουργός,
Πρόεδρος του φορέα «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

Αγαπητές φίλες, φίλοι,

Τ

ο
σχολείο
είναι
ο
πρώτος
χώρος
κοινωνικοποίησης του παιδιού μετά την
οικογένεια. Με την υποχρεωτική προσχολική
αγωγή, που ξεκινά από τα τέσσερα περίπου έτη
(προνήπιο), η αγκαλιά του/της εκπαιδευτικού,
συχνά είναι η πρώτη μετά την αγκαλιά της μαμάς
και του μπαμπά. Είναι ο χώρος όπου τα νήπια
αρχίζουν να χτίζουν την αυτονομία τους σε
επίπεδο συναισθηματικό, κοινωνικό, γνωστικό.
Εκεί όπου ξεκινά η οργανωμένη ομαδική ζωή,
με κανόνες και υποχρεώσεις, όπου το άγχος
αποχωρισμού δίνει τη θέση του στην απόλαυση της
παρέας των συνομηλίκων και τα παιδιά αρχίζουν
να αποβάλλουν τον εγωκεντρισμό, μαθαίνουν να
μοιράζονται, να επιλύουν καθημερινά ζητήματα,
να συμβιβάζονται, να αντέχουν τη ματαίωση.

Στην
εποχή
της
καθολικής,
παγκόσμιας
αναγνώρισης και θεσμοθέτησης των δικαιωμάτων
των παιδιών στην εκπαίδευση, στην ισότητα των
ευκαιριών, στο σεβασμό των ιδιαίτερων αναγκών
τους.
Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες που ευνοούν το
φαινόμενο της σχολικής διαρροής στη χώρα μας;
Γιατί η Δυτική Αττική και η Ξάνθη είναι οι περιοχές
με τα υψηλότερα ποσοστά;
Ποια είναι τα ατομικά, οικογενειακά, κοινωνικά
χαρακτηριστικά των μαθητών που εγκαταλείπουν;
Πού πάνε τα «χαμένα παιδιά»;
«Όπου φτωχός κι η μοίρα του» λέει ο λαός:
πώς η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση της
οικογένειας και γενικά του περιβάλλοντος που
ζει ένα παιδί, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική του
πορεία και ένταξη;

Και η προίκα των εμπειριών και της γνώσης,
θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται στο δημοτικό
σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο κλπ. Θησαυρός
αναμνήσεων, εποχές αθωότητας, ανεμελιάς, γέλια
και κλάματα, φιλίες και χωρισμοί, σκανταλιές,
εκδρομές, γιορτές, τιμωρίες και κοπάνες, επιτυχίες
κι αποτυχίες, όνειρα και στόχοι .... Και τελικά, οι
αποφάσεις, οι σπουδές, η δουλειά, η ζωή.

Ποια θα πρέπει να είναι η στόχευση της
εκπαιδευτικής, κοινωνικής, οικονομικής πολιτικής
για τον περιορισμό και την εξάλειψη του
φαινομένου; Είναι η αναπηρία μια κατάσταση που
αυξάνει την πιθανότητα σχολικής διαρροής και με
ποιον τρόπο;

Ωωωω, σα να μην πέρασε μια μέρα! Πότε ήμουν
νήπιο, πότε έγινα γιαγιά! Κι όμως ακόμη θυμάμαι
την πρώτη μέρα στο νηπιαγωγείο!

Το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της σχολικής
διαρροής, θα απασχολήσει αυτό το τεύχος μας,
μέσα από άρθρα, αναλύσεις και ίδιες εμπειρίες
των συγγραφέων.

Τυχερή είμαι. Υπάρχουν παιδιά ακόμη και σήμερα,
στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης, που
στερούνται αυτές τις εμπειρίες, που εγκαταλείπουν
πρόωρα το σχολείο ή δεν πηγαίνουν ποτέ σε αυτό.
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Αφιερωμένο στον Γ.Κ.Μ. 2/4/2022
Λεπτομέρεια έργου του Μαρκ Σαγκάλ
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Στην κοινωνία που η ανθρώπινη φύση θα ξαναβρεί τα δικαιώματά της,
θα κυβερνήσει πάλε τη ζωή μας η φαντασία.
Ασημάκης Πανσέληνος
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Αφιέρωμα στη
«Σχολική Διαρροή»
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Σχολική διαρροή και άρνηση
επιστροφής των μαθητών και
μαθητριών στο σχολείο μετά την
άρση των περιοριστικών μέτρων για
την αντιμετώπιση της πανδημίας της
νόσου COVID-19
Γεώργιος Α. Πέτρος
[Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά, Προϊστάμενος Τμήματος Ανηλίκων και
Ενδοοικογενειακής Βίας]

«Οἶμαι δὲ πᾶσιν ἀνωμολογῆσθαι τὸν νοῦν ἐχόντων,
παίδευσιν τῶν παρ᾿ ἡμῖν ἀγαθῶν εἶναι τὸ πρῶτον»
[Μετ. Νομίζω πως έχει γίνει παραδεκτό απ’ όλους
τους συνετούς ανθρώπους ότι η παιδεία είναι το
πρώτο από τα αγαθά που έχουμε] (Γρηγορίου
Ναζιανζηνού Ε.Π. 36, 508).

Από το σύνολο των διενεργηθέντων μελετών
(Joseph Friedman 2020, Jessica Gold 2021,
EMCDDA 2020, Canadian Centre on Substance
Use and Addiction 2021 κ.α.), προκύπτει ότι η εν
λόγω νόσος, συνδυαζόμενη με την αναγκαστική
καραντίνα και την κοινωνική απομόνωση, προκαλεί
σωρεία ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων.

Η

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (σχολική
διαρροή) τυγχάνει ένα παγκόσμιο διαχρονικό
φαινόμενο, το οποίο έχει ερευνηθεί διεξοδικά
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην αλλοδαπή. Συνδέεται,
κυρίως, με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (όπως
κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια), το οικογενειακό
περιβάλλον, το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
το ίδιο το σχολείο και τις σχέσεις μεταξύ καθηγητή/
τριας-μαθητή/τριας και των μαθητών/τριών μεταξύ
τους, την αλληλεπίδραση οικογενειακού και σχολικού
περιβάλλοντος, καθώς και από άλλους παράγοντες
(π.χ. ατομική ικανότητα μάθησης κ.α.).

Ο αποκλεισμός και η μείωση της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης φέρονται να οδήγησαν σε
αύξηση του άγχους. Μια εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα
τυγχάνουν οι ανήλικοι. Επίσης, μελέτες έχουν
δείξει ότι η έκθεση σε “κακές” ειδήσεις βλάπτει
την ψυχική υγεία (Alexandra Pattillo, CNN, 2018).
Ειδικά για τους ανηλίκους, η έκθεση σε έντονους
και χρόνιους στρεσογόνους παράγοντες, κατά τη
διάρκεια των χρόνων της ανάπτυξής τους, επιφέρει
μακροχρόνιες νευροβιολογικές επιπτώσεις και,
μεταξύ άλλων, αυξάνει τον κίνδυνο για άγχος και
διαταραχές διάθεσης (Shaw 2003).

Η πανδημία του κορονοϊού 2019 [Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)] έχει επηρεάσει
βαθύτατα την ανθρώπινη ζωή παγκοσμίως
και, σε συνδυασμό με τα εφαρμοζόμενα
μέτρα περιορισμού, έχει δημιουργήσει έναν
μοναδικό και συγχρόνως επικίνδυνο σύνολο
απρόβλεπτων βιολογικό-κοινωνικό-οικονομικών
παραγόντων (ήτοι μία συνδημία) (Horton R.
2020), με αναπάντεχες συνέπειες για όλους τους
ανθρώπους, ακούσιες αλλαγές στον καθημερινό
βίο και δυσμενείς επιπτώσεις στη σωματική και
ψυχική υγεία τους.

Στην Ελλάδα, μετά την άρση των επιβληθέντων
περιοριστικών μέτρων, ιδίως της καθολικής
απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλων αδιακρίτως
των πολιτών (lockdown), παρατηρήθηκε το
φαινόμενο ότι ένας αριθμός μαθητών/τριών δεν
επέστρεψε στη διά ζώσης εκπαίδευση. Μολονότι
δεν μπορεί να γίνει λόγος για εγκατάλειψη του
σχολείου, είναι ένα φαινόμενο το οποίο, εάν δεν
αντιμετωπιστεί, δύναται να οδηγήσει εν τέλει σε
αυτήν, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του γεγονότος
ότι καίτοι η πανδημία έχει ήδη διαρκέσει δύο έτη,
δεν έχει τελειώσει.
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Ειδικότερα, τόσο κατά την περσινή σχολική
χρονιά, όσο και την τρέχουσα υπήρξαν αρκετά
περιστατικά μαθητών/τριών που δεν μετέβησαν
στα σχολεία τους για τη διά ζώσης εκπαίδευση,
με συνέπεια κάποιοι/ες εξ αυτών να απωλέσουν
τη σχολική χρονιά.

Φυσικά, υπάρχουν και περιπτώσεις ανήλικων
μαθητών/τριών που απλά δεν επιθυμούν να
μορφωθούν και να μετάσχουν στη σχολική ζωή
και δεν θα προέβαιναν σε διά ζώσης εκπαίδευση
ακόμα και υπό φυσιολογικές συνθήκες, καθώς και
περιπτώσεις γονέων που δεν τους το επέτρεπαν.

Δυστυχώς,
τα
εν
λόγω
περιστατικά
προσεγγίστηκαν, κατά κανόνα, ως φαινόμενο
οφειλόμενο σε ιδεοληψίες των γονέων και, ως
εκ τούτου, αντιμετωπίστηκαν επιθετικά-επικριτικά
και, κατά την άποψη μου, δεν δόθηκε η δέουσα
σημασία στους/στις ανηλίκους/ες μαθητές/τριες.
Κατά την περίοδο της πανδημίας, οι ανήλικοι/ες
μαθητές/τριες στην Ελλάδα εκτίθεντο σε καθημερινή
βάση σε ειδήσεις για τη νόσο με ιδιαίτερη έμφαση στις
καταστροφικές συνέπειές της και σε εικόνες θανάτου.
Επιπροσθέτως, σε αρκετές περιπτώσεις, κάποια
μέλη της οικογένειάς τους νόσησαν ή ακόμη και
απεβίωσαν απ’ τη νόσο.

Τα παιδιά δεν είναι ενήλικες, ούτε σωματικά,
ούτε ψυχικά. Κάθε ανήλικος/η μαθητής/τρια
είναι μοναδικός/ή και πρέπει να βρίσκεται
στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού συστήματος.
Τα προαναφερθέντα περιστατικά πρέπει να
αντιμετωπίζονται, πρωτίστως, με ψυχολογική
υποστήριξη και σωστή ενημέρωση των ανήλικων
μαθητών/τριών και των γονέων τους, πείθοντάς
τους να μετάσχουν στη σχολική ζωή, ώστε να μην
απορρίψουν ψυχολογικά το σχολείο και να μην
οδηγηθούν μακροπρόθεσμα στην εγκατάλειψή
του.

Άπαντα τα ανωτέρω από μόνα τους φέρονται να
επιβάρυναν την ψυχική τους υγεία και να τους
δημιούργησαν άγχος για την επιστροφή τους στο
σχολείο, όπου θα έρχονταν σε επαφή με άλλα
άτομα και θα κινδύνευαν να κολλήσουν. Επιπλέον,
υπήρξαν περιπτώσεις που ανήλικοι/ες μαθητές/
τριες αντιμετώπιζαν ποικίλα προβλήματα υγείας,
ενώ και η μάσκα προσώπου τούς δημιουργούσε
αναπνευστικό πρόβλημα.
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«Θέλω να μάθω γράμματα»
Μυρσίνη Πυκνή
[Κοινωνιολόγος - Επιμελήτρια Ανηλίκων]

«Θέλω να μάθω γράμματα, να διαβάζω και να
γράφω. Ντρέπομαι που δεν ξέρω και οι άλλοι με
κοροϊδεύουν. Αν μάθω γράμματα, θα μπορώ να
βρω μια δουλειά για να ζήσω, να κάνω οικογένεια
και να μεγαλώσω όπως πρέπει τα παιδιά μου».

Α

υτά ήταν τα λόγια ενός νεαρού Ρομά,
22 ετών, όταν με επισκέφθηκε στην Υπηρεσία
Επιμελητών Ανηλίκων Πειραιά πριν μερικές
ημέρες. Είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν λόγω της
παραβατικής του συμπεριφοράς. Τέσσερα χρόνια
μετά, αναθεωρεί τη στάση του και γεμάτος αγωνία
αναζητά βοήθεια, γιατί ποτέ δεν είναι αργά!
Παραβατικότητα ανήλικων Ρομά
Η παραβατικότητα ανηλίκων, ως φαινόμενο
σύνθετο και πολυπαραγοντικό, σχετίζεται με
την απόκλιση και την έκτροπη συμπεριφορά
παιδιών και εφήβων που παραβαίνουν με τις
πράξεις τους τον νόμο, ενώ υπάρχουν ευρύτεροι
κοινωνικοί λόγοι που την ερμηνεύουν με βάση
τις ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις των
τελευταίων δεκαετιών. Η φτώχεια, η ανεργία,
η μετανάστευση, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η
έλλειψη επικοινωνίας και προβολής κατάλληλων
προτύπων, οι ανεπάρκειες των εκπαιδευτικών
συστημάτων, οι διαταραχές της προσωπικότητας
που σχετίζονται με εξαρτήσεις είναι μερικοί μόνον
από τους λόγους αυτούς.

Στρέφοντας τον φακό στους/στις ανήλικους/
ες
Ρομά,
παρατηρείται
ότι
υπάρχει
μια
υπερεκπροσώπηση στις υποθέσεις που εισάγονται
στα Δικαστήρια Ανηλίκων και αυτό μπορεί
να συσχετισθεί τόσο με τους επιβαρυντικούς
παράγοντες που προαναφέρθηκαν, καθώς και
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους/τις
συνοδεύουν:
• Ανήκουν σε πολυμελείς οικογένειες με χαμηλό
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, επιβιώνοντας στα
όρια της φτώχειας.
• Οι περισσότεροι/ες είναι αναλφάβητοι, ενώ ένα
μικρό ποσοστό έχει φοιτήσει στις αρχικές τάξεις
του Δημοτικού Σχολείου.
• Κάποιοι/ες διαμένουν σε ενοικιαζόμενα σπίτια
με τη διευρυμένη τους οικογένεια, άλλοι/ες
μένουν σε πρόχειρα παραπήγματα σε περιοχές
εκτός σχεδίου χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ πολλοί/
ές δεν έχουν μόνιμη κατοικία.
• Οι περισσότεροι/ες ανήλικοι/ες δημιουργούν τη
δική τους οικογένεια και αποκτούν παιδιά στην
ηλικία των 13-15 ετών, μεγαλώνοντας ουσιαστικά
μαζί τους.
• Πολλοί/ές δεν έχουν εκδώσει δελτίο ταυτότητας,
γιατί μπορεί να μην έχουν πιστοποιητικό γέννησης·
συνήθως, παίρνουν το επίθετο της μητέρας τους
και δεν έχουν ΑΜΚΑ ούτε και ΑΦΜ.
• Βιοπορίζονται ως μικροπωλητές σε λαϊκές,
ασχολούνται με τη συλλογή παλαιοσιδηρικών
και σπάνια δουλεύουν με σχέση εξαρτημένης
εργασίας.
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Οι Ρομά είναι ένας αθέατος πληθυσμός, αλλά
ορατός για τις συλλήψεις, καθώς το ποσοστό τους
στα σωφρονιστικά ιδρύματα είναι υψηλό, ενώ η
υποτροπή αποτελεί ένα πολύ συχνό φαινόμενο.

Θύματα – θύτες/τριες
Οι ανήλικοι/ες παραβάτες Ρομά φαίνεται ότι είναι
ταυτόχρονα θύματα και θύτες/τριες. Θύματα
μιας κοινωνίας που δε λαμβάνει τα απαραίτητα
μέτρα για να υποστηριχθούν οι οικογένειές τους,
προκειμένου τα παιδιά να είναι ενταγμένα στην
εκπαίδευση.
Πώς να ξεφύγει κανείς/καμία από τον κύκλο της
παραβατικότητας όταν οι γονείς ή οι συγγενείς
του/της εμπλέκονται με τον νόμο, εκτίοντας
ποινές φυλάκισης; Πώς μπορεί να ξεφύγει ένας/
μια έφηβος/η από την εκδήλωση αντικοινωνικής
συμπεριφοράς όταν δεν είναι λυμένες οι βασικές
του/της ανάγκες, όπως η τροφή, η στέγαση, η
υγεία και η εκπαίδευση, χωρίς να υπάρχουν άλλοι
δημιουργικοί διέξοδοι;

Συνεπώς, προκειμένου να υπάρξει μείωση της
εμπλοκής των ανηλίκων με τον νόμο, πρέπει
να υπάρξει η αναγκαία κρατική μέριμνα και να
απλωθεί ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας στον
ευάλωτο πληθυσμό των Ρομά, έτσι ώστε να
εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης
και βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, καθώς και
πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
στην εκπαίδευση και στην απασχόληση.
Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα Ρομά των
οποίων οι ζωές άλλαξαν, όταν συνδέθηκαν με την
εκπαίδευση, διότι, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
και ο Βίκτωρ Ουγκώ, «εκεί που ανοίγει ένα
σχολείο, κλείνει μια φυλακή».

Ας μην υπάρξει, όμως, παρερμηνεία ότι με
αυτόν τον τρόπο δικαιολογείται η παραβατική
συμπεριφορά. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα βιώματα
του κύκλου ζωής της οικογένειας συχνά οδηγούν
τους ανηλίκους/τις ανήλικες στον μονόδρομο της
εμπλοκής τους με τον νόμο και δύσκολα μπορεί
κανείς/καμιά να ξεφύγει από αυτόν, εάν δεν
υποστηριχθούν από την πολιτεία και δε δοθούν
κίνητρα για μετασχηματισμούς στα οικογενειακά
και κοινωνικά συστήματα.
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Σχολική διαρροή σε αστικά
περιβάλλοντα σήμερα: έτος 2022
Χ.Κ. Πανοπούλου
[Φιλόλογος, Διευθύντρια 4ου Γ.Ε.Λ. Αλίμου]

Ε

άν κάποιος αναζητήσει τον όρο «σχολική
διαρροή» στον ιστό, θα ανακαλύψει
εκατοντάδες λήμματα σχετικά με την
ονοματοθεσία, τη βιβλιογραφία, την αρθρογραφία,
την ερμηνεία, την ανάλυση, στατιστικές επί
στατιστικών, σχέδια αποτροπής επί χάρτου,
καθώς και άλλα πολλά “εδώδιμα και αποικιακά”.
Μια πρώτη ανάγνωση του όρου παραπέμπει σε
φαινόμενο λίγο έως πολύ γνωστό ή τουλάχιστον
αναγνωρίσιμο και αναμενόμενο, τηρουμένων των
αναλογιών, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες,
όπου η παιδική εργασία εμφιλοχωρεί, αλλά και
όπου η παιδική εκμετάλλευση καλά κρατεί.
Ωστόσο, από την τρέχουσα πραγματικότητα
αναδεικνύεται ότι τα πράγματα δεν έχουν έτσι… ή
μόνον έτσι. Η ανατροπή στις ζωές των ανθρώπων
έχει δείξει ότι το φαινόμενο αυτό παρατηρείται
πλέον και σημειώνεται και στις ανεπτυγμένες
χώρες –ας μας επιτραπεί ο όρος– του σπουδαίου
δυτικού πολιτισμού, των μεγάλων και πολύβουων
αστικών κέντρων, όπου κανείς/μία θα μπορούσε
να θεωρήσει το αγαθό της εκπαίδευσης και
της σχολικής καθημερινής φοίτησης άμεσα
προσβάσιμο και εύληπτο για όλα τα παιδιά αυτού
του κόσμου.
Τι έχει συμβεί; Εμπειρικά μιλώντας και όχι με
γνώμονα την έρευνα και τα συγγράμματα, θα
μπορούσε κανείς/μία να ισχυριστεί, σε μια
προσπάθεια να κατανοήσει τι ακριβώς μας έχει
συμβεί, ότι η σχολική διαρροή στη δική μας
σχολική καθημερινότητα έχει δύο όψεις.

Η μία, η σπανίως απαντώσα, είναι η αλήθεια και,
ευτυχώς για εμάς, αφορά άτομα νεαρής ηλικίας
διακόπτουν τη φοίτησή τους στο σχολείο ή δε
συνεχίζουν τη φοίτηση κατά τη μεταπήδηση
από τη μία βαθμίδα της εκπαίδευσης στην
αμέσως επόμενη. Η άλλη, η εν πολλοίς γνωστή
και, δυστυχώς, καθημερινή και παγιωμένη
στην ελληνική –τουλάχιστον αστική– σχολική
πραγματικότητα είναι μία διαρροή άλλης μορφής,
η οποία συνίσταται στην απουσία των μαθητών
από το ωρολόγιο πρόγραμμά τους στο σχολείο.
Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι μαθητές και
μαθήτριες, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, σημειώνουν
απουσίες, συνήθως τόσες όσες τους επιτρέπουν
να χαρακτηριστεί η φοίτησή τους επαρκής, για
την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη ή για την
απόλυσή τους εάν είναι τελειόφοιτοι/ες.
Στην πρώτη περίπτωση, εάν επιχειρούσε κάποιος
να διαχωρίσει κατά κάποιο τρόπο την αφορμή
από τα αίτια, θα μπορούσε να διακρίνει ότι συχνά
πυκνά οι μικροκοινωνικές συνθήκες της ζωής
ενός νεαρού ατόμου είναι εκείνες οι οποίες
δημιουργούν καταστάσεις αντίξοες από τις
οποίες απορρέει η σχολική διαρροή. Ως αφορμή,
επομένως, θα μπορούσε να νοηθεί η δυσκολία
ή η αδυναμία ένταξης των νεαρών ατόμων στα
σχολικά περιβάλλοντα με όλα τα παρελκόμενα.
Τα αίτια, τα οποία, κατά περίπτωση, θα μπορούσε
να τα διερευνήσει κανείς/μία, ανάγονται στα
περιβάλλοντα ζωής τους, στις οικογενειακές
τους καταβολές, κατά κύριο λόγο, οι οποίες
νοούνται συναφείς με τα βιώματα των εφήβων,
σηματοδοτούν και οριοθετούν την περαιτέρω
εξέλιξή τους και την ομαλή ή μη ένταξή τους
μετέπειτα στο κοινωνικό σώμα.
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Στη δεύτερη περίπτωση, τα πράγματα είναπολύ
πιο σύνθετα και πολυπαραγοντικά. Εάν δεχθούμε
ότι το σχολείο, ως μια κοινότητα ατόμων, αποτελεί
μία μικρογραφία κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση
του κοινωνικού ιστού, η κοινωνική παθογένεια
αφήνει και εδώ έντονο το αποτύπωμά της. Αίτια
και αφορμές είναι ένα συγκεχυμένο αξιακό
κουβάρι του οποίου το ξετύλιγμα εκκινεί και
πάλι από τις οικογενειακές καταβολές και
τα μικροκοινωνικά περιβάλλοντα και φτάνει
σε
ζητήματα
μακροκοινωνικά,
πολιτειακά,
οργανωτικά, διαχειριστικά, καθώς και σε θέματα
συστηματοποίησης, συνέπειας, ποσότητας και
ποιότητας παροχής της εκπαίδευσης που κατά
συνθήκη όφειλε να είναι επαρκώς οριοθετημένη
στο δημόσιο σχολείο.

Τι θα μπορούσε να αντιπροτείνει κανείς/μία σε
όλο αυτό; Κατ’ αρχάς, προτεραιότητα αποτελεί η
ενδυνάμωση όλων. Και θα μπορούσαμε εύκολα
να αρχίσουμε τα ευχολόγια οι δομές, οι ιδιώτες,
οι ειδικοί επί παντός και ειδικώς κ.λπ., πράγμα το
οποίο δεν έχει κάποιο ουσιαστικό αντίκρισμα. Η
ενδυνάμωση προκύπτει από εμένα, από εσένα,
από εμάς, μέσα από το αγκάλιασμα, μέσα από
την αποδοχή του διαφορετικού, μέσα από την
ταπεινότητα, μέσα από την ενσυναίσθηση, μεγάλη
κουβέντα αυτή. Μέσα από το εγώ θα μπω στη
θέση σου, όχι γιατί επιβάλλεται, αλλά γιατί έτσι
νομίζω, γιατί κατανοώ βαθιά, γιατί σέβομαι, γιατί
συμπληρώνω, γιατί αναπληρώνω, γιατί κάνω ό,τι
μπορώ για να βοηθήσω, για να είμαστε μαζί, όλοι
και όλες, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
έναν ισχυρό συνεκτικό κοινωνικό ιστό.

Συνοψίζοντας, σχετικά με τη διττή όψη της
σχολικής διαρροής, είτε, δηλαδή, σχετικά με την
εγκατάλειψη του σχολείου και της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, είτε σχετικά με τις πολύ συχνές
απουσίες των εφήβων από το σχολείο και την
εκούσια αποχή τους από την καθημερινότητά
του που ενίοτε συμβαίνει ακόμα και με τη γονική
συναίνεση, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς/
μία ότι καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει το
υπόβαθρο του ατόμου, δηλαδή η οικογένεια και
ο αξιακός κώδικας που αυτή έχει καλλιεργήσει
και έχει εμποτίσει στα νεαρά μέλη της, αφ’ ενός,
και, αφ’ ετέρου, οι απρόβλεπτες καταστάσεις και
οι ανατροπές στη ζωή των ανθρώπων, οι οποίες
δεν τους αφήνουν, συνήθως, το περιθώριο να
επιλέξουν και να λειτουργήσουν διαφορετικά.
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Μαθητική διαρροή
Παναγιώτης Βουτυράκος
[Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων]

Δ

εν υπάρχει ενιαίος ορισμός του όρου
μαθητική διαρροή (school dropouts) και
αυτό καθιστά δύσκολες τις συγκριτικές
διακρατικές μελέτες.
Σχηματικά στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται
οι επικρατέστεροι ορισμοί.1

Ένας γενικός θεωρητικός ορισμός της μαθητικής
διαρροής (school dropouts) είναι η εγκατάλειψη
μιας οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης ή
τάξης στην οποία έχει εισέλθει ο μαθητής πριν την
ολοκλήρωσει. Περισσότερο από έξι εκατομμύρια
νέοι ευρωπαίοι πολίτες εγκαταλείπουν πρόωρα
την εκπαίδευση με τα ποσοστά να κυμαίνονται
διαφορετικά ανά χώρα.

Η σχολική διαρροή ανά διοικητικό διαμέρισμα το
2013 αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Η σχολική διαρροή ανά εκπαιδευτική βαθμίδα στη
χώρα μας αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Όσον αφορά στη χώρα μας, η εκτίμηση στο
εκπαιδευτικό σύστημα και τον ρόλο τους στην
κοινωνική κινητικότητα φαίνεται πως συγκρατούν
σε κάποιο βαθμό τη σχολική διαρροή παρά την
οικονομική και κοινωνική κρίση των τελευταίων
ετών.
Η σχολική διαρροή στην χώρα μας παρουσιάζει
σταθερή μείωση (14,3 % το 2007 και 10,1% το 2013)
και ήταν σχετικά καλύτερη από τον μέσο όρο της
Ε.Ε.που το 2013 ανήλθε στο 11,9%.

1. Τα στοιχεία αντλούνται από το «Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην Ελλάδα» που
δημοσιεύτηκε το 2015.
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Η σχολική διαρροή κατά τα χρόνια της οικονομικής
κρίσης στη χώρα μας είχε καθοδική πορεία,
δείχνοντας πως μέσα στην κρίση το σχολείο
αποτέλεσε καταφύγιο για τα παιδιά και τους
νέους. Σημαντική παράμετρος για την ανακοπή
της ήταν η καθιέρωση του θεσμού των σχολικών
γευμάτων που αποτέλεσαν σημαντική βοήθεια για
οικογένειες με χαμηλό ή μηδενικό εισόδημα.
Σύμφωνα με πανελλήνια έρευνα (Παπαδοπούλου
και συν., 2017), το 11% των μαθητών (2.181 μαθητές)
εγκατέλειψε τη δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση (ΕΠΑΛ), 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.
Άξιο προσοχής είναι το ποσοστό διαρροής από τα
ΕΠΑΛ, που καταδεικνύει το ότι η επαγγελματική
εκπαίδευση παραμένει το “μελανό σημείο” του
σχολείου, η “λύση ανάγκης” για τους μαθητές.

Αίτια σχολικής διαρροής
Τα αίτια για τα οποία οι νέοι εγκαταλείπουν
πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση
όπως προκύπτει από την Ελληνική και τη διεθνή
βιβλιογραφία είναι σε μεγάλο βαθμό προσωπικά,
ωστόσο είναι δυνατόν να εντοπισθούν ορισμένα
επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά. Ειδικότερα
η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου συνδέεται
στενά με:

Μειονεκτούντα οικονομικoκοινωνικά στρώματα &
περιβάλλοντα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου
Σε οικογένειες με χαμηλό οικονομικό υπόβαθρο
που είναι σε πολλές περιπτώσεις περισσότερο
ευάλωτες την ανεργία και τη φτώχεια, η πίεση
για συμβολή στο οικογενειακό εισόδημα γίνεται
αισθητή ακόμη και στους μαθητές που έχουν
υψηλές επιδόσεις και μπορούν να τους οδηγήσουν
στην επιλογή της αναζήτησης απασχόλησης πριν
την ολοκλήρωση των σπουδών του. Σημαντική
είναι και η στάση της οικογένειας απέναντι στην
εκπαίδευση.

Παράγοντες που σχετίζονται με το πολιτισμικό
υπόβαθρο
και
αφορούν
πρακτικές
που
σχετίζονται με την πολιτισμική ταυτότητα,
το γλωσσικό υπόβαθρο και τις πιθανές
θεσμοθετημένες διακρίσεις.
Στους μεταναστευτικούς ή μειονοτικούς μαθητικούς
πληθυσμούς σημαντικοί λόγοι σύμφωνα με τη διεθνή
βιβλιογραφία μπορεί να είναι η αποξένωση από
την κουλτούρα του σχολείου, από την παρεχόμενη
σχολική γνώση και από τις κυρίαρχες διαδικασίες
μάθησης διδασκαλίας και αξιολόγησης.
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα ρατσιστικά
φαινόμενα, ο θεσμικός ρατσισμός και η μη αποδοχή
της ιδιαίτερης πολιτισμικής τους ταυτότητας.
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Το φύλο ιδιαίτερα σε πληθυσμούς που έχουν
διαφορετικές προσδοκίες από τα κορίτσια στις
σχέσεις με τα αγόρια (παραδείγματος χάρη
μουσουλμανικούς πληθυσμούς), αλλά και στις
περιπτώσεις που οι προσδοκίες από τα αγόρια
είναι διαφορετικές από τις προσδοκίες που έχει
το εκπαιδευτικό σύστημα από την ηλικία τους (π.χ.
σε πληθυσμούς Ρομά).

Παράγοντες που σχετίζονται με τις τοπικές
οικονομίες και κοινωνικές συνθήκες στην τοπική
αγορά εργασίας και τα τοπικά πρότυπα
Παραδοσιακά οι διαρροές από το σχολικό σύστημα
στις αγροτικές περιοχές κατευθύνονται προς τις
γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες,
στις νησιωτικές προς τις υπηρεσίες του τουρισμού
και στα μικρότερα αστικά κέντρα προς την
τεχνική απασχόληση μέσω της μαθητείας δίπλα
σε κάποιο εμπειροτέχνη της πόλης. Τα πράγματα
περιπλέκονται στα αστικά κέντρα δεδομένου του
υψηλού βαθμού πολυπολιτισμικότητας.

Εκπαιδευτικοί παράγοντες που σχετίζονται με τις
διαρθρωτικές ανισότητες στην εκπαίδευση και
αφορούν στις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες
και τις σχέσεις τους με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις
και την εκπαιδευτική επιλογή.
Οι νεοφιλελεύθερες επιλογές στην εκπαίδευση
που κορυφώθηκαν τα τελευταία χρόνια (ελάχιστη
βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, ισοτιμία
ακαδημαϊκών τίτλων ιδιωτικών Πανεπιστημίων,
αύξηση μαθητών ανά τάξη στα Δημόσια σχολεία)
αυξάνουν τις ανισότητες στην εκπαίδευση
και περιορίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης
σε ανώτερες και ανώτατες σπουδές στους
οικονομικά ασθενέστερους μαθητές. Η εισαγωγή
τέλος διαδικασιών εξ ‘ αποστάσεως εκπαίδευσης
αυξάνει τις ανισότητες ανάμεσα στους ψηφιακώς
εγγράμματους και στον πληθυσμό των μαθητών
που για διάφορους λόγους δεν έχουν διαδικτυακές
δεξιότητες ή πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ατομικές συγκυρίες
Συχνά η διαδικασία αρχίζει ήδη από την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τις πρώτες εμπειρίες
σχολικής
αποτυχίας
και
την
αυξανόμενη
αποξένωση από το σχολείο. Οι μετακινήσεις
μεταξύ σχολείων και διαφορετικών εκπαιδευτικών
επιπέδων είναι ιδιαίτερα δύσκολες για μαθητές
που διατρέχουν τον κίνδυνο σχολικής διαρροής.
Σημαντικός ρόλο στη σχολική διαρροή φαίνεται
πως διαδραματίζει η βία ανάμεσα σε συμμαθητές
και ο εκφοβισμός στα σχολεία.

Σχολική διαρροή στα άτομα με αναπηρία
Οι ανισότητες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση
είναι ιδιαίτερα εμφανείς για τα άτομα με αναπηρία.
Σύμφωνα με το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης
της ΟΛΜΕ (Αθήνα, 6.12.2018):
Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, η Ελλάδα, σύμφωνα
με τα στοιχεία του 2016, συγκαταλέγεται ανάμεσα
στα κράτη-μέλη με τις μεγαλύτερες ανισότητες ως
προς την πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με
περιορισμό/αναπηρία ηλικίας από 16 ετών & άνω, με
το βαθμό εκπροσώπησής τους να μειώνεται σημαντικά
καθώς αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης.
Το 2016 το 42,8% των ατόμων στην Ελλάδα
που έχουν ολοκληρώσει το πολύ έως και την
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED
0-2) δηλώνουν περιορισμό δραστηριότητας/
αναπηρία. Στο μεσαίο μορφωτικό επίπεδο
(ISCED 3-4) η αναλογία των ατόμων με αναπηρία
εμφανίζεται σημαντικά χαμηλότερη (14,9%),
ενώ μόλις 1 στα 10 άτομα (12,3%) που έχουν
ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED
5-6) χαρακτηρίζεται ως άτομο με αναπηρία.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα παρουσιάζει τον 2ο
υψηλότερο βαθμό υπερεκπροσώπησης των
ατόμων με αναπηρία στο χαμηλότερο μορφωτικό
επίπεδο (ISCED 0-2), ενώ την ίδια στιγμή
κατέχει την 26η θέση στη σειρά κατάταξης
-σημειώνοντας ιδιαίτερα χαμηλές τιμές- στο
βαθμό εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία,
τόσο στο μεσαίο (ISCED 3-4) όσο και στο υψηλό
(ISCED 5-6) μορφωτικό επίπεδο.
Την ίδια χρονιά, ως προς τους τρείς βασικούς
εκπαιδευτικούς δείκτες στο πλαίσιο των στόχων
για τη στρατηγική ΕΕ-2020 η Ελλάδα καταγράφει:
- υψηλή τιμή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης
από την εκπαίδευση/ κατάρτιση στα άτομα με
αναπηρία ηλικίας από 15 έως & 64 ετών (39,2%) που
την κατατάσσει στην 6η υψηλότερη θέση μεταξύ
των κρατών-μελών της ΕΕ, δηλαδή παρουσιάζει
πολύ μεγάλο δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης.
- οριακά μηδενική τιμή στο δείκτη μορφωτικό
επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- ιδιαίτερα υψηλή τιμή (55,3%) του δείκτη ΝΕΕΤs
(δείκτης που αφορά σε νέους ηλικίας από 15
έως & 34 ετών ταυτόχρονα εκτός εκπαίδευσης/
κατάρτισης & εργασίας) στα άτομα με αναπηρία
που την κατατάσσει στην 4η υψηλότερη θέση
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

26

Σχολική διαρροή και υγειονομική κρίση
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη σχολική διαρροή που αποδίδεται στην υγειονομική κρίση.
Κλινική μας πεποίθηση είναι ότι η αύξηση ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με άγχος
και κατάθλιψη, η αύξηση των εκδραματιστικών συμπεριφορών και της βίας (ενδοοικογενειακής και
λοιπής) με δράστες και / ή θύματα παιδιά και εφήβους, έχουν αυξήσει τη σχολική διαρροή και τα
αιτήματα χαρακτηρισμού μαθητών ως κατ’ ιδίαν ή κατ’ οίκον διαχθέντων.
Η διακοπή της ροής της εκπαιδευτικής διαδικασίας για όλη σχεδόν την ακαδημαϊκη χρονιά 20202021 εξ’ άλλου έχει αναστείλει την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μικρότερων παιδιών και
την δυνατότητα ασφαλούς αποχωρισμού τους και ένταξης στην ομάδα, με αποτέλεσμα εμφάνιση
αυξημένων εκδηλώσεων σχολικής άρνησης και άγχους αποχωρισμού.

Πολιτικές αντιμετώπισης
Σύμφωνα με το «Στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
στην Ελλάδα» οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη μείωση στης σχολικής διαρροής περιλαμβάνουν:
- Πρόληψη (καλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση, συστηματική γλωσσική υποστήριξη των παιδιών
από οικογένειες μεταναστών, αύξηση του κύρους της επαγγελματικής εκπαίδευσης, έγκαιρη ανίχνευση
μαθητών με ειδικές ανάγκες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)
- Παρέμβαση (μέτρα όπως η βελτίωση της ατμόσφαιρας που επικρατεί στο σχολείο, η δημιουργία
υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και καλύτερη
συνεργασία με τους γονείς, διασύνδεση με κοινοτικούς φορείς πρόνοιας, ψυχικής υγείας, Δικαιοσύνης
κ.λπ.)
- Αντιστάθμιση (δημιουργεί νέες ευκαιρίες για να ενταχθούν στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης
το εγκατέλειψαν πρόωρα όπως σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Λύκεια δεύτερης ευκαιρίας, σχολεία που
λειτουργούν στα σωφρονιστικά ιδρύματα)
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Σχολική διαρροή,
σχολική αποτυχία –
μια παράξενη “παθολογία”
Ελεονώρα Γκουσιάρη
[Ψυχολόγος, Ξενώνες Εφήβων «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

Ο

όρος σχολική διαρροή μπορεί να είναι
σχετικά νέος στη βιβλιογραφία, ωστόσο,
η συζήτηση για τη σχολική αποτυχία είναι
αρκετά προγενέστερη. Η μελέτη της σχολικής
αποτυχίας ως μείζονος κοινωνικο-πολιτικού
προβλήματος προς αντιμετώπιση χρονολογείται
από τη θέσπιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες)• μεταρρύθμιση που θεμελιώθηκε στις
αξίες του Διαφωτισμού1 με κύριο γνώμονα την
απαγκίστρωση της Παιδείας από την Εκκλησία
και την κατάργηση των ανισοτήτων που επέφερε
η περιορισμένη πρόσβαση των φτωχών στην
εκπαίδευση. Όλα τα παιδιά από όπου και αν
προέρχονταν είχαν ως «υποχρεωτικό δικαίωμα»
τη συμμετοχή στο σχολείο έως και την ηλικία των
16 ετών2. Διαχρονικά, το ζήτημα της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου, φαίνεται να απασχολεί
τόσο τους κυβερνώντες και τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, όσο και γονείς και μαθητές/τριες.

Στο Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για τη Μείωση
της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ)
στην Ελλάδα (2015), συναντούμε τον όρο μαθητική
διαρροή (school dropout), ο οποίος αφορά στην
εγκατάλειψη οποιασδήποτε βαθμίδας ή τάξης.

Σε λειτουργικό επίπεδο, ωστόσο, το φαινόμενο
φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με εκείνα τα
παιδιά που αποτυγχάνουν να περατώσουν
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες που αποτελούν
«αναγκαία συνθήκη για τη συνέχιση των σπουδών
στην ανώτερη εκπαίδευση, προκειμένου για την
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας» (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, 2006). Πολλές μελέτες4 υποστηρίζουν
ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, είναι
συνυφασμένη με επισφαλείς και κακοπληρωμένες
μορφές απασχόλησης, ενώ συχνά αποτελεί
παράγοντα φτώχειας, διάλυσης της οικογένειας,
κακής σωματικής και ψυχικής υγείας, διακρίσεων,
παραβατικότητας κ.α.
Από την άλλη, οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν
και
εκλυτικούς
μηχανισμούς
διαλείπουσας
συμμετοχής ή σχολικής αποτυχίας για τα παιδιά
που προέρχονται από περιβάλλοντα στερήσεων.
Εδώ εμφανίζεται ένα σχήμα κυκλικής αιτιότητας
ή γενεακής μεταβίβασης της “αποτυχίας”. Τα
φτωχά ή μειονεκτούντα παιδιά δεν επιτυγχάνουν
κοινωνική ανέλιξη, εξαιτίας των περιορισμένων
δυνατοτήτων ή των θεσμικών αποκλεισμών5
που βιώνουν από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες
(διδασκαλίας, μάθησης, αξιολόγησης). Το δίχως
άλλο, φαίνεται πως το όνειρο των Διαφωτιστών
για ισότητα στην εκπαίδευση, δεν πραγματώθηκε
διά μέσου του θεσμού της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης.

1. Ενδεικτικά βλ. Φιλοσοφική θεωρία Αδαμάντιου Κοραή για την παιδεία, Ζυλ Φερύ: Λόγος για την Ισότητα στην Εκπαίδευση.
2. 15 ή 16 ανάλογα με τη διαφορετική διάρθρωση των σχολικών βαθμίδων από χώρα σε χώρα.
3. Βλ. https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/14.Σχέδιο_Δράσης_ΠΕΣ_2014-2020.pdf
4. Βλ. Bowers et al., 1999.
5. Διακρίσεις που προκύπτουν από τη μειωμένη αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών, γλώσσας, φυλετικής ταυτότητας κ.α.
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Όπως διαπιστώνει η γαλλίδα ψυχαναλύτρια Anny
Cordie στο έργο της Κουμπούρες δεν Υπάρχουν:
Ψυχανάλυση και Σχολική Αποτυχία (1993), όταν
μιλάμε για σχολική αποτυχία στη σύγχρονη εποχή,
αναφερόμαστε σε ένα “παθολογικό φαινόμενο”,
καθώς η αποτυχία στο σχολείο μεταφράζεται σε
“αποτυχία στη ζωή”.
Ωστόσο, για την ίδια, αυτή η “παθολογία” δε
γεννάται μόνο από τα προβλήματα, τις ανισότητες
ή τις καταπιέσεις των σύγχρονων κοινωνιών,
αλλά και «από ένα υποκείμενο που δυσφορεί στη
γλώσσα μιας εποχής, όπου κυρίαρχες αξίες της
είναι η δύναμη του χρήματος, η πρόσβαση στα
καταναλωτικά αγαθά και η κοινωνική επιτυχία»
(Κορντιέ, 2008, σσ. 15, 18). Η κοινωνική πίεση
λειτουργεί ως παράμετρος που αποκρυσταλλώνει
το πρόβλημα, ενώ αυτό εγγράφεται με μοναδικό
τρόπο στην ιστορία του κάθε ανθρώπου, όπως
επισημειώνει η Cordie. Αν το χρήμα και το υψηλό
κοινωνικό στάτους ως προεξάρχουσες αξίες
των καπιταλιστικών κοινωνιών αποτελούν την
αναγκαία προϋπόθεση για να “είσαι κάποιος”
που οι άλλοι υπολογίζουν και σέβονται, η σχολική
αποτυχία προεικάζει και την παραίτηση του
υποκειμένου από αυτές τις αξίες-απολαύσεις.
Η Cordie συζητά πολλές περιπτώσεις σοβαρής
άρνησης για το σχολείο, όπου παρατηρούμε
παιδιά να διατυπώνουν ανοικτά τη φιλοδοξία τους
να μην είναι αυτοί/ες οι “κάποιοι/ες” που οι γονείς
ή οι δάσκαλοί/δασκάλες τους ονειρεύτηκαν.

Σε αντιδιαστολή, βλέπουμε να επιθυμούν να
εναντιωθούν στα οικογενειακά και κοινωνικά
ιδανικά, επιδιώκοντας ενεργητικά να είναι
“αλήτες/ισσες”, να είναι “αποτυχημένοι/ες”.
Καθένα από αυτά τα “αποτυχημένα” παιδιά, έχει
να διηγηθεί τη δική του ιστορία καταναγκασμών
από τα ιδανικά ή τις στερήσεις της οικογένειας,
από τις επιταγές επιτυχίας ή την αδιαφορία των
δασκάλων. Η αξιολογική κρίση «είσαι κακός
μαθητής/τρια», πολλές φορές αντηχεί ως «είσαι
κακός/ή γιος/κόρη», «κακός άνθρωπος» για
το κοινωνικό σύνολο. Οι καταναγκασμοί και οι
κρίσεις δύνανται να συνθλίψουν την επιθυμία για
μάθηση.
Όμως κανείς/μία δεν μπορεί να μάθει χωρίς
επιθυμία, σχέδιο και προοπτική μέλλοντος, χωρίς
να βρίσκει τον αληθινό εαυτό του/της εντός της
διαδικασίας και του αντικειμένου της μάθησης. Η
Cordie φέρνει μια εικόνα-φράση του Montaigne
για τη σημασία της δημιουργίας μέσα από τη
διαδρομή της μάθησης: Οι μέλισσες πετούν από
λουλούδι σε λουλούδι, αλλά μετά κάνουν το μέλι
που είναι κατάδικό τους, δεν είναι πια ούτε θυμάρι,
ούτε ματζουράνα (Κορντιέ, 2008, σ. 26).
Κανείς/μία δεν αγαπά κάτι σε καθεστώς
καταναγκασμού, αιχμαλωσίας στο δίχτυ των
αιτημάτων ή προσταγών των άλλων. Επίσης, εν
ουδεμία περιπτώσει δεν αγαπά κανείς/μία τα
μοντέλα μάθησης “εγκιβωτισμένα” σε ψηφιακά
δωμάτια ή υπό την τήρηση αυστηρών υγειονομικών
πρωτοκόλλων.
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Ίσως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχει νόημα να ξανασκεφτούμε και να διεκδικήσουμε χώρους
μάθησης μακριά από “υποχρεωτικότητες”, χώρο και χρόνο να ακούσουμε τις ιστορίες των “κακών”
μαθητών/τριων, εκείνων που όπως έγραφε και ο γάλλος ποιητής Jacques Prevert, λένε όχι με το
κεφάλι αλλά ναι με την καρδιά, λένε όχι στον καθηγητή, αλλά ναι σε όσους αγαπούν6.
Στην ιστορία του Τυφλοπόντικα του Philippe Barbeau, ένας δάσκαλος βρίσκεται σε μια τάξη τόσο
“κακών” μαθητών/τριών, που σχεδόν μισούν το σχολείο. Με μάθημα εκτός των σχολικών εγκαταστάσεων
και άνοιγμα σε μια κοινότητα αγάπης, εμψυχώνει και, εν τέλει, δίνει στους/στις μαθητές/τριες τον δικό
τους χωροχρόνο να βρουν τον εαυτό τους στο μάθημα, να ονειρευτούν ξανά. Ύστερα από μια γεμάτη
μέρα στο σχολείο, ο μικρός Frank, έχει θεραπευτεί από την “ασθένεια” της σχολικής αποτυχίας και
κοιμάται έχοντας το βιβλίο του στο χέρι, τη θάλασσα στα όνειρά του κι ένα μεγάλο κύμα πάνω στην
καρδιά του....

6. Jacques Prevert: Ο κακός μαθητής.
Βιβλιογραφία
Κορντιέ, Α. (2008). Κουμπούρες δεν υπάρχουν: Ψυχανάλυση και Σχολική Αποτυχία. Αθήνα: Ολκός.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2006). Η Μαθητική Διαρροή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Γυμνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ. Αθήνα: Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο.
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Κοινωνική απόσυρση και
σχολική παραίτηση
Αγγελική Νάκου
[Ειδική Παιδαγωγός, MSc, Ξενώνες Εφήβων «Πλόες» ΕΨΥΜΕ]

Τ

α τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι
ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός μαθητών/
τριών φέρει αρνητικά συναισθήματα για τη
μαθητική κοινότητα, τόσο για την εκπαιδευτική
διαδικασία, η οποία πολλές φορές προκαλεί
εσωτερικευμένες δυσκολίες στους/στις μαθητές/
τριες, όσο και για την κοινωνική αλληλεπίδραση
μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα των προαναφερθέντων
δυσκολιών, εντείνει το πρόβλημα της κοινωνικής
απόσυρσης των μαθητών/τριών, θέτοντας σε
κίνδυνο την ομαλή προσαρμογή τους στο σχολείο,
με τους εκπαιδευτικούς να μην μπορούν να
αντιληφθούν και να εντοπίσουν εύκολα τη φύση
του προβλήματος.
Σύμφωνα με τους Rubin και Asendorpf (1993),
η κοινωνική απόσυρση του παιδιού, αναφέρεται
στην κατάσταση, κατά την οποία το παιδί τείνει
να περνά τον περισσότερο χρόνο μόνο του,
δεν αλληλεπιδρά με τους συνομηλίκους του ή
αλληλεπιδρά με μικρότερη συχνότητα από τη
φυσιολογική για την ηλικία του. Η κοινωνική
απόσυρση αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια
η οποία, σύμφωνα με τους Rubin et al. (2003),
περιλαμβάνει όλες τις μορφές μοναχικής
συμπεριφοράς ενός παιδιού, τόσο σε ένα γνωστό,
όσο και σε ένα άγνωστο περιβάλλον.
Στην παγκόσμια βιβλιογραφία έχουν γίνει πολλές
έρευνες που προσπαθούν να περιγράψουν και
να αναλύσουν το φαινόμενο της κοινωνικής
απόσυρσης. Σύμφωνα με τους Fujiki et al. (2001),
αλλά και με πλήθος ακόμα ερευνών, κυριαρχούν
τρεις μορφές απόσυρσης, η μοναχική-ενεργητική
απόσυρση, η επιφυλακτικότητα ή παθητική ανησυχία
και, τέλος, η μοναχική-παθητική απόσυρση.

Στην πρώτη περίπτωση, τα παιδιά αποσύρονται
από την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους
τους, επειδή οι τελευταίοι τούς αποκλείουν
σκόπιμα από οποιαδήποτε δραστηριότητα (π.χ.
από ένα παιχνίδι την ώρα του διαλείμματος
ή από μια συζήτηση). Σε αυτήν τη μορφή
απόσυρσης, οι μαθητές/τριες είναι πολύ πιθανόν
να παρουσιάσουν στοιχεία επιθετικότητας και
παραβατικότητας, καθώς απορρίπτονται έκδηλα
από τους άλλους και ματαιώνονται διαρκώς.
Στη δεύτερη μορφή απόσυρσης, σε αυτή της
επιφυλακτικότητας, τα παιδιά δεν επιδιώκουν την
αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά, όχι επειδή δε
θέλουν, αλλά επειδή φοβούνται και ντρέπονται
(Κολιάδης, 2010). Σε αυτήν την περίπτωση, τα
παιδιά χαρακτηρίζονται από έντονο κοινωνικό
άγχος και κοινωνική ανησυχία, με άμεσο
αποτέλεσμα τη σταδιακή τους απόσυρση, η οποία
πολύ πιθανόν να οφείλεται στην απόρριψή τους
από διάφορα πολιτιστικά πλαίσια (Κολιάδης,
2010).
Τέλος, στην τρίτη περίπτωση (μοναχική-παθητική
απόσυρση), τα παιδιά φαίνεται να απολαμβάνουν
τη μοναξιά και το μοναχικό, ατομικό παιχνίδι.
Στο πλαίσιο, μάλιστα, μιας έρευνας των Nelson,
Rubin και Fox (2005), η οποία αφορούσε
παιδιά νηπιαγωγείου, παρατηρήθηκε ότι η
μοναχική-παθητική απόσυρση που επέδειξαν τα
κορίτσια, δε σχετιζόταν με κανένα σύμπτωμα
δυσπροσαρμογής.
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Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με παραβατικές
συμπεριφορές παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας ή και
μαθησιακές δυσκολίες, συντελούν στη σταδιακή
απόσυρση, αρχικά από τις παρέες συνομηλίκων
και, έπειτα, από την απομάκρυνση και μη
συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων στη
σχολική κοινότητα.
Φυσικά, το σχολείο, έχει αρκετά μεγάλη
ευθύνη τόσο για τη διερεύνηση της φύσης
του προβλήματος, όσο και για την ανάπτυξη
στρατηγικών διαχείρισης και πρόληψης (Slavin,
2007).
Αρχικά, τόσο ο/η διευθυντής/ντρια, όσο και οι
εκπαιδευτικοί και οι ψυχολόγοι του σχολείου,
σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες του
παιδιού, θα πρέπει να σχεδιάζουν και να υλοποιούν
από κοινού εξατομικευμένες παρεμβάσεις στο
παιδί, προκειμένου να διερευνήσουν την αιτία της
κοινωνικής και σχολικής του απόσυρσης.
Φυσικά, αυτού του είδους οι εξατομικευμένες
παρεμβάσεις
προϋποθέτουν
ένα
ασφαλές
περιβάλλον, πρωτίστως, στον χώρο της τάξης
και, έπειτα, στον χώρο του σχολείου. Ωστόσο,
σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμες οι γενικές
παιδαγωγικές αρχές, όπως η θετική ενίσχυση
και η ανατροφοδότηση, ο έπαινος, η δημιουργία
θετικού σχολικού κλίματος, η εξασφάλιση
συνεργασίας με συνομηλίκους, η αποδοχή και η
ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
Σύμφωνα με τους Rosenberg, McKeon και Dinero
(1999), εκτός από τις παραπάνω παιδαγωγικές
αρχές, μια ακόμη προσέγγιση είναι η πλαισίωση
των μαθητών/τριών μέσα από την ανάληψη
προκοινωνικών ρόλων εντός και εκτός της
σχολικής κοινότητας.

Για
παράδειγμα,
οι
μαθητές/τριες
που
αποσύρονται σταδιακά από το σχολείο, αφού
εντοπιστούν και πλαισιωθούν ατομικά, πρέπει να
ενισχυθούν από το σχολείο (διευθυντής/ντρια,
εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι τμήματος), προκειμένου
να αναλάβουν εθελοντικές δράσεις, να γίνουν
βοηθοί των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της
διδακτικής ώρας ή να συμμετάσχουν σε δράσεις
που αφορούν την κοινότητα.
Η δημιουργία συμμετοχικών και δημοκρατικών
τάξεων μπορεί να αποτελέσει μεγάλο κίνητρο για
τους μαθητές, περιορίζοντας την ανάγκη τους
τόσο για κοινωνική απόσυρση, όσο και για σχολική
άρνηση και διαρροή (Rosenberg, McKeon, Dinero,
1999).
Είναι, επομένως, φανερό, ότι η κοινωνική απόσυρση
και η σχολική παραίτηση, ως προβληματικές
συμπεριφορές, αν και δεν έχουν μεγάλο και
άμεσο αντίκτυπο μέσα στη σχολική τάξη, απαιτούν
την έγκαιρη παρέμβαση και ευαισθητοποίηση των
εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται σε
συνεχή επικοινωνία και να συνεργάζονται ομαλά
με τους γονείς. Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η
μαθητής/τρια βρίσκεται σε κίνδυνο, αναφορικά με
την ομαλή προσαρμογή και την ψυχική ανάπτυξη
του/της που θα αποτελέσει σταθμό και στην
ενήλικη ζωή του/της.
Οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικοί ψυχολόγοι,
όπου είναι διαθέσιμοι, μπορούν να εφαρμόσουν
πληθώρα τεχνικών παρεμβάσεων, ανάλογα με τις
ανάγκες και δυνατότητες του παιδιού, προκειμένου
να το προσκαλέσουν ξανά στη σχολική κοινότητα.
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Σχολική διαρροή:
διατρέχοντας το φαινόμενο
στην ελληνική γενική και
ειδική εκπαίδευση
Νικόλας Μερεντίτης
[Ειδικός Παιδαγωγός, Κ.Ημ.Α. Ι]

Τ

ο φαινόμενο της σχολικής διαρροής έχει
απασχολήσει διαχρονικά τα μέλη της σχολικής
κοινότητας (γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς),
ενώ αποτελεί και ένα από τα πιο ακανθώδη
κοινωνικά ζητήματα, το οποίο, ενώ δείχνει να
έχει ομαλοποιηθεί –δεδομένων των δεικτών– σε
σχέση με το παρελθόν, εντούτοις, παραμένει να
είναι πάντα επίκαιρο και να τίθεται ζήτημα για
την κατάστρωση πολιτικών προς διαχείρισή του.
Ωστόσο, κάτι που θέτει προβληματισμούς είναι
το γεγονός ότι, ενώ το φαινόμενο της σχολικής
διαρροής είναι πρωτίστως διαταξικό, φαίνεται να
μην παρουσιάζεται με την ίδια σφοδρότητα για
τον ανάπηρο και μη ανάπηρο μαθητικό πληθυσμό.
Στον βαθμό που μας ενδιαφέρει να αναδειχτούν
κάποιες συγκλίνουσες και αποκλίνουσες ως
προς την σχολική διαρροή για τους δύο τύπους
μαθητικού πληθυσμού (ανάπηροι-μη ανάπηροι),
αυτοί θα πρέπει να εξεταστούν συγκριτικά και
κατόπιν να ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τα
στοιχεία που θα ανακύψουν.
Η εικόνα της μαθητικής διαρροής από το Γενικό
Δημοτικό έως το Γενικό Λύκειο
Μια εικόνα της σχολικής διαρροής από το
Δημοτικό έως το Λύκειο δίνει η μελέτη που έδωσε
στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ) το 2016, αποτυπώνοντας την
κατάσταση σε επίπεδο βαθμίδας, περιφέρειας
και φύλου και κάνοντας λόγο για τη διαρροή
στην ελληνική δημόσια Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά την περίοδο
2013-2016.
Με βάση, λοιπόν, τον αριθμό των μαθητών/
τριών που δεν ολοκλήρωσαν τη φοίτηση προς
τον αριθμό αυτών που εγγράφηκαν κανονικά,
διαπιστώνεται σημαντική απόκλιση στα ποσοστά
διαρροής μεταξύ τύπων σχολείου και βαθμίδων.

Το μεγαλύτερο ποσοστό διαπιστώνεται στη
Δευτεροβάθμια τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση
(11%), αναδεικνύοντας για μία ακόμα φορά ότι οι
διακηρύξεις περί αναβάθμισής της διαψεύδονται
από την πραγματικότητα. Ο μεγαλύτερος όγκος
μαθητών/τριών διαρρέει στο Γυμνάσιο (4.338
μαθητές/τριες) με σημαντικά αυξημένο ποσοστό
(4,23%) σε σχέση με το Δημοτικό (1,79% στις τρεις
πρώτες τάξεις και 1,65% στις τρεις τελευταίες)
ή το Γενικό Λύκειο (1,92%). Την ίδια στιγμή, τα
θεσμοθετημένα αντισταθμιστικά μέτρα όπως η
Ενισχυτική Διδασκαλία και η Πρόσθετη Διδακτική
Στήριξη παραμένουν πίσω από τις ανάγκες,
ξεκινώντας με μεγάλη καθυστέρηση και ενώ έχει
περάσει ένα μεγάλο μέρος της σχολικής χρονιάς.
Χαρακτηριστικό είναι πως η μελέτη έδειξε ότι τα
ποσοστά διαρροής κάθε εξεταζόμενης βαθμίδας
οφείλονταν κυρίως στην πρώτη τάξη για κάθε
ομάδα μαθητών/τριών που εξετάζεται.
Παρά τη διαχρονική μείωση της μαθητικής
διαρροής ως μέγεθος, από τα στοιχεία του ΙΕΠ
επιβεβαιώνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν
διαφορετικές ταχύτητες που συνδέονται με την
ταξική σύνθεση και τη φύση της παραγωγής ανά
περιοχή. Έτσι, στο σύνολο της χώρας η μαθητική
διαρροή εμφανίζεται μικρότερη στις αστικές
περιοχές και ακολουθούν οι ημιαστικές και οι
αγροτικές, με μικρή, όμως, διαφορά.
Δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις
σε σχέση με τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, εκτός
από την Επαγγελματική Εκπαίδευση, στην οποία η
διαρροή είναι μεγαλύτερη στις αστικές περιοχές
και μικρότερη στις ημιαστικές.
Η ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)
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Στην Ετήσια Έκθεση για την εκπαίδευση 20172018 (Μέρος Α΄) του Κέντρου Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
(ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ)
αναλύεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για
την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην εργασία,
και το εισόδημα των ατόμων με αναπηρία ηλικίας
από 15 έως και 65 ετών στην ΕΕ των 28 σε
συγκεκριμένα έτη αναφοράς. Η συγκεκριμένη
έκθεση δημοσιοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2018.
Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα του 2016,
συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη με τις
μεγαλύτερες ανισότητες ως προς την πρόσβαση
στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ηλικίας
από 16 ετών και άνω, με τον βαθμό εκπροσώπησής
τους να μειώνεται σημαντικά, καθώς αυξάνεται το
επίπεδο εκπαίδευσης. Το 2016 το 42,8% των ατόμων
στην Ελλάδα που έχουν ολοκληρώσει το πολύ
έως και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
δηλώνουν περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία.
Στο μεσαίο μορφωτικό επίπεδο η αναλογία των
ατόμων με αναπηρία εμφανίζεται σημαντικά
χαμηλότερη (14,9%), ενώ μόλις 1 στα 10 άτομα
(12,3%) που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια
εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως άτομο με αναπηρία.

Παράλληλα, στον δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης
από την εκπαίδευση/κατάρτιση η χώρα καταγράφει
την 11η θέση στην ΕΕ των 28 με το ποσοστό των
ατόμων με αναπηρία να υπερέχει σημαντικά των
ατόμων χωρίς αναπηρία (κατά 211,0%),

Συμπεράσματα
Παρατηρείται, συνεπώς, ότι το φαινόμενο της
σχολικής διαρροής απλώνεται σε όλο το φάσμα
του μαθητικού βιόκοσμου, εγκολπώνοντας τόσο
τον ανάπηρο, όσο και τον μη ανάπηρο μαθητικό
πληθυσμό. Η διαρροή είναι πολυπαραγοντικό
φαινόμενο και η εγκατάλειψη του σχολείου
αποτελεί
μια
μακροπρόθεσμη
διαδικασία
«απεμπλοκής» από το σχολείο και τα μαθησιακά
δρώμενα, η οποία αρχίζει συχνά νωρίς.
Γενικά, σημείο εκκίνησης μπορεί να είναι η
πρώιμη σχολική αποτυχία, που κάνει το παιδί να
αμφισβητήσει τις ικανότητές του και εξασθενεί
βαθμιαία τον σύνδεσμό του με το σχολείο.
Οι
παράγοντες
διαρροής
θα
μπορούσαν
να
ομαδοποιηθούν
σε
δύο
ευρύτερες
κατηγορίες: α) εκείνους που συνδέονται με την
οικογένεια (οικογενειακοί/κοινωνικοί): χαμηλή
κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας,
διαφορετική εθνική καταγωγή, κακή σχολική
επίδοση ή/και διαρροή μεγαλύτερων αδελφών,
οικογενειακή κινητικότητα, έλλειψη στήριξης από
τους γονείς, μειωμένες εκπαιδευτικές προσδοκίες
των γονέων, αρνητική στάση ή αδιαφορία των
γονέων προς το σχολείο, αστάθεια οικογενειακού
περιβάλλοντος, εύρεση εργασίας.
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Kαι β) εκείνους που σχετίζονται με το σχολείο
και την εμπειρία του/της μαθητή/τριας σε
αυτό (σχολικοί): κακή σχολική επίδοση, πολλές
απουσίες, προβλήματα πειθαρχίας, συγκρούσεις
με συμμαθητές/τριες ή/και καθηγητές/τριες,
προηγούμενη κακή σχολική επίδοση, συχνή αλλαγή
σχολικού πλαισίου, έλλειψη ενδιαφέροντος,
επανάληψη τάξης κ.α., παράγοντες, δηλαδή που
εμφανίζονται συνήθως πολύ σύντομα αφότου
το παιδί έχει αρχίσει το σχολείο (United States
General Accounting Office, 2002, 3). Ωστόσο, εάν
οι παράγοντες αυτοί εξεταστούν αποκομμένοι από
το ιστορικό-πολιτισμικό συγκείμενο της κοινωνίας
όπου εμφανίζονται, δεν μπορούν να ερμηνεύσουν
επαρκώς το φαινόμενο.

Συχνά, μάλιστα, αυτές οι κοινωνικές συμπεριφορές
συνοδεύονται από την εμφάνιση υποπολιτισμικών
μορφωμάτων (υποκουλτούρες, κλίκες κ.λπ.)
που μέσω της «διαφορικής συναναστροφής»
και της αλληλεπίδρασης ευνοούν τη διάπραξη
«προπαραβατικών» πράξεων, ενώ δεν είναι λίγες
οι φορές που η εναντίωση στον κομφορμιστικό
κανόνα του σχολείου μπορεί να οδηγήσει και σε
διαρροή από αυτό (Gottfredson, 2001).
Ειδικότερα για την περίπτωση των ανάπηρων
μαθητών/τριών, η βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι
η γενικότερη παραμέληση της αναπηρίας στην
εκπαίδευση αναγκάζει ουσιαστικά τους μαθητές/
τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες να αποεπενδύσουν από το σχολείο.

Πιο συγκεκριμένα, και στις δύο περιπτώσεις
(δεδομένου ότι στα ειδικά σχολεία δεν φοιτούν
μόνο ανάπηροι μαθητές/τριες, αλλά και μαθητές/
τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), βάσει
της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, σημαντικός
παράγοντας είναι το γεγονός ότι τα παιδιά από
κατώτερα κοινωνικά στρώματα εμφανίζουν
«γλωσσικά προβλήματα» που βιώνονται με
όρους ανασφάλειας και αμηχανίας, καθώς το
γλωσσικό τους habitus (έξη) αποκλίνει από αυτό
του σχολείου που ταιριάζει περισσότερο στο
habitus των μεσαίων στρωμάτων. Αναλυτικότερα,
η κουλτούρα του σχολείου είναι πολύ κοντά στις
αξίες, στο habitus και στις γλωσσικές πρακτικές
των μεσοαστικών και αστικών στρωμάτων και
ξένη με την αντίστοιχη κουλτούρα της εργατικής
τάξης (Bernstein 1991).

Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και η
πιο πρόσφατη ανάρτηση του Παρατηρητηρίου
Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εφεξής
«Παρατηρητήριο», στο 5ο Δελτίο Στατιστικής
Πληροφόρησης: «Στοιχεία για την εκπαίδευση
των
μαθητών/τριών
με
αναπηρία
ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (2019), όπου
υποστηρίζεται ότι ο αριθμός των μαθητών/
τριών που λαμβάνει εξειδικευμένη υποστήριξη
περιορίζεται δραματικά κατά το πέρασμα από
την πρωτοβάθμια στην κατώτερη δευτεροβάθμια
και, εν τέλει, στην ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, όπου ποσοστό μαθητών/τριών άνω
του 90% φοιτούν υποστηριζόμενοι μόνο από τους
εκπαιδευτικούς της τάξης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές/τριες με
γονείς από τα πρώτα στρώματα είναι καλύτερα
εξοικειωμένοι με την κουλτούρα του σχολείου, την
οποία αισθάνονται ως συνέχεια του κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος της οικογένειας.

Ακόμη, φαίνεται ότι σε τμήματα ένταξης (Τ.Ε.)
φοιτούν το 32% των μαθητών/τριών με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και μόνο το
7% των μαθητών/τριών Ε.Α.Ε. υποστηρίζεται με
παράλληλη στήριξη.

Αντίθετα, τα παιδιά από τα εργατικά και λαϊκά
στρώματα, όπως και τα παιδιά των μεταναστών,
βιώνουν το σχολείο ως ασυνέχεια, καθώς αυτό
είναι μακριά από την «κουλτούρα» της τάξης τους
και τις αξίες της εργατικής και λαϊκής οικογένειας.

Το 78% των μαθητών/τριών που έλαβαν παράλληλη
στήριξη, υποστηρίχθηκαν λιγότερο από 20 ώρες
την εβδομάδα, ενώ κατά το έτος αναφοράς
υπολογίζεται ότι 717 μαθητές/τριες παρότι είχαν
λάβει έγκριση, εν τέλει δεν υποστηρίχθηκαν με
παράλληλη στήριξη.

Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια: α) κακές
σχολικές επιδόσεις των δευτέρων σε αντίθεση
με τις καλές των πρώτων, ενώ το σχολείο
αποδεχόμενο αυτές ως το αποτέλεσμα ατομικών
επιδόσεων νομιμοποιεί ουσιαστικά τις κοινωνικές
διαφορές, και β) την εναντίωση των παιδιών από
εργατικές και λαϊκές οικογένειες στις αξίες του
σχολείου (κομφορμισμός, ατομικισμός, ανέλιξη
κ.α.) και το σχηματισμό μιας αντικουλτούρας, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σχολική διαδρομή
και την επαγγελματική ανέλιξή τους.

Συνεπώς, γίνεται εμφανής η ανισότητα στην
πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με
αναπηρία στην Ελλάδα, με τη συγκεκριμένη
πληθυσμιακή ομάδα να παρουσιάζει σημαντικά
υψηλότερες πιθανότητες να σταματήσει τη φοίτησή
της στις χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης
από ό,τι τα άτομα χωρίς αναπηρία, καταγράφοντας
σημαντικά χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο,
υψηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης της
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
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Παράλληλα, το Παρατηρητήριο (2019) αναδεικνύει πως η de facto εγγραφή των μαθητών/τριών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα τυπικά σχολεία δεν συνιστά ουσιαστική ένταξή
τους σε ένα συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Ταυτόχρονα, πολύ ανησυχητικά είναι τα ποσοστά μαθητών/τριών που, παρότι φοιτούν σε τυπικά σχολεία,
δεν λαμβάνουν καμία εξειδικευμένη υποστήριξη, αλλά και τα ποσοστά αυτών που είτε εντάσσονται
σε πολυπληθή και ετερόκλητα τμήματα ένταξης, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν ως ο
“καιάδας” των γενικών σχολείων, είτε λαμβάνουν μόνο μερικώς εξατομικευμένη υποστήριξη, η οποία
δεν καλύπτει τις πραγματικές τους ανάγκες.
Παράλληλα, τα στοιχεία υποδεικνύουν πως η πλειονότητα των μέτρων που λαμβάνονται προς την
κατεύθυνση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης περιορίζονται, ως επί το πλείστον, στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, γεγονός που όχι μόνο δεν εξασφαλίζει τη σχολική εξέλιξη των ανάπηρων μαθητών/τριών,
επιτείνοντας τη σχολική διαρροή, αλλά, κυρίως, αναχαιτίζει την πραγματική δυνατότητα κοινωνικής και
επαγγελματικής ένταξης στο μέλλον.
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Σχολική διαρροή
Ελένη Τσούρα
[Βοηθός εργοθεραπείας, Κ.Ημ.Α. ΙΙ]

Τ

α τελευταία χρόνια, το φαινόμενο της
σχολικής διαρροής γίνεται ολοένα και
πιο έντονο. Η σχολική διαρροή αποτελεί
ένα φαινόμενο μακροχρόνιας απεμπλοκής του
ατόμου από τον εκπαιδευτικό θεσμό. Οι τρεις
βασικές διαστάσεις αφορούν τη φοίτηση που
δεν ξεκίνησε σε συγκεκριμένη βαθμίδα, τη
διακοπή της φοίτησης για κάποιο διάστημα και
την επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία,
καθώς και την οριστική διακοπή της φοίτησης. Τι
παρατηρείται ως αίτιο αυτού του προβλήματος;
Πολύ σημαντικό ρόλο κατέχουν οι οικονομικοί
παράγοντες. Τα παιδιά εγκαταλείπουν το σχολικό
περιβάλλον, για να βοηθήσουν τους γονείς
τους σε οικογενειακές επιχειρήσεις ή για να
αποκατασταθούν άμεσα επαγγελματικά, με
κίνδυνο, όμως, την εκμετάλλευση της ανάγκης
τους για εργασία. Συναντάμε, επίσης, σε στρώματα
μειονοτήτων, όπως Ρομά, αρνητικές αντιλήψεις
όσον αφορά στην εκπαίδευση. Συνήθως, τα
παιδιά έρχονται σε σύγκρουση με τα πιστεύω
των οικογενειών τους που θέλουν από νεανική
ηλικία να παντρευτούν και να δημιουργήσουν τις
δικές τους οικογένειες. Ευθύνη έχει ακόμα και
το σχολείο, το οποίο προωθεί τα βαθμοθηρικά
εκπαιδευτικά συστήματα που αυξάνουν τον
ανταγωνισμό στους κόλπους του.
Σε ατομικό επίπεδο, τα παιδιά δεν αποκτούν
τα κατάλληλα εφόδια, με αποτέλεσμα να μη
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τους συνομηλίκους
τους και να αποξενώνονται. Επίσης, δε γνωρίζουν
τα βασικά εργασιακά τους δικαιώματα και, κατά
συνέπεια, λαμβάνουν χαμηλές αποδοχές.

Αυτά είναι αρκετά, για να δημιουργήσουν ένα
άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση, το οποίο δεν
μπορεί να εξελιχθεί στους ρυθμούς της ευρύτερης
κοινωνίας. Έπειτα, σε συλλογικό επίπεδο, η
μαθητική διαρροή επιφέρει επιπτώσεις στην
κοινωνία και στην οικονομία. Τα άτομα, λόγω της
χαμηλής αυτοεκτίμησής τους, δε συμμετέχουν
ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα και, επομένως,
δεν μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική
εξέλιξη και καινοτομία.
Ας εξετάσουμε σε τι ποσοστά κυμαίνεται αυτό
το ενεργό φαινόμενο στην Ελλάδα. Σε τελευταία
έρευνα που κατέγραψε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
στα τέλη του 2007 και ολοκληρώθηκε την άνοιξη
του 2008, η μαθητική διαρροή των μαθητών/
τριών που γράφτηκαν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου,
Ενιαίου Λυκείου και ΤΕΕ κατά το σχολικό έτος
2003-04 είχε ως εξής: το ποσοστό σχολικής
διαρροής ανέρχεται σε 6,51% στο Γυμνάσιο,
στο Γενικό Λύκειο σε 2,32% και στο ΤΕΕ 21,51%.
Από το σύνολο των 100.271 μαθητών/τριών που
γράφτηκαν στην Α’ Γυμνασίου κατά τη σχολική
χρονιά 2003-04, ο αριθμός των μαθητών/τριών
που διέρρευσαν ανήλθε σε 12.841.
Συνεπώς, η συνολική διαρροή άγγιξε το
12,81% (σημειώνοντας μείωση, σε σύγκριση µε
προηγούμενη έρευνα του 2006, σύμφωνα με την
οποία ανήλθε στο 14,14%).
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Το βασικότερο όλων είναι η πρόληψη. Πρέπει
να ενημερωθούμε σχετικά με τη φύση του
φαινομένου αυτού, πού συναντάται και γιατί, αλλά,
κυρίως, πόσο σημαντικό είναι να το μετριάσουμε.
Ακόμα και το ίδιο το σχολικό περιβάλλον δεν είναι
προσκείμενο φιλικά για πολλά παιδιά.
Δεν θα έπρεπε να προωθεί τις διακρίσεις, αλλά
να γίνει φανερά προσιτό στις νέες γενιές, μέσω
της τεχνολογίας, μέσω της προσθήκης νέων
μαθημάτων, ώστε να διαμορφωθεί ένα φιλικότερο
περιβάλλον κόντρα στις συνήθεις νόρμες. Το
σχολείο αποτελεί έναν χώρο εκπαίδευσης, ο
οποίος συμβάλλει άμεσα στην ολοκλήρωση της
ανθρώπινης προσωπικότητας.

Γενικότερα, το ίδιο πρέπει να προάγει την ισότητα,
την ισονομία και τη δίκαιη μεταχείριση απέναντι
στα παιδιά, καθώς θέλουμε να επιτύχουμε να
δημιουργήσουμε
μια
καλύτερη
μελλοντική
κοινωνία βασισμένη στις αξίες αυτές.
Εν κατακλείδι, η σχολική διαρροή αποτελεί ένα
πολυδιάστατο φαινόμενο, με το οποίο πρέπει να
ασχοληθούμε και να συνδράμουμε σε αυτό, διότι
μας αφορά όλους. Χρειάζεται συνεχής ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση, ούτως ώστε τα παιδιά αυτά
να μη νιώθουν πλέον περιθωριοποιημένα. Όλα τα
παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο και
πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες σε αυτό.

Ο ανταγωνισμός που προωθείται, για ποικίλους,
όμως, παράγοντες, δυσκολεύει τα παιδιά, αντί να
τα διευκολύνει. Το σχολείο ,επίσης, θα πρέπει να
παρέχει οικονομική ενίσχυση σε μαθητές/τριες
(π.χ. δωρεάν σχολικά βιβλία) και ψυχολογική
υποστήριξη.

Πηγές
Μαθητική Διαρροή (Γεωργία Καλπαζίδου, Εκπαιδευτικό Υλικό, Μάιος 2021)
Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου(ΠΕΣ) στην Ελλάδα(Υπουργείο Παιδείας)
Σχολική Διαρροή, μια προσέγγιση σε δείκτες και στοιχεία (Διονύσης Μπαλούρδος)
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Η σχολική διαρροή ως
άρνηση στη σχολική
περιθωριοποίηση

Σκέψεις για τη σχολική διαρροή μαθητών
που φιλοξενούνται σε ιδρύματα
Συλλογικό κείμενο της Ομάδας Ψυχοκοινωνικού Προβληματισμού (ΟΨΚ)
(www.omikronpsikappa.gr)1

“Η έννοια του πολιτισμού δεν μπορεί να σταθεί
χωρίς αυτούς που τον αρνήθηκαν”
Σαμψών Ρακάς

Η

δυστοπική πραγματικότητα που αναδύεται
τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή
των υγειονομικών μέτρων περιορισμού
(καραντίνα)
έφερε
στο
προσκήνιο
ένα
φαινόμενο παλιό, που, όμως, μέχρι πρόσφατα
απασχολούσε, κυρίως, ομάδες μαθητών με
συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά, το
φαινόμενο της σχολικής διαρροής. Η εφαρμογή
της τηλεκπαίδευσης καθιερώθηκε γρήγορα
και κάθετα, ενώ οι προϋποθέσεις που τέθηκαν
για τη σχολική παρακολούθηση “από το σπίτι”
περιορίστηκαν
στον
τεχνικό
εξοπλισμό2,
παραγνωρίζοντας σε ένα μεγάλο βαθμό το
γεγονός ότι η σχολική συμμετοχή αποτελεί για
τα παιδιά και τους εφήβους σημείο και όριο για
να αντιληφθούν τον ίδιο τους τον εαυτό αλλά και
τους άλλους, την κοινωνία.

Οι δυσκολίες της “επαναφοράς” στη σχολική
κοινότητα φαίνεται να είναι πολλαπλάσιες για τα
παιδιά και τους εφήβους που φιλοξενούνται σε
στεγαστικές δομές και ιδρύματα, όπως φαίνεται
από το μέγεθος της σχολικής διαρροής που
παρατηρείται τον τελευταίο χρόνο σε αυτά.
Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, το 66% των
μαθητών και των μαθητριών που φιλοξενούνται
σε ιδρύματα εμφανίζουν αρνητικές επιπτώσεις
στη σχολική συμμετοχή λόγω της πανδημίας
(Greeson et al., 2022)3. Ιδιαίτερα για εφήβους
και έφηβες που βρέθηκαν εκτός σχολικού
πλαισίου και καθυστέρησαν να ενταχθούν λόγω
μετάβασης σε στεγαστική δομή και αλλαγής
σχολικού περιβάλλοντος, η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση φαίνεται να δημιούργησε ακόμα
μεγαλύτερα ζητήματα (Font, 2020). Από την
έναρξη της πανδημίας, οι εγγραφές παιδιών και
εφήβων που διαμένουν σε στεγαστικές δομές σε
σχολεία μειώνονται κατά 1% ανά εξάμηνο, ενώ τα
κοινωνικά αίτια της πανδημίας κατονομάζονται ως
βασικός παράγοντας της αύξησης της σχολικής
διαρροής (Rosenberg et al.,2022)4.

1. Το παρόν κείμενο βασίζεται σε σημειώσεις από τα πρακτικά της πρώτης συνάντησης συμμετοχικού προβληματισμού της ΟΨΚ, με τίτλο “Πρόληψη
και αντιμετώπιση σχολικής διαρροής - Πρακτικές και προτεινόμενη μεθοδολογία παρέμβασης”, που πραγματοποιήθηκε 1/4/2022.
2. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακόμη και αυτές καλύφθηκαν.
3. Greeson, J. K., Gyourko, J. R., Jaffee, S. R., & Wasch, S. (2022). The experiences of older youth in and aged out of foster care during the COVID-19
pandemic: Material and financial well-being by foster care status, gender identity, sexual orientation, ethnicity, and race. American Journal of
Orthopsychiatry.
4. Rosenberg, R., Sun, S., Flannigan, A., & O’Meara, M. (2022). Impact of COVID-19 among young people currently and formerly in foster care. Child
Abuse & Neglect, 123, 105383.
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Παρά την επιδείνωση του φαινομένου το τελευταίο
διάστημα, η σχολική διαρροή φαίνεται να είναι
ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο με πολλαπλές
κοινωνιοψυχολογικές και πολιτικο-θεσμικές αιτίες5.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την πρόληψη
και την αντιμετώπιση της διαρροής δεν μπορούν
παρά να προκύψουν από τα εξηγητικά σχήματα που
θα επιχειρήσουν να την ερμηνεύσουν.

Το σχολείο δεν είναι απλώς μικρογραφία της
κοινωνίας6, αλλά τμήμα και κομμάτι της, με
αποτέλεσμα να αποτυπώνονται εντός του όλες οι
επιμέρους αντιθέσεις και κατηγοριοποιήσεις της
ευρύτερης κοινότητας (οικονομικές, κοινωνικές,
πολιτισμικές). Οι επιμέρους κατηγορίες παράγουν
διαχωρισμούς με “νικητές” και “χαμένους” και
ομάδες χαμηλού και υψηλού κοινωνικού στάτους.

Οι εξηγήσεις που έχουν ή μπορούν να προταθούν
για τη σχολική άρνηση και τη σχολική διαρροή
που εμφανίζουν παιδιά και έφηβοι που ζουν
σε ιδρύματα είναι πολλές. Θα μπορούσαν να
διακριθούν, τουλάχιστον, σε δύο επίπεδα και
συγκεκριμένα: (α) σε ατομικούς παράγοντες,
που αφορούν στους ίδιους τους μαθητές και
συγκεκριμένα στην επίδοση και τις ικανότητες
λόγω παραγόντων που ανάγονται σε ψυχομετρικά
χαρακτηριστικά ή στα προσωπικά τους κίνητρα,
λόγω της κοινωνικής και πολιτισμικής αποστέρησης
που έχουν υποστεί, (β) σε κοινωνικούς παράγοντες
που έχουν να κάνουν με τη σχέση του μαθητή
με την κοινότητα του σχολείου, αλλά και με
τους υποστηρικτικούς παράγοντες της σχολικής
κοινότητας, δηλαδή με την ομάδα των συμμαθητών,
των καθηγητών και των γονέων. Οι συγγραφείς του
παρόντος κειμένου επικεντρώνονται στο δεύτερο
επίπεδο.

Η θέση που θα λάβει κανείς μέσα στη σχολική
κοινότητα δεν είναι ανεξάρτητη από τη θέση
που κατέχει διαγενεακά κάποιος στην ευρύτερη
κοινωνία. Οι θέσεις με αξία προϋποθέτουν τη σχέση
με πόρους και ανθρώπους της σχολικής κοινότητας
που έχουν αξία. Η άριστη σχολική επίδοση είναι
ένας τρόπος να υπερβεί κανείς τις δυσκολίες που
υψώνονται από παραδοσιακούς διαχωρισμούς7,
εντός του σχολικού περιβάλλοντος, αλλά μάλλον
αποτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς τρόπους.
Τα παιδιά και οι έφηβοι που διαβιούν σε
ιδρύματα φέρουν, πέρα από την εμπειρία της
κακομεταχείρισης ή της εγκατάλειψης από την
οικογένεια και μία κοινωνική εγκατάλειψη, που
αποτυπώνεται στο θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο,
αφού οι θέσεις που τους προσφέρονται (στις
δομές, στις υπηρεσίες, στο σχολείο) είναι θέσεις
συνδεδεμένες με το περιθώριο.

5. Στις οποίες θα μπορούσαμε να προσθέσουμε την προβληματική εφαρμογή του θεσμού των “κατ’ιδίαν διδαχθέντων” για μαθητές και μαθήτριες
που απειλούν το σχολικό περιβάλλον. Έφηβοι-ς με διάγνωση ΔΕΠΥ, με προκλητική ή επιθετική συμπεριφορά, ακόμη και με ιστορικό απόπειρας
αυτοκτονίας, σε πολλές περιπτώσεις που φιλοξενούνται σε ιδρύματα, αποκλείονται από το σχολείο με τη σχολική κοινότητα να προτείνει τον
περιορισμό-περιθωριοποίηση-ιδρυματοποίηση στη στεγαστική δομή.
6. Μιας και πολλά από τα φαινόμενα που αναπτύσσονται εντός του εμφανίζονται στην ολότητά τους και όχι περιορισμένα (βλ. βία, προκατάληψη
κλπ.). Στην αντίληψη ότι το σχολείο αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας, εμφιλοχωρεί η πεποίθηση ότι τα παιδιά είναι «μικρογραφίες των ενηλίκων»,
κυρίαρχη πεποίθηση για την παιδική ηλικία έως και τον 14ο αιώνα (Γαλλία). Μέχρι τότε τα παιδιά είχαν ελάχιστη ή καμία ειδική διαπαιδαγώγηση,
ενώ δεν υπήρχε καμία ιδιαίτερη προσοχή και ξεχωριστή φροντίδα για το παιδί.
7. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ιστορία αριστούχου μαθητή που απειλείται με απέλαση στις μέρες μας, ιστορία που δεν θα κινητοποιήσει
το σύνολο του θεσμικού κόσμου, ούτε θα είχε φτάσει στα αυτιά μας αν εξέλειπε η ιδιότητα “αριστούχος”.
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Οι θεσμικοί (δικαστικές και εισαγγελικές αρχές)
και λοιποί παράγοντες (όπως οι επαγγελματίες
των στεγαστικών δομών ή των κατά τόπους
κοινωνικών υπηρεσιών) προωθούν τη σχολική
ένταξη ανάγοντάς την στη σχολική συμμετοχή
ή πολλές φορές απλώς στη σχολική παρουσία,
παραγνωρίζοντας τις κοινωνικές δυναμικές
της σχολικής κοινότητας και πολύ περισσότερο
παραγνωρίζοντας ότι οι κοινωνικές θέσεις
που προσφέρονται σε παιδιά και εφήβους που
διαβιούν σε ιδρύματα είναι συχνά “θέσεις
υποτιμημένες”.
Η υποτίμηση αυτή σχετίζεται πρώτα και κύρια
με την κοινωνική αναπαράσταση της “μοίρας8”
αυτών των μαθητών, η οποία αφορά κυρίως σε
αρνητικές γνώμες και προκαταλήψεις για τη
συμπεριφορά και την προσωπικότητά τους, η οποία
“δεν πρόκειται να αλλάξει”, πεποίθηση βαθιά
ριζωμένη σε ιδεολογικά σχήματα της κοινωνικής
σταθερότητας και της άρνησης της κοινωνικής
αλλαγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
η απόλυτη και επί της αρχής άρνηση μελών της
διδακτικής κοινότητας συγκεκριμένων σχολείων
να δεχτούν μαθητές από ιδρύματα, μαθητές που
δεν έχουν καν γνωρίσει. Σε αυτό τον αποκλεισμό
συντελεί πολλές φορές και η κοινότητα των
γονέων, η οποία πιέζει για την απομάκρυνση των
μαθητών αυτών που πολλές φορές αποτελεί “κακή
επιρροή” για τη μαθητική κοινότητα.
Αυτές οι αντιστάσεις, μπορούν να καμφθούν
μόνο σε θεσμικό επίπεδο, αφού η άνωθεν πίεση
που μπορεί να ασκηθεί (όπως η παρέμβαση από
τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή ακόμη και από την αρμόδια
εισαγγελία) εξασφαλίζει μία θεσμική, αλλά όχι
μία ουσιαστική αποδοχή στη σχολική κοινότητα.
Συνεπώς, η κοινωνική γνώμη και γνώση για
αυτούς τους μαθητές και τις μαθήτριες έχει
διαμορφωθεί πολύ πριν δοθεί η ευκαιρία στους
ίδιους-ες να συστηθούν στη σχολική κοινότητα.
Οι κοινωνικές “θέσεις” που τους αναμένουν
έχουν συγκεκριμένο αξιολογικό φορτίο, αφού, τις
περισσότερες φορές, το μόνο που απαιτείται από
αυτούς είναι “να κάτσουν στη θέση τους και να μη
δημιουργούν πρόβλημα”9.

Αυτή η προσδοκία της παθητικής στάσης (“σε
ανέχομαι αρκεί να είσαι στην άκρη10 και να μην
δημιουργείς προβλήματα”) παρουσιάζει πολλές
προεκτάσεις.
Αρχικά, προϋποθέτει ότι τα παιδιά αυτά είναι
λιγότερο μαθητές από τους υπόλοιπους, αφού η
προσδοκία της σχολικής κοινότητας περιορίζεται
σε ζητήματα της συμπεριφοράς και όχι σε
ζητήματα της φοίτησης.
Ο κίνδυνος αυτός, δυστυχώς, φαίνεται να
επιβεβαιώνεται αφού ο μεγεθυντικός φακός πάνω
από τη στάση τους λειτουργεί, πολλές φορές, ως
αυτοεκπληρούμενη προφητεία, μιας και τείνουν
να υιοθετούν συμπεριφορές που “παρεκκλίνουν”
από τις νόρμες τους σχολείου.
Επίσης, η παθητική αυτή στάση διαμορφώνει μία
θέση για αυτούς τους μαθητές, που δεν είναι
μόνο υποτιμημένη αλλά και στο περιθώριο. Το
περιθώριο αυτό δεν είναι μόνο ένα περιθώριο
βλέμματος, αλλά και ένα περιθώριο των ενεργών
σχέσεων της σχολικής κοινότητας. Οι μαθητές
και οι μαθήτριες από τα ιδρύματα βρίσκονται
συχνά εκτός των σχέσεων που αναπτύσσονται
μεταξύ των σημαντικών άλλων, δηλαδή μεταξύ
των μαθητών και των δασκάλων ή των καθηγητών.
Αυτούς τους ρόλους, δυστυχώς, δεν μπορούν να
τους υποκαταστήσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες και
οι ψυχολόγοι εκτός ή εντός του σχολείου, αφού
δεν βρίσκονται εντός του “σχολικού παιχνιδιού”.
Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς δεν
είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι η σχολική
άρνηση και διαρροή μπορεί να σηματοδοτεί
ένα τρόπο αντίστασης απέναντι σε μία θέση
και σε μία ταυτότητα χωρίς κοινωνική αξία
και, ταυτόχρονα, μία αντίσταση στη σχολική
περιθωριοποίηση.
Προφανώς, η αναζήτηση για μία υπαγωγή και
μία ταυτότητα με νόημα μπορεί να επεκτείνεται
σε εναλλακτικούς χώρους του κοινωνικού
περιθωρίου, χώρους που κρατούν τους μαθητές
και τις μαθήτριες αυτούς μακριά από το σχολικό
περιβάλλον.

8. Από την άποψη του, πολλές φορές, τραυματικού παρελθόντος και του δυσοίωνου μέλλοντος.
9. Αν τα καταφέρουν και είναι “καλα παιδιά” μπορεί να τους δοθεί η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν όπως τα υπόλοιπα, σαν ισότιμα μέλη της
κοινότητας.
10. Οι θέσεις αυτών των μαθητών χωρικά τοποθετούνται πολλές φορές στα πίσω θρανία.
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Σε κάθε περίπτωση, το παραπάνω σχήμα
μας βοηθά να μετατοπίσουμε το ενδιαφέρον
μας αφενός από τους ίδιους τους μαθητές
και τις μαθήτριες που ζουν σε ιδρύματα και
παρουσιάζουν σχολική διαρροή και συγκεκριμένα
στις ιδιαίτερες δυσκολίες που αφορούν στο
κοινωνικό (κακοποίηση, παραμέληση) ή στο
αναπτυξιακό (διάφορες διαγνώσεις) ιστορικό τους
και αφετέρου από τις απόπειρες του προσωπικού
των δομών αυτών να τους ενισχύσουν το “κίνητρο
για γνώση”, προς τις κοινωνικές διεργασίες που
συντελούνται στη σχολική κοινότητα και στην
κοινωνία εν γένει.
Η περίπτωση του προγράμματος για την προώθηση
της ένταξης και της εκπαίδευσης των παιδιών
της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη
αποτελεί ένα εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα
που αποδεικνύει ότι η σχολική διαρροή δεν
περιορίζεται απλώς στην άρνηση να κατέχει ένα
παιδί μία θέση στο σχολείο αλλά στη δυσκολία να
κατέχει μία θέση στην κοινωνία
(https://museduc.gr/el/).
Αντίστοιχα, ο ρόλος που απέκτησαν οι καθηγητές
στα ΕΠΑΛ και συγκεκριμένα ο θεσμός του
συμβούλου καθηγητή που λειτούργησε μέσα από
το πρόγραμμα “Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ” έδειξε ότι
μαθητές που είχαν δυσκολίες ή είχαν βρεθεί εκτός
της σχολικής διαδικασίας επανασυνδέθηκαν με
την κοινότητα μέσα από τη σχέση που ανέπτυξαν
με τον υπεύθυνο καθηγητή τους.

Η σχέση με ένα σημαντικό και ενεργό δρώντα της
σχολικής κοινότητας, όπως είναι ένας δάσκαλος ή
ένας καθηγητής, μπορεί να επιτρέψει την ανάπτυξη
σχέσεων με το σύνολο της κοινότητας, ακόμη και
με τα ίδια τα περιεχόμενα της γνώσης που έρχεται
κανείς σε επαφή στο σχολείο, αφού η σχέση με
τη γνώση είναι μία σχέση που καθορίζεται από
τη σχέση με την ομάδα, την υπαγωγή και την
ταυτότητα.
Αυτός είναι και ο τρόπος να μετασχηματιστούν
οι θέσεις που προσφέρονται στους μαθητές και
τις μαθήτριες από τα ιδρύματα, από θέσεις του
περιθωρίου, της ντροπής και της υποτιμήσης,
σε θέσεις ενεργές, μιας κοινότητας που δεν θα
παράγει συνολικούς αποκλεισμούς εντός της.
Η πορεία αυτή δεν είναι εύκολη και σίγουρα
απαιτεί τη συμμετοχή των υποστηρικτικών πόρων
αυτών των μαθητών (συγγενείς, επαγγελματίες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης) στις συμμετοχικές
διαδικασίες της σχολικής κοινότητας, αλλά και
διαρκή συνεργασία πριν την ένταξη και κατά τη
διάρκεια της φοίτησης.
Πολύ περισσότερο απαιτείται μία συμφωνία
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων ότι εφόσον η
σχολική διαρροή είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο,
τότε απαιτεί την ενεργό συμμετοχή και τον
μετασχηματισμό του συνόλου των κοινωνικών
θεσμών και δρώντων.
Γιατί αν ο πολιτισμός ανήκει και σε αυτούς που τον
αρνήθηκαν, έτσι και το σχολείο ανήκει και στους
μαθητές και τις μαθήτριες που το απαρνούνται,
ως δομή και λειτουργία.

Η ομάδα ψυχοκοινωνικού προβληματισμού (ΟΨΚ) δημιουργήθηκε το 2020 από
επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται σε ψυχοκοινωνικά πλαίσια, με
σκοπό τη διοργάνωση τακτικών συναντήσεων που θα έχουν ως αντικείμενο τις
ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις σε ζητήματα αποκλεισμού-περιθωριοποίησης και
ένταξης, καθώς και τη σημασία της πολιτισμικής διάστασης (γλώσσα-εκπαίδευσητέχνη-τεχνολογία-πολιτισμός) στις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Ως επαγγελματίες
επιδιώκουμε να εμπλουτίζουμε διαρκώς τις γνώσεις μας, εναρμονιζόμενοι-ες με την
κοινωνική πραγματικότητα. Για αυτούς τους λόγους επιδιώκουμε να συναντηθούμε με
ανθρώπους που εργάζονται στο πεδίο, διανοίγοντας ένα χώρο-χρόνο για συλλογικές
επεξεργασίες τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και στην ίδια την πράξη.
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Η Ευρωπαϊκή
Προσέγγιση
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Σχολική διαρροή:
Ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο
Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης «Πλόες» ΕΨΥΜΕ

Η

σχολική διαρροή είναι ένα πολύπλοκο
φαινόμενο και έχει οικονομικές και
κοινωνικές
επιπτώσεις
που
αφορούν
το άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα
στην οποία αυτό εντάσσεται. Αν η σχολική
διαρροή είναι σημαντική σε μια χώρα ή μια
περιοχή, τότε οι επιπτώσεις είναι επιβλαβείς σε
επίπεδο οικονομικού ανταγωνισμού, κοινωνικής
και
περιβαλλοντικής
υποβάθμισης
(Andrei,
Teodorescu, Oancea, 2011).
Ο ορισμός της Eurostat (Έκθεση του δικτύου
Ευρυδίκη και του Cedefop, 2014) περιλαμβάνει
όλους τους/τις νέους/ες ηλικίας 18-24 που έχουν
λάβει μόνο κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ή εκπαίδευση χαμηλότερου επιπέδου και δεν
βρίσκονται πλέον στην εκπαίδευση ή κατάρτιση,
καθώς και τα άτομα που την έχουν εγκαταλείψει
πρόωρα.
Το 2010 διαπιστώθηκε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
από τα άτομα που εγκατέλειψαν το σχολικό πλαίσιο,
το 16.9% ήταν αγόρια και το 12.7% κορίτσια. Ένα
από τα βασικά σημεία αναφοράς της ευρωπαϊκής
πολιτικής για την εκπαίδευση ήταν η μείωση της
σχολικής διαρροής στο 10% (NESSE, 2010). Κατά
τη διάρκεια των ετών 2000-2009, τα ποσοστά της
σχολικής διαρροής στην Πορτογαλία ήταν πάνω
από 30%, ενώ αυτά της Μάλτας ξεπερνούσαν
το 50%. Σε κάποιες χώρες, όπως στη Σλοβενία,
στην Πολωνία, στη Σλοβακία και στη Φιλανδία,
τα ποσοστά κυμαίνονταν μεταξύ 5-10% (Andrei,
Teodorescu, Oancea, 2011).

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, δείχνουν
ότι, στην πλειονότητα τους, οι ευρωπαϊκές χώρες
όδευαν συλλογικά προς την επίτευξη του στόχου
αναφοράς έως το 2020. Περισσότερες από τις
μισές χώρες που εξετάστηκαν έχουν πετύχει
τον πρωταρχικό στόχο, δηλαδή λιγότερο από
10% πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και
της κατάρτισης, και περίπου το ένα τρίτο όλων
των χωρών έχουν πετύχει τους εθνικούς τους
στόχους, οι οποίοι είναι συχνά πιο φιλόδοξοι από
τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ.
Στην Κροατία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στη
Ρουμανία, στη Σλοβακία και στη Σουηδία, ωστόσο,
τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης αυξήθηκαν
ελαφρώς σε σχέση με το 2009. Ωστόσο, το 2013,
τα ποσοστά στην Κροατία, στην Πολωνία, στη
Σλοβακία και στη Σουηδία παρέμειναν κάτω του
10%. Άλλες 15 χώρες σημειώνουν ποσοστά κάτω
του 10%. Ορισμένες χώρες, παρά το γεγονός ότι τα
ποσοστά είναι άνω του 10%, σημείωσαν σημαντική
βελτίωση από το 2009. Τέτοιες περιπτώσεις
είναι η Ισπανία, η Μάλτα και η Πορτογαλία, όπου
σημειώθηκε μείωση κατά περισσότερο από 6
ποσοστιαίες μονάδες.
Συγκεκριμένα, τα ποσοστά κυμαίνονται από 3,9%
στη Σλοβενία έως 23,6% στην Ισπανία, με μέσο
όρο στην ΕΕ το 12.0%. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες
με ποσοστά άνω του 20,0% είναι η Μάλτα και η
Ισλανδία, ενώ και η Τουρκία σημείωσε ποσοστό
πρόωρης εγκατάλειψης 37,5% το 2013 (Έκθεση
του δικτύου Ευρυδίκη και του Cedefop, 2014).
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Σε όλες τις χώρες εντοπίζονται ορισμένα κοινά
στοιχεία που μπορούν να έχουν επιπτώσεις
στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα των μαθητών/
τριών και, κατά συνέπεια, στην απόφασή τους να
εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο. Παράγοντες οι
οποίοι συσχετίζονται με την πρόωρη εγκατάλειψη
του σχολικού πλαισίου μπορεί να είναι η κακή
οικονομική κατάσταση, το χαμηλό κοινωνικο
επίπεδο, συγκεκριμένα η ανεργία των γονέων,
το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, το χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο των γονέων ή το γεγονός ότι
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς
και το φύλο.
Μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με
την οικογένεια, όπως η οικογενειακή αστάθεια
και ο τρόπος ζωής, η ύπαρξη ενός μόνο γονέα,
οι κακές συνθήκες διαβίωσης, θέματα σωματικής
και ψυχικής υγείας και η ενδοοικογενειακή βία
μπορούν, επίσης, να αυξήσουν την πιθανότητα
πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης. Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με
την οικογένεια, όπως οι σχέσεις γονέα-παιδιού
και η συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των
παιδιών ενδέχεται, ομοίως, να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2011).
Σύμφωνα με την Έκθεση του δικτύου Ευρυδίκη
και του Cedefop (2014), πολλοί νέοι/ες που
γεννήθηκαν
στο
εξωτερικό
εγκαταλείπουν
πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τα ποσοστά είναι
ιδιαίτερα υψηλά στην Ελλάδα, στην Ισπανία και
στην Ιταλία.

Αν και υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ των
ευρωπαϊκών χωρών, σε όλες σχεδόν τις χώρες
τα ποσοστά των αγοριών που εγκαταλείπουν
πρόωρα την εκπαίδευση είναι υψηλότερα από
αυτά των κοριτσιών. Για την Κύπρο η διαφορά
είναι μεγαλύτερη από 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Άλλες χώρες με υψηλές ανισότητες μεταξύ
ανδρών και γυναικών είναι η Εσθονία, η Ισπανία, η
Ιταλία, η Λετονία, η Πορτογαλία και η Ισλανδία, με
διαφορές από 6,5 έως 9,1 ποσοστιαίες μονάδες.
Σε λίγες μόνο χώρες (Σλοβακία, Αυστρία και
Ελβετία), η διαφορά στα ποσοστά μεταξύ των
αγοριών και των κοριτσιών που εγκαταλείπουν
πρόωρα είναι κάτω της 1,0 εκατοστιαίας μονάδας.
Δύο χώρες (Βουλγαρία και Τουρκία) σημειώνουν
την αντίθετη τάση.
Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών
συστημάτων σύνανατι να έχουν αρνητική επίπτωση
στα ποσοστά της σχολικής διαρροής. Κάποια από
αυτά περιλαμβάνουν την επανάληψη της σχολικής
τάξης, τη βαθμολογία, τον κοινωνικοοικονομικό
διαχωρισμό των σχολείων ως προνομιούχα
και μη, την κατάταξη σε ομάδες ανάλογα με
τη σχολική πρόοδο, καθώς και το πρόγραμμα
μαθημάτων. Ο πρώιμος διαχωρισμός των
μαθητών/τριών έχει ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο
σε όσους τοποθετούνται σε προγράμματα που
δεν αντιστοιχούν με τις δυνατότητές τους και/ή
τις φιλοδοξίες τους (Hattie, 2009).
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Επιπλέον, η αγορά εργασίας παίζει σημαντικό
ρόλο και μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας
παραμονής ή εγκατάλειψης σε σχέση με τη
διαδικασία της σχολικής διαρροής (Nevala &
Hawley, 2011).
Για παράδειγμα, τα υψηλά επίπεδα ευκαιριών
απασχόλησης ή οι τοπικές και εποχικές αγορές
εργασίας (όπως ο τουρισμός ή οι κατασκευές)
μπορούν να ενθαρρύνουν τους νέους/ες να
εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο, προκειμένου
να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της
οικογένειάς τους ή να αποκτήσουν μεγαλύτερη
ανεξαρτησία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011b). Στην
Ελλάδα, για παράδειγμα, οι τουριστικές περιοχές
όπου οι νέοι άνθρωποι απασχολούνται εποχιακά
παρουσιάζουν τα πιο υψηλά ποσοστά πρόωρης
εγκατάλειψης (Ρουσέας & Βρετάκου, 2006).

οικογενειακό επίπεδο δεν είχαν πρόσβαση στον
απαραίτητο εξοπλισμό (Armitage & Nellums,
2020).
Επίσης, η απόσταση από την σχολική κοινότητα
και το κοινωνικό σύστημα του σχολείου ενέτεινε
την απόσταση και την περαιτέρω σχολική
διαρροή, ιδιαίτερα όσον αφορά μαθητές/τριες
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σε
θέση να εργαστούν ευκαιριακά.
Συνολικά,
εντός
του
2022,
αναμένονται
ανανεωμένα στοιχεία από τη Eurostat, όσον
αφορά τη σχολική διαρροή ως φαινόμενο και
την επιρροή που είχε σε αυτή η πανδημία και το
κλείσιμο των σχολικών δομών.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου
COVID-19, η ανησυχία για τη σχολική διαρροή
αυξάνεται, καθώς το κλείσιμο των σχολείων και
η μεταφορά των μαθημάτων σε διαδικτυακές
πλατφόρμες, ενέτειναν τις κοινωνικές ανισότητες•
οι μαθητές με χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό
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Ξένος Τύπος
Αντιμετώπιση της απουσίας
στα σχολεία
Από τη Rosie Murray-West, Δεκέμβριος 2021, The Guardian
Απόδοση Κωστής Βουζάκης
[Καθηγητής αγγλικής γλώσσας - μεταφραστής, διερμηνέας]

Η

απουσία
μαθητών
ή
εκπαιδευτικών
μπορεί να επηρεάσει το ηθικό, καθώς και
τα αποτελέσματα των μαθητών και την
πρόσληψη προσωπικού. Ρωτάμε τους ειδικούς
ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση
των επιπέδων φοίτησης.

«Οι εκπαιδευτικοί που μετακινούνται σε σχολεία
με χαμηλότερα ποσοστά φοίτησης πρέπει να
γνωρίζουν το πλαίσιο του σχολείου στο οποίο
θα ενταχθούν και να κατανοήσουν ότι μέρος του
ρόλου τους θα περιλαμβάνει την επαναπροσέγγιση
των δυσαρεστημένων μαθητών».

Όποιος εξετάζει τα στατιστικά στοιχεία για τις
απουσίες στο σχολείο - είτε αφορούν μαθητές είτε
προσωπικό - κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος,
θα διαπιστώσει μια έντονη απόκλιση μεταξύ των
στοιχείων αυτών και εκείνων των προηγούμενων
ετών.

Οι στατιστικές λένε την ιστορία

Η πανδημία του Covid-19 οδήγησε σε τεράστιο
αριθμό μαθητών και προσωπικού που είτε
αρρώστησαν στο σπίτι είτε απομονώθηκαν
μόνοι τους, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα
νούμερα της φοίτησης. Την τελευταία εβδομάδα
του θερινού εξαμήνου, πολλά σχολεία είχαν πάνω
από το 14% των μαθητών εκτός τάξης για λόγους
που σχετίζονταν με το Covid, ενώ το 6,6% του
προσωπικού ήταν εκτός τάξης.
Η επαναφορά των απουσιών υπό έλεγχο θα
είναι μάλλον δύσκολη για τα σχολεία, αλλά
είναι ζωτικής σημασίας για να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά και να προσλάβουν και να
διατηρήσουν προσωπικό, λένε οι ειδικοί.
Ο Leon Hady, πρώην διευθυντής σχολείων
και ιδρυτής της εξειδικευμένης εταιρείας
διαδικτυακής
μάθησης
www.guideeducation.
co.uk λέει ότι οι εκπαιδευτικοί θα εξετάσουν
προσεκτικά τα δημοσιευμένα ποσοστά συνεχών
απουσιών των σχολείων πριν ενταχθούν σε αυτά
και θα δουν τα υψηλά ποσοστά ως μια επιπλέον
πρόκληση που θα μπορούσε να τους αποτρέψει
από την υποβολή αίτησης.

Τα στατιστικά στοιχεία απουσιών για όλα τα
κρατικά σχολεία είναι διαθέσιμα από τον ιστότοπο
του Υπουργείου Παιδείας, πράγμα που σημαίνει ότι
οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορούν
να τα δουν ελεύθερα.
Η επίμονη απουσία - που ορίζεται ως τα παιδιά που
απουσιάζουν από το σχολείο για τουλάχιστον 10%
των περιόδων κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης
περιόδου - διαχωρίζεται ξεχωριστά σε αυτά τα
στοιχεία. Οι σύμβουλοι εκπαίδευσης λένε ότι τα
ποσοστά συνεχών απουσιών μπορούν να πουν
πολλά στους ενδιαφερόμενους για ένα σχολείο.
«Το ποσοστά απουσιών μπορεί να είναι ενδεικτικά
μιας αποσύνδεσης μεταξύ της σχολικής ηγεσίας,
των σχολικών πολιτικών και της ευρύτερης
σχολικής κοινότητας», λέει ο Hady, ενώ η
Βάσω Κοντού, εξειδικευμένη σύμβουλος στην
εκπαίδευση και ειδική καθηγήτρια στο The Profs,
λέει ότι ένα υψηλό ποσοστό επίμονων απουσιών
είναι «το λιγότερο, μια ισχυρή ένδειξη ενός
σχολείου που χρειάζεται πολλές μεταρρυθμίσεις».
«Τα ποσοστά απουσιών συχνά αποτελούν ένδειξη
όχι μόνο της σχολικής κουλτούρας αλλά και
των δυσκολιών που προκύπτουν από τις πολλές
αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, τις μη
αναγνωρισμένες μαθησιακές δυσκολίες και τη
χαμηλή επίδοση», λέει.
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Τα στατιστικά στοιχεία για τις απουσίες του
προσωπικού δεν είναι τόσο εύκολα διαθέσιμα,
αλλά τα σχολεία πρέπει να δημοσιεύουν το
ποσό των χρημάτων που δαπανήθηκαν για
τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, πράγμα
που σημαίνει ότι είναι δυνατόν να εντοπιστούν
τα σχολεία με υψηλότερα ποσοστά απουσιών
προσωπικού.

Η επίμονη απουσία του προσωπικού μπορεί να
είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί στα σχολεία
της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά εκείνα που δεν
αναλαμβάνουν δράση θα δυσκολευτούν. «Οι
ηγέτες πρέπει να φαίνονται ότι ασχολούνται με
αυτά τα ζητήματα», λέει ο Beedles.
Η δημιουργία μιας καλής βασικής ομάδας μπορεί
να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
«Οι καλύτεροι διευθυντές που έχουμε δει
δημιουργούν μια ισχυρή αφοσιωμένη ομάδα γύρω
τους και αυτό είναι που οδηγεί στην επίτευξη των
επιδόσεων». λέει ο Beedles. «Τα σχολεία, όπως
όλοι οι οργανισμοί, μπορούν να επηρεαστούν από
λίγους ανθρώπους».

Ο Mark Beedles, ειδικός σε θέματα προσλήψεων
εκπαιδευτικών και διευθύνων σύμβουλος του
πρακτορείου προμηθειών rTriibe, λέει ότι τα
υψηλά ποσοστά απουσιών μεταξύ του προσωπικού
υποδηλώνουν ότι υπάρχουν στο σχολείο άτομα
που δεν απολαμβάνουν πλέον τη δουλειά τους.
«Συνήθως οι εκπαιδευτικοί που έχουν χάσει την
αγάπη και το πάθος τους για τη διδασκαλία είναι
αυτοί που κυρίως λείπουν».

Η επίμονη απουσία των παιδιών μπορεί να απαιτεί
διάφορες προσεγγίσεις. Η Berg, στο Peekaboo,
λέει ότι η συνεργασία με τους γονείς για τον
εντοπισμό των αιτιών της απουσίας είναι το
κλειδί. «Η προσέγγισή μου ως δασκάλα δημοτικού
σχολείου ήταν πάντα η υποστήριξη και όχι να κάνω
τους γονείς να αισθάνονται ότι έχουν πρόβλημα
με το σχολείο. Πάντα έβρισκα ότι αυτό ήταν πολύ
πιο αποτελεσματικό και συνειδητοποίησα με τα
χρόνια ότι υπάρχουν πάντα τρόποι να βοηθήσουμε
δουλεύοντας ως ομάδα».

Γιατί η απουσία έχει σημασία
Τα σχολεία με υψηλό ποσοστό απουσιών
μαθητών είναι δύσκολοι χώροι διδασκαλίας, με
τα παιδιά να αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους και αυτό να αντικατοπτρίζεται
στις στατιστικές.
«Το συνεχές ποσοστό απουσιών μεταξύ των
μαθητών μπορεί να καταστήσει πολύ δύσκολο
για τους εκπαιδευτικούς να διασφαλίσουν ότι
όλα τα παιδιά προοδεύουν όπως πρέπει», λέει η
Gemma Berg που διευθύνει το Peekaboo Phonics.
«Και μπορεί να οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς να
αισθάνονται πολύ αγχωμένοι καθώς προσπαθούν
να εξασφαλίσουν καλύτερη φοίτηση στην τάξη
τους».

Η Berg είναι οπαδός των πιστοποιητικών
παρακολούθησης και των βραβείων για τους
μαθητές και λέει ότι μπορούν να βελτιώσουν τα
ποσοστά παρακολούθησης. «Έχω δει τάξεις να
φτάνουν από το 70% στο 90% της παρουσίας
χρησιμοποιώντας
αυτή
την
προσέγγιση».
Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι αυτά μπορεί να μην είναι
κατάλληλα αμέσως μετά το Covid, όταν υπάρχουν
πολλοί λόγοι για τους οποίους οι μαθητές μπορεί
να απουσιάζουν.

Οι απουσίες του προσωπικού, εν τω μεταξύ,
επηρεάζουν όλους, λέει ο Beedles, «ασκώντας
μεγαλύτερη πίεση στους καλούς εκπαιδευτικούς
και κάνοντάς τους να αναζητήσουν νέα
βοσκοτόπια όπου θα μπορέσουν να ανθίσουν».
Λήψη θετικών μέτρων

Ένας
συνδυασμός
συνεργασίας,
υψηλών
προσδοκιών και κατανόησης της σημασίας
της φοίτησης θα βοηθήσει τα σχολεία να
αντιμετωπίσουν το ζήτημα των απουσιών καθώς
θα προχωρήσουμε - ελπίζουμε - σε μια πιο
φυσιολογική σχολική χρονιά.
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Γράμμα από την Ιταλία & την Πολωνία
Ελένη Καμίτση
[Εκπαιδεύτρια βιωματικής μάθησης και συντονίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων]

Η

Hellenic Youth Participation (ΗΥΡ) είναι ένας
οργανισμός εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης,
με στόχο την ενεργοποίηση των νέων, τη
στήριξη της ενεργούς συμμετοχής, καθώς και
της ενίσχυσης των ατόμων που αντιμετωπίζουν
εμπόδια. Στόχος μας είναι η δημιουργία δικτύων
και ομάδων για την κοινωνική αλλαγή.
Μετά τη γνωριμία μας με το φορέα «Πλόες»
ΕΨΥΜΕ, την έναρξη της συνεργασίας μας στην
ομάδα εφήβων και τη συνεχή επικοινωνία, η
Hellenic Youth Participation αποφάσισε να δώσει
την ευκαιρία σε δύο άτομα να συμμετέχουν σε
ευρωπαϊκά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα
μέσω του Erasmus+.
H ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ οργανισμών
“Good practices for a systemic integrated model
to work with disadvantaged adults” στοχεύει
να ενισχύσει την έννοια της δια βίου μάθησης
δίνοντας έμφαση στα άτομα από μειονεκτούντα
περιβάλλοντα.
Οι εταίροι από την Ιταλία, Λετονία, Ρουμανία,
Βουλγαρία, Πορτογαλία και Ελλάδα μέσα από
συναντήσεις μοιράζονται την εμπειρία τους και
σχεδιάζουν ένα συστημικό μοντέλο εργασίας που
ολιστικά προσπαθεί να δει διαφορετικές πλευρές
των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και να
τα στηρίξει.
Το πρόγραμμα τονίζει την ανάγκη εποπτείας ώστε
να διασφαλιστεί η ποιότητα στην εκπαίδευση και
η ευημερία των εκπαιδευτικών.

Στη συνάντηση που υλοποιήθηκε τον Οκτώβριο
στην Padova της Ιταλίας, η ομάδα της ΗΥΡ με
συμμετοχή επαγγελματία των ξενώνων εφήβων
«Πλόες» προσέγγισε την απασχολησιμότητα των
νέων και καινοτόμα εργαλεία για την διεξαγωγή
εργαστηρίων.
Η στρατηγική συνεργασία “In the same direction”
έχει επίσης, στόχο τη συνεργασία φορέων από
ποικίλους χώρους για τη δημιουργία συνεργασιών
για τη νεολαία.
Οι εταίροι από την Πολωνία, την Ισπανία και την
Ελλάδα προσεγγίζουν την ενεργό συμμετοχή
και τις ευκαιρίες συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο
πιστεύοντας στην ισχύ “εν τη ενώσει”. Υλοποιώντας
έρευνα σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της νεολαίας στην Ελλάδα και στα ίδια τα
νέα άτομα.
Το Νοέμβριο του 2021, η ομάδα της ΗΥΡ πάλι με
επαγγελματία των ξενώνων εφήβων «Πλόες»,
βρέθηκε στην Rabka της Πολωνίας για να
συζητήσει τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών
κλάδων και τα οφέλη που μπορεί αυτή να επιφέρει
στην κοινωνία.
Η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των
φορέων της κάθε χώρας και ο οραματισμός για
τις μελλοντικές δράσεις μας υπέδειξε τα επόμενά
μας βήματα. Σε μικρές ομάδες σχεδιάσαμε τις
μελλοντικές δράσεις και ως αποτέλεσμα της
συνάντησης από τη δική μας πλευρά γεννήθηκε
μια συνεργασία που σύντομα θα ανακοινώσει τη
δράση της!
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Συμμετοχή σε
Ευρωπαϊκά
Προγράμματα
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Έρευνα &
Ανάπτυξη
Tο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (Research &
Development) αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων
και δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των ευκαιριών
χρηματοδότησης έργων που προσφέρουν τα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Έχοντας τα παραπάνω ως οδηγό, o οργανισμός
«Πλόες» ΕΨΥΜΕ έχει πάρει έγκριση υλοποίησης
δυο (2) έργων που έχουν ήδη ξεκινήσει από την 1η
Μαρτίου 2022.

Το πρώτο έργο που εγκρίθηκε και οι «Πλόες»
ηγούνται της κοινοπραξίας του έργου ως φορέας
υλοποίησης είναι το «Autism Friendly Spaces
Employability twist».
Το δεύτερο έργο που εγκρίθηκε και οι «Πλόες»
συμμετέχουν στην κοινοπραξία του έργου ως
εταίρος είναι το «VIRTUS Upscaling Vocational
Pathways».

Παράλληλα, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης έχει υποβάλει για έγκριση, ως φορέας υλοποίησης, τέσσερα (4)
έργα.
Επίσης, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης έχοντας την ευθύνη της βασικής ιδέας και συγγραφής συμμετέχει και
ως εταίρος σε τρία (3) έργα που υποβλήθηκαν για έγκριση υλοποίησης.

Call:
KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training
Title:
Autism Friendly Spaces Employability twist: ASD friendly environments guide and checklist for creating
and supporting a working environment
Proposed project duration:
March 2022 – February 2024 (24 months)
Applicant organisation
ASTIKI ETAIREIA PSICHOKOINONIKON MELETON Greece www.epsyme.gr
Partner organisations
PRISMS Malta www.prismsmalta.com
KUMMISSJONI GHAD-DRITTIJIET TA’ PERSUNI B’DIZABILITA Malta www.crpd.org.mt
AUTISME-EUROPE AISBL Belgium BRUXELLES www.autismeurope.org
JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS Lithuania Panevežio apskritis www.pjdc.lt
KYPRIAKI ETAIREIA PISTOPOIISIS LIMITED Cyprus NICOSIA www.cycert.org.cy
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Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:
Αναπτυχθεί μια ατομικά προσαρμοσμένη μέθοδος για την προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Ένας οδηγός για την απασχολησιμότητα σε φιλικά περιβάλλοντα
προς τον αυτισμό που οδηγούν στην κοινωνική ένταξη και στην οικονομική ανεξαρτησία. Μια λεπτομερής
περιγραφή των απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του αυτιστικού φάσματος, έτσι ώστε τα άτομα που βρίσκονται
στο αυτιστικό φάσμα να έχουν την επιλογή να βρουν και να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
σε μέρη, χώρους, υπηρεσίες κ.λπ. υπό συνθήκες που καθιστούν τους χώρους εργασίας φιλόξενους και
διαχειρίσιμους για τον πληθυσμό-στόχο.
Το Πρόγραμμα Απασχολησιμότητας ανθρώπων με ΔΑΦ και δημιουργίας Φιλικών χώρων εργασίας για τον
Αυτισμό βασίζεται στην τρέχουσα κατάσταση, στην οποία οι άνθρωποι με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν σημαντικές
δυσκολίες στην εξεύρεση και διατήρηση ουσιαστικής απασχόλησης, προσαρμοσμένων στις δικές τους
προτιμήσεις και δεξιότητες. Αυτό που ήταν εμφανές κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής έρευνας είναι η
έλλειψη κατανόησης από τους εργοδότες και το προσωπικό, καθώς και η αδυναμία προσαρμογής στο χώρο
εργασίας (Lopez & Keenan, 2014). Σε μια μελέτη των Scott et al. (2016), η διευκόλυνση της επικοινωνίας
μεταξύ εργαζομένων με ΔΑΦ και εργοδοτών για να διασφαλιστεί η σαφής κατανόηση των αναγκών και
των δύο πληθυσμών κρίνεται απαραίτητη.
Οι κύριοι στόχοι του έργου Autistic Friendly Spaces-Employment είναι:
1. Δέσμευση πελατών: Παροχή όλων των πληροφοριών για να επιτραπεί στους εργοδότες να λάβουν
μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την διαδικασία της
υποστηριζόμενης απασχόλησης
2. Δημιουργία Κοινωνικού Κόμβου για άτομα με ΔΑΦ που αναζητούν ενεργά ή ενδιαφέρονται για εργασία
3. Επαγγελματικό προφίλ και κατάρτιση: έμπρακτη βοήθεια στα άτομα να προσδιορίσουν τις δεξιότητές
τους και τις προτιμήσεις τους για εργασία και ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια κατάρτιση προεπαγγελματικών δεξιοτήτων (κοινωνικές δεξιότητες, συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, οργανωτικές
ικανότητες κ.λπ.).
4. Εύρεση εργασίας: Αναζήτηση εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων
μερών μέσω ενός ιστότοπου που θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
5. Δέσμευση και κατάρτιση εργοδοτών σχετικά με τις ανάγκες των αυτιστικών εργαζομένων: Συνεργασία
με εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των
όρων και προϋποθέσεων απασχόλησης, των απαιτούμενων δεξιοτήτων, της υποστήριξης που απαιτείται
από τους παρόχους υπηρεσιών ή/και διαθέσιμων στο χώρο εργασίας κ.λπ.
6. On/Off Job Support: Παροχή υποστήριξης στον πελάτη και τον εργοδότη ανάλογα με τις ανάγκες τους
για διάστημα τριών μηνών μετά την τοποθέτηση εργασίας
7. Δημιουργία έκθεσης πλάνου πολιτικής σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην απασχόληση ατόμων
με αυτισμό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
8. Ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες των πληθυσμών με ΔΑΦ με την οργάνωση σεμιναρίων για άτομα με
αυτισμό, τους φροντιστές τους, καθώς και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και ενδιαφερόμενους
οργανισμούς.
Τα προαναφερθέντα μέρη του Έργου για την Απασχολησιμότητα των Φιλικών επαγγελματικών χώρων για
τον Αυτισμό πρόκειται να υλοποιηθούν με κύριο στόχο: να κάνουν ένα βήμα περαιτέρω προς την κοινωνική
ένταξη.
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Call:
KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training
Title:
VIRTUS Upscaling Vocational Pathways
Proposed project duration:
March 2022 – February 2024 (24 months)
Applicant organisation
QBS GEWERKSTATT GGMBH Germany www.qbsgewerkstatt.de
Partner organisations
ASTIKI ETAIREIA PSICHOKOINONIKON MELETON Greece www.ploes.org.gr
OMEGA TECHNOLOGIES GREECE www.omegatech.gr
EASPD Belgium BRUXELLES www.easpd.eu
ARCIL Lousa Portugal www.pjdc.lt
KYPRIAKI ETAIREIA PISTOPOIISIS LIMITED Cyprus NICOSIA www.cycert.org.cy

Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:
Παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε άτομα με αναπτυξιακή ή/και νοητική αναπηρία, πολλά
από τα οποία έχουν διαγνωστεί με αυτισμό. Έτσι, οι παρεχόμενες υπηρεσίες προορίζονται για την ανάπτυξη
κοινωνικών, συναισθηματικών, γνωστικών αλλά και καθημερινών δεξιοτήτων διαβίωσης των αυτιστικών
ατόμων, με στόχο την κοινωνική ένταξη σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής.
Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι στενά συνδεδεμένο με τις υπηρεσίες που παρέχονται ήδη στους
οργανισμούς ΕΕΚ που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, πηγαίνοντας τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα,
ολοκληρώνοντας την επαγγελματική κατάρτιση με προεπαγγελματικές και διαπροσωπικές δεξιότητες
που απαιτούνται ώστε οι δικαιούχοι αυτισμού να έχουν πρόσβαση σε ουσιαστική απασχόληση και από
καθιστώντας το διαδραστικό και ελκυστικό για τους χρήστες προσθέτοντας VR στην εξίσωση.
Δυστυχώς, παρόλο που οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και τα εκπαιδευτικά
προγράμματα σχεδιάζονται σε ετήσια βάση για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δικαιούχων, υπάρχει
τεράστια ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο έργο που θα αφορά την επαγγελματική κατάρτιση προσαρμοσμένη
στις ανάγκες και προκλήσεις των αυτιστικών ατόμων. Οι νέοι που επηρεάζονται από αυτισμό ή διαταραχή
του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) στην πραγματικότητα δεν έχουν ίση πρόσβαση στην ΕΕΚ και στην
εργασία. Ακόμη και αν έχουν την ικανότητα και την πνευματική ιδιοκτησία, αντιμετωπίζουν εμπόδια στο
δρόμο προς την ΕΕΚ και την αγορά εργασίας.
Ο στόχος της ένταξης στην Ευρώπαική αγορά εργασίας θα υποστηριχτεί από όλη την ομάδα έργου της
σύμπραξης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η κοινοπραξία θέλει να ασχοληθεί με αυτό το έργο
για να αναπτύξει τρόπους για τις ανάγκες των αυτιστικών ατόμων για πλήρη πρόσβαση στην ΕΕΚ και στην
αγορά εργασίας.
Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει
επαγγελματική κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των αυτιστικών ατόμων μέσω της ενσωμάτωσης
in vivo εκπαιδευτικών σεμιναρίων και τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας.
Η εκπαίδευση που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνει:
• Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στη μεθοδολογία που θα συνδυάσει την Εικονική
Πραγματικότητα και ένα πλήρες πρόγραμμα κοινωνικών, προ επαγγελματικών και επαγγελματικών
δεξιοτήτων.
• Εκπαίδευση για ωφελούμενους με αυτισμό που ενδιαφέρονται να βρουν εργασία
• Αξιολόγηση και πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Ε
Το έργο φιλοδοξεί να καλύψει το κενό μεταξύ της σχολικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης για αυτιστικά
άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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Call:
Erasmus+
Provisional Title:
aRtmoshere
Proposed project duration:
24 months
Partners
from P1 - Greece, P2 –Ireland, P3 – France, P4 - Belgium, P5 -Hungary

Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:
Αναπτυχθούν οι κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότηες ανθρώπων με αναπτυξιακές προκλήσεις.
Το
•
•
•
•
•

έργο πρόκειται να υλοποιήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και έρευνα αιχμής
Δημιουργία προγράμματος σπουδών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
Έκθεση οδικού χάρτη για τις μεθοδολογίες συμπαραγωγής στις τέχνες και την αναπηρία
Κατάρτιση για επαγγελματίες που πρόκειται να εφαρμόσουν το έργο
Εργαστήρια τέχνης για ενήλικες με αναπτυξιακές προκλήσεις

Οι δραστηριότητες του έργου ARTmosphere πρόκειται να οδηγήσουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:
• Πρόγραμμα σπουδών και οδηγός εκπαιδευτή για τη μεθοδολογία του έργου σχετικά με τις τέχνες, την
αναπηρία και τη συμπαραγωγή
• Έκθεση οδικού χάρτη για την αναπηρία και τη συμπαραγωγή
• Ευανάγνωστος οδηγός για συμμετέχοντες με αναπτυξιακές προκλήσεις
• Τελικές παραστάσεις των Εργαστηρίων Τέχνης σε 4 χώρες
• Το ντοκιμαντέρ «Becoming ARTmospheric» για να προβάλει τη συνολική εμπειρία των συμμετεχόντων
με αναπτυξιακές προκλήσεις
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Call:
Erasmus+
Provisional Title:
SWIS (See What I See): adolescence matters through educational comic strips
Proposed project duration:
24 months
Partners from P1 - Greece, P2 – Italy, P3 – Romania, P4 - Hungary
Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:
Διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους τα εκπαιδευτικά κόμικς (comic strips) θα μπορούσαν να παρέχουν
υποστήριξη στην αναγνώριση και αποδοχή συναισθημάτων και στάσεων απέναντι στην εφηβεία αλλά και
αναφερόμενο στους εφήβους, τις καθημερινές συνθήκες διαβίωσης, τη βελτίωση της κατανόησης της
αυτοαντίληψης, της αίσθησης του “ανήκειν”, των θεμάτων εμπιστοσύνης, των πραγματικών πληροφοριών
για τη σεξουαλικότητα. Ο προσδιορισμός του θετικού αντίκτυπου που μπορεί να έχουν τα κόμικς ως μέσο
ενημέρωσης θα μπορέσει να γίνει το μέσο αναγνώρισης από την μία, και ενημέρωσης για την επικοινωνία
των θεμάτων που επιλέγει να ασχοληθεί η ομάδα στόχου, από την άλλη στοχεύοντας στην ευημερία της
ψυχικής υγείας.
Οι
•
•
•
•
•
•

στόχοι του Έργου SWIS θα επιτευχθούν μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
Διερεύνηση υφιστάμενων αρχείων και εργαλείων για την ομάδα στόχο.
Σχεδίαση και ανάπτυξη σταθμισμένων ερωτηματολογίων
Προσαρμογή γλώσσας στις γλώσσες των διακρατικών εταίρων
Δημιουργία ομάδας
Εκπαίδευση στην εκπαιδευτική δημιουργία κόμικ
Παραγωγή μιας σειράς εκπαιδευτικών κόμικς

Αυτές οι δραστηριότητες θα οδηγήσουν στην Δημιουργία:
• Οδηγιών - εργαλειοθήκης
• Pre - Med - Exit ερωτηματολόγια συναισθηματικής, αντίληψης και αυτογνωσίας
• Προσαρμογή γλώσσας στις γλώσσες των διακρατικών εταίρων
• Πιστοποίηση συμμετεχόντων για την απόκτηση ικανοτήτων εκπαιδευτικής δημιουργίας κόμικ
• Εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εφήβων που δοκιμάστηκε και αξιολογήθηκε
κατά τη διάρκεια του έργου
• Μια σειρά από κόμικς για την Εφηβεία για τα θέματα που έχουν σημασία για τους εφήβους
• Ένας οδηγός οδικού χάρτη των βημάτων του έργου
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Call:
Erasmus+
Provisional Title:
Feel, Address, Contemplate, Talk, Share (F.A.C.T.S) about sexual identity & gender: informed practices
for Professionals working with autistic individuals
Proposed project duration:
30 months
Partners from P1 - Greece, P2 –Italy, P3 – Bulgaria, P4 – Belgium, P5 - France, P6 - Cyprus
Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:
Δημιουργηθεί ένας Οδηγός και εκπαίδευση σε Σεξουαλικά Θέματα για Επαγγελματίες που δουλεύουν με
ανθρώπους με ΔΑΦ.
Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα αναπτυχθεί σε όλο το F.A.C.T.S., οι επαγγελματίες
ψυχικής υγείας θα:
• Εκπαιδευτούν σε θέματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα των αυτιστικών ατόμων
• Συνειδητοποιήσουν και κατανοήσουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και την
έκφραση φύλου των αυτιστικών ατόμων
• Ενισχύσουν την προαγωγή της σεξουαλικής ευημερίας των ατόμων με ΔΑΦ
Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου FACTS περιλαμβάνουν:
• Βιβλιογραφία και έρευνα αιχμής για την ταυτότητα φύλου και τη σεξουαλική συμπεριφορά αυτιστικών
ατόμων
• Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού
• Οδηγίες για επαγγελματίες και διοικητικούς φορέων παροχής υπηρεσιών σε ανθρώπους με ΔΑΦ
• Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας και βίντεο
• Σχέδιο πιστοποίησης
• Δραστηριότητες διάδοσης και ευαισθητοποίησης
Το έργο F.A.C.T.S στοχεύει να δημιουργήσει και να προβάλλει θετικό αντίκτυπο στο πιεστικό ζήτημα της
σεξουαλικότητας και της ταυτότητας φύλου των αυτιστικών ενηλίκων, παρέχοντας εκπαίδευση υψηλής
ποιότητας στους επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους.
Τα
•
•
•

αποτελέσματα και τα παραδοτέα του έργου FACTS είναι:
Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες που εργάζονται με αυτιστικούς ενήλικες
Οδηγίες για επαγγελματίες, διοικητικούς και αυτιστικούς συνομηλίκους
Διαδικτυακή πλατφόρμα και βίντεο προσβάσιμα που θα παρέχονται μετά την ολοκλήρωση του έργου
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Call:
Erasmus+
Provisional Title:
Green Enough: Educational program to raise ecological behaviour through an inclusive methodology
using Augmented Reality Technology
Proposed project duration:
24 months
Partners from P1 - Greece, P2 – Portugal, P3 – Belgium, P4 - Poland, P5 - Cyprus
Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:
Αυξηθεί η οικολογική συμπεριφορά των ατόμων με αναπτυξιακή και/ή νοητική αναπηρία δημιουργώντας
ένα προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους σε
συνδυασμό με μια εφαρμογή AR που θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να εκπαιδεύσουν τους δικαιούχους
τους σε μια ανεξάρτητη φιλική προς το περιβάλλον καθημερινότητα που θα υποστηρίζεται από μια εύκολα
προσβάσιμη και προσαρμοσμένη εφαρμογή στις συσκευές των κινητών τους τηλεφώνων.
Το πρόγραμμα σπουδών και η κατάρτιση που θα αναπτυχθούν θα πιστοποιηθούν σύμφωνα με τα πρότυπα
ποιότητας της ΕΕ.
Οι
•
•
•
•
•

στόχοι του Έργου Green Enough θα επιτευχθούν μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
Έρευνα σχετικά με την οικολογική συμπεριφορά και αναπηρία, υπάρχοντα εργαλεία και μεθοδολογίες
Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών
Ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών AR, συμπεριλαμβανομένου ενός εργαλείου συγγραφής
Σχέδιο πιστοποίησης για προσαρμογή και αποτελέσματα στα πρότυπα ποιότητας της ΕΕ
Πιλοτικές δραστηριότητες για τη διασφάλιση του αντίκτυπου της εκπαίδευσης στην οικολογική
συμπεριφορά των συμμετεχόντων
• Δραστηριότητες διάδοσης
Αυτές οι δραστηριότητες θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη των παρακάτω:
• Ένα Εγχειρίδιο για επαγγελματίες
• Εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ατόμων με αναπτυξιακή ή/και νοητική αναπηρία
που πρόκειται να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δραστηριοτήτων
• Μια εφαρμογή για φορητές συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας με συνοδευόμενο εργαλείο
συγγραφής
• Ένας ευανάγνωστος οδηγός για την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας
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Call:
Erasmus+
Provisional Title:
Social Learning Platform Project
Proposed project duration:
24 months
Partners from P1 - Greece, P2 –Italy, P3 – Spain, P4 – Belgium, P5 - Portugal
Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:
Προσφέρει υψηλό επίπεδο διαδικτυακής, μικτής μορφής (ζωντανή & online), προσβάσιμη σε όλους.
Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο επικεντρώνεται στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στοχεύει στη
συνεργασία με παρόχους ψηφιακής τεχνολογίας για την ανάπτυξη ποιοτικού και ευέλικτου ψηφιακού
εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο θα προσαρμοστεί στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.
Συμπερασματικά ο στόχος του είναι να αναπτύξει μια πλατφόρμα κοινωνικής μάθησης για άτομα με
διανοητική και αναπτυξιακή αναπηρία που υποστηρίζονται και λειτουργούν τόσο από τη φυσική όσο
και από την ψηφιακή παρουσία εκπαιδευμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Call:
Erasmus+
Provisional Title: eVeRsafe
Proposed project duration: 24 months
Partners from P1 - Lithuania, P2 – Greece, P3 – Belgium, P4 – Cyprus
Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:
Να δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη προληπτικών μέτρων για σημαντικές
δυσκολίες και δυσμενείς εμπειρίες για άτομα με ΔΑΦ μέσω τεχνολογικών εξελίξεων εικονικής πραγματικότητας.
Οι συμμετέχοντες οργανισμοί από όλη την Ευρώπη πρόκειται να συνεργαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για άτομα με ΔΑΦ, το οποίο θα περιλαμβάνει μια μεθοδολογία για την αντίδραση
σε καταστροφές και δυσμενείς εμπειρίες, όπως σεισμοί, φωτιά, ακραίες καιρικές συνθήκες (χιόνι, καύσωνας,
καταιγίδες κ.λπ.), διακοπές ρεύματος, πρώτες βοήθειες
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόκειται να εφαρμοστεί με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας., καθώς οι
ειδικοί πληροφορικής που συμμετέχουν στην κοινοπραξία θα δημιουργήσουν σχετικά διαδραστικά σενάρια.
Έμφαση θα δοθεί στις απαιτούμενες κοινωνικές δεξιότητες, στις δεξιότητες συναισθηματικής ρύθμισης, στις
δεξιότητες αλλαγής χειρισμού καθώς και στην ικανότητα έγκαιρης ανταπόκρισης με σεβασμό στην ασφάλεια
του συμμετέχοντα και των άλλων. Η δημιουργία οδηγιών για το τεχνολογικό εξοπλισμό αναφορικά στην
συγκεκριμένη χρήση θεωρείται επίσης απαραίτητη.
Ένας άλλος στόχος του έργου θα είναι η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την αυτιστική
αισθητηριακή εμπειρία και τις επιπλέον προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΑΦ όσον αφορά την
ασφάλεια κατά τη διάρκεια καταστροφών.
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Call:
Erasmus+
Provisional Title:
Motivation and re-motivation of e-educators
Proposed project duration:
24 months
Partners from P1 - Italy, P2 – Greece, P3 – Belgium, P4 – Cyprus
Η κύρια ιδέα πίσω από το έργο είναι να:
Αντιμετωπιστεί η κατάσταση της πανδημίας, που ανάγκασε πολλούς παρόχους εκπαίδευσης και
εκπαιδευτικούς να στραφούν σε διαδικτυακές συνεδρίες και μαθήματα. Διαφορετικά εγχειρίδια, διδακτικοί
πόροι και εργαλεία έχουν αναπτυχθεί για να τους υποστηρίξουν πώς να διατηρήσουν τη συμμετοχή των
μαθητών στο ψηφιακό περιβάλλον. Ωστόσο, πολλοί εκπαιδευτικοί παραδέχονται ότι συχνά αγωνίζονται
να διατηρήσουν το δικό τους κίνητρο ψηλά όταν παρέχουν μακροπρόθεσμα διαδικτυακά μαθήματα και
εκπαιδευτικά προγράμματα. Συχνά, ακόμη και πολύ έμπειροι εκπαιδευτές και δάσκαλοι μοιράζονται ότι
η παροχή θεματικού περιεχομένου ή η εκτέλεση αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας σε διαδικτυακό
περιβάλλον είναι αρκετά διαφορετική από την εκτέλεση αυτών σε ρυθμίσεις εκτός σύνδεσης. Ως
αποτέλεσμα, καταλήγουν με κλειστές τις κάμερες των μαθητών, σκοτεινές οθόνες υπολογιστών με μόνο
τα ονόματα των ανθρώπων, αλλά χωρίς πρόσωπα, βαθιά σιωπή όταν ξεκινούν ή διεξάγουν συζητήσεις σε
εικονικά chatrooms, αδυναμία να καταλάβουν αν οι μαθητές τους ακολουθούν ή ακόμα και αν καθόλου
παρόν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά επηρεάζουν την αυτοπεποίθηση των
εκπαιδευτικών και μπορεί να αισθάνονται εξαντλημένοι και αποθαρρημένοι με τη δουλειά τους.
Με αυτό το έργο, θέλουμε να μετατοπιστεί το επίκεντρο από τη διατήρηση των κινήτρων των μαθητών στην
εκπαίδευση στο να διατηρηθούν οι εκπαιδευτικοί με κίνητρα και να αποκτήσουν εκ νέου κίνητρα για την
αποτελεσματική παροχή μακροπρόθεσμων διαδικτυακών μαθημάτων και προγραμμάτων.
Ο γενικός στόχος είναι να ενισχυθεί η ψηφιακή ετοιμότητα και ανθεκτικότητα των εκπαιδευτών ενηλίκων
και των επαγγελματιών εκπαίδευσης για να διατηρήσουν τα μακροπρόθεσμα κίνητρά τους σε περιβάλλοντα
ηλεκτρονικής διδασκαλίας, ώστε να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά με τους διαδικτυακούς μαθητές τους
και να επιτυγχάνουν τους μαθησιακούς τους στόχους.
Οι ειδικοί στόχοι είναι:
1. Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σχετικά με τα διαφορετικά προφίλ και τα σύνολα
δεξιοτήτων που απαιτούνται για να διατηρήσουν το μακροπρόθεσμο κίνητρό τους για την παροχή
μαθημάτων και εκπαιδεύσεων σε διαφορετικά ψηφιακά περιβάλλοντα, αναπτύσσοντας ένα εργαλείο
αυτοαξιολόγησης για ηλεκτρονικούς εκπαιδευτές.
2. Αύξηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ανθεκτικότητας των εκπαιδευτών για το πώς να διατηρούν
τα κίνητρά τους ψηλά και να αποκτούν εκ νέου κίνητρα όταν πραγματοποιούν μακροχρόνιες διαδικτυακές
συνεδρίες και εργαστήρια και εργάζονται με διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και γενιές μαθητών μέσω
της δημιουργίας ενός Διαδραστικού Εγχειριδίου E-Trainers με κινούμενα και ηχογραφημένα βίντεο/
vidcast και συμβουλές για κόμικς.
3. Δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτικών επαγγελματιών και παρόχων κατάρτισης στον τομέα της
τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης που γνωρίζουν πώς να διατηρήσουν υψηλότερα επίπεδα
κινήτρων των εκπαιδευτικών σε μακροχρόνια διαδικτυακά μαθήματα και εκπαιδευτικά προγράμματα.
4. Προώθηση της διακρατικής και διατομεακής συνεργασίας και της ενεργού ανταλλαγής εμπειριών και
διδαγμάτων μεταξύ των χωρών εταίρων και των παρόχων εκπαίδευσης από τον επίσημο, τον μη τυπικό
και τον ανεπίσημο χώρο.
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Συμμετοχή στο συνέδριο της EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities)
Tο τμήμα “Έρευνας και Ανάπτυξης” (Research & Development) θα εκπροσωπήσει τον οργανισμό
«Πλόες» και θα συμμετέχει στο συνέδριο (5 – 6 Μαΐου 2022) του EASPD στο Zagreb της Κροατίας.
Θα συμμετέχουν:
Α. Λουλούμαρη, Head of mission (All Forums & PR)
Θ. Μυτακίδου, Arts
Ν. Βασάλος, Supported Employment
Το διεθνές συνέδριο «Το μέλλον του δικαιώματος στην εργασία: Ποιος ρόλος για την κοινωνική
οικονομία;» συνδιοργανώνεται από την EASPD και την Ένωση OSVIT, και θα πραγματοποιηθεί στις 5 –
6 Μαΐου 2022 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.
Το συνέδριο θα συγκεντρώσει βασικά ενδιαφερόμενα μέρη για να διερευνήσει τον ρόλο της κοινωνικής
οικονομίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της αγοράς εργασίας καθώς και να εντοπίσει πώς να
μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές της.
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Δράσεις του Φορέα //
«Λεύκωμα»
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Κατασκευή πεταλούδας

68

Καθημερινές δραστηριότητες
Ανεξάρτητη εργασία, ασκήσεις ισορροπίας και
οπτικοκοινωνικού συντονισμού
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Καθημερινές δραστηριότητες
ελεύθερο συνεργατικό παιχνίδι, δεξιότητες λεπτής
κινητικότητας, ασκήσεις γραφοκινητικότητας
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Ομάδες άθλησης
Θεραπευτική ιππασία
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Ομάδα κηπουρικής
Εργασίες στον ταρατσόκηπο
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Ομάδα κηπουρικής
Προετοιμασίες για την
Καθαρά Δευτέρα
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Τα «φιλαράκια»
Προετοιμασία αποκριάτικων
μασκών
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Ομάδα μαγειρικής
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Το κυλικείο μας

Κυλικείο
Πίσω από αυτή τη λέξη κρύβεται μία δυναμική ομάδα!
Σκοπός του κυλικείου είναι η προεπαγγελματική εκπαίδευση των ωφελουμένων, έτσι
ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και την εμπειρία που θα τους βοηθήσει στην
εύρεση εργασίας στο μέλλον. Παράλληλα, ενισχύει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
τόσο των ωφελουμένων που απασχολούνται σε αυτό, όσο και των ωφελούμενων του
κέντρου που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του κυλικείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη δημιουργία του κυλικείου όλοι οι εκπαιδευτές και οι
εκπαιδευόμενοι βάλανε το λιθαράκι τους. Η σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευομένων
έγινε από εκπαιδευτές του κέντρου και αποτελείται από δύο άτομα που εξυπηρετούν
και ένα άτομο υπεύθυνο για τις προμήθειες. Όλα τα μέλη του κέντρου εξέφρασαν τις
επιθυμίες τους για σνακ και ροφήματα κυρίως τυποποιημένα, διαμορφώνοντας έτσι
τον κατάλογο. Το δύσκολο της επιλογής του καταλόγου έγινε απλό, δίνοντάς τους το
ευχάριστο συναίσθημα να μπορούν εύκολα να απολαύσουν το πρωινό σνακ τους.
Το κυλικείο λοιπόν, είναι ανοιχτό από Δευτέρα έως Πέμπτη, 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ. και
εξυπηρετεί μόνον το προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους του Κέντρου Ημέρας.
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«Παρέα των 10»
Επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης & στο
Μουσείο Μουσικής Τέχνης
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Ψυχοθεραπευτική
Ομάδα

81

Ομάδα
Εργαστηρίου
Πασχαλινές λαμπάδες
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Ομάδα
Εργαστηρίου
Δημιουργίες
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Ομάδα
δημοσιογραφίας
Για τον Άλκη...

Τις τελευταίες μέρες διαδραματίζεται ένα συγκλονιστικό γεγονός που συντάραξε το πανελλήνιο, όχι μόνο την
ομάδα μας. Το γεγονός έγινε γνωστό μέσων καναλιών τόσο της Θεσσαλονίκης όσο κι άλλων καναλιών του
κόσμου.
Ο Άλκης, ένα παιδί σαν όλα τα άλλα περπάταγε ανέμελα την βόλτα του με τους φίλους. Εκεί, ένας άγνωστος μαζί
με άλλα άτομα είχαν το θράσος να τον ρωτήσουν τι ομάδα είναι και εκείνος απάντησε χωρίς να φανταστεί τις
συνέπειες που θα είχε αυτή η απάντηση. Τι κακό έκανε; Γιατί;
Δυστυχώς το κακό έγινε. Παρακάλαγε ο Άλκης να σταματήσουν κι εκείνοι τίποτα, συνέχισαν αυτή την βίαιη
πράξη. Στο σημείο της δολοφονίας έχουν αφήσει στεφάνια και λουλούδια για να τον θυμούνται τον μικρό Άλκη.
Το θέμα είναι αν οι θεσμικοί φορείς καταφέρουν να κάνουν το καθήκον τους και να κλείσει όλους τους
παράνομους συνδέσμους και τους εγκληματίες στη φυλακή χωρίς ελαφρυντικά! Για την εξάλειψη της οπαδικής
και μη βίας πρέπει η πολιτεία να πάρει τα σωστά μέτρα ώστε να μην ξανα-υπάρξει στο μέλλον. Είναι μεγάλο
λάθος που τόσα χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα ουσιαστικό για να τελειώσει το φαινόμενο αυτό, όμως ποτέ δεν
είναι αργά. Αν είχαμε πάρει τα μέτρα όπως έπρεπε δεν θα είχε ξαναγίνει τίποτα.
Ένοιωσα σαν να με πάτησε τρένο γιατί κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί σε όλους μας.
Αυτό που συνέβηκε στον Άλκη ήταν βάρβαρο. Εύχομαι να μην συμβεί σε κανέναν αυτό που έπαθε ο Άλκης.
Τέτοια περιστατικά φρικάρουν τον κόσμο, όμως δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που το εγκρίνουν κι αυτό είναι
επίσης άσχημο.
Τους αξίζει να τιμωρηθούν για αυτό που του κάνανε, γιατί δεν είχαν όπως και κανένας άλλος, δικαίωμα να
σαπίζουν στο ξύλο κάποιον επειδή είναι άλλη ομάδα και γενικά η βία δεν επιτρέπεται. Όποια ομάδα κι αν
υποστηρίζουμε υπάρχει τρόπος να διαφωνούμε πολιτισμένα.

Η Ψυχή μιας ομάδας
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Ομάδα
δημοσιογραφίας
Stop the war

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί αυτήν την περίοδο τον κόσμο, βρίσκεται στο
επίκεντρο. Κάθε μέρα τα τηλεοπτικά κανάλια διακόπτουν την ροή των προγραμμάτων τους για να μας πουν για
τον πόλεμο που κήρυξε η Ρωσία στην Ουκρανία. Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 από Ρώσικη στρατιωτική εισβολή
με σύμμαχο την Λευκορωσία, ήχησαν οι σειρήνες του πολέμου. Θυμίζει την Τούρκικη στρατιωτική εισβολή στην
Κύπρο το 1974.
Όλο αυτό το διάστημα παρακολουθεί όλη η ανθρωπότητα τους βομβαρδισμούς των Ρώσων σε πολλές περιοχές
της Ουκρανίας. Ως αποτέλεσμα, χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών, παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς,
πεθαίνουν άμαχοι πολίτες, όσοι έμειναν στην Ουκρανία καταφεύγουν σε καταφύγια για να προστατευτούν. Στις
πόλεις υπάρχουν τανκ και πέφτουν πύραυλοι.
Ξεσπάει οικονομική κρίση σε πολλούς τομείς και σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Το φυσικό αέριο η βενζίνη, το
πετρέλαιο, τα βασικά αγαθά των νοικοκυριών ακριβαίνουν. Αυτό χει επιπτώσεις παγκοσμίως και μπορεί να
υπάρξει οικονομική και φυσική καταστροφή στον πλανήτη.
Ο πόλεμος είναι απρόβλεπτος όπως και οι συνέπειές του. Ο πόλεμος δεν είναι ποτέ κάτι καλό, αντίθετα είναι
το χειρότερο. Ο Ζελένσκι, ο Πούτιν και οι άλλες χώρες θα πρέπει να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι ώστε να
σταματήσει. Θα πρέπει να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις. Καλό θα είναι να μην μπουν άλλοι λαοί σε
αυτόν τον πόλεμο όπως ΗΠΑ, Γερμανία, η Κίνα, η Ιταλία γιατί τότε θα μιλάμε για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πρέπει να υπάρχει ειρήνη και όχι να πολεμάνε λαοί μεταξύ τους και να χάνονται άνθρωποι.
Η ειρήνη πρέπει πάντα να υπάρχει ώστε να αποφευχθεί όλο αυτό το κακό και να ζουν όλοι χωρίς φόβο και
μίσος και πάνω από όλα χωρίς βία και καταστροφή. Η σκέψη μας είναι εκεί! Θα μπορούσε να γίνει στον καθένα
μας αυτό! Θα πρέπει να συμπονούμε αυτούς τους ανθρώπους. Με αυτή την πιστή και θέληση θα ζούμε όλοι
ειρηνικά και δεν θα είμαστε σκλάβοι μέσα στην ίδια μας τη χώρα κι ούτε θα την εγκαταλείπουμε αφήνοντας να
καταπατηθεί από άλλους .
Ευχόμαστε να μην πεθάνουν άλλοι άνθρωποι και να βρεθεί λύση σε διπλωματικό επίπεδο ώστε να
επικρατήσει η ειρήνη.

STOP THE WAR! ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ!
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Εργαστήριο
Καλλιτεχνικών κατασκευών
Μεταμόρφωση επιτραπέζιου φωτιστικού με μπουκάλι,
πλαστικά κουταλάκια και χαρτί
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Πολιτισμικά εργαστήρια

87

Τσικνοπέμπτη
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Τσικνοπέμπτη
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Γιορτινό τραπέζι
για την Καθαρά Δευτέρα
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Μαγειρική με
φρέσκα λαχανικά
προσφορά από την Ομάδα Κηπουρικής // Κ.Ημ.Α. ΙΙ
ταρατσόκηπος στο Κέντρο Ημέρας Δραπετσώνα
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Καλλιτεχνικό Εργαστήρι

3D κατασκευές από χαρτί, εμπνευσμένες από την
Pop Art & Roy Lichtenstein
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Καλλιτεχνικό Εργαστήρι

ζωγραφική με έμπνευση από τον Vasilyi Ryabchenko
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Πρωινή βόλτα
στη μαγαζιά και τη γειτονιά του Πειραιά
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Απογευματινές δραστηριότητες
ενσφηνώσεις, παιχνίδι με μπάλα, ακρόαση αγαπημένης
μουσικής στο tablet
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Απογευματινές δραστηριότητες
ψυχοκινητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
αλληλεπίδρασης στο φιλόξενο χώρο του ΕΕΕΕΚ Πειραιά
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6ο τεύχος
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Ταξίδ ι αποδ οχ ής και ελε υθ ερί ας
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Οι δωρητές μας

Οι υποστηρικτές μας
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Τα ξίδι α ποδοχ ής και ελε υθερίας
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