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Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στοιχεία και προβληματισμοί 
 

Σουζάννα Μαρία  Νικολάου33 
Περίληψη 

Το άρθρο αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση του προβληματισμού σχετικά με το 
φαινόμενο της εγκατάλειψης από τους μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μετά τα 
πορίσματα της τελευταίας έρευνας του Παρατηρητηρίου Μετάβασης Αποφοίτων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
στην Αγορά Εργασίας (Β΄ΕΠΕΑΕΚ, Γ΄ΚΠΣ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την αύξηση 
του ποσοστού των μαθητών που εγκαταλείπουν την κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Αρχικά προσδιορίζονται οι αιτίες και οι συνέπειες του φαινομένου της εγκατάλειψης του 
σχολείου από τους μαθητές, όπως έχουν επισημανθεί από την έρευνα. Στη συνέχεια 
εξετάζεται διαχρονικά η σχολική εγκατάλειψη στην Ελλάδα μέσα από τις έρευνες. Τέλος, με 
βάση τον προβληματισμό για την τήρηση του νόμου ως προς την υποχρεωτικότητα της 
εκπαίδευσης και για την μη αξιοποίηση των ερευνών της εγκατάλειψης του σχολείου, 
καταγράφονται μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.  
 
Λέξεις κλειδιά: Σχολική εγκατάλειψη, Ελλάδα, Προβληματισμοί  
 

Abstract 
The aim of this article is to provide feedback regarding the concerns raised about the 

phenomenon of students’ dropping out of compulsory education, following the findings of a 
recent survey carried out by the Observatory for the Transition of Secondary Education 
Graduates and Initial Vocational Education and Training Graduates to the Labor Market (B’ 
Operational Program for Education and Initial Vocational Training, 3rd Community Support 
Framework) of the Pedagogical Institute, regarding the increase in the proportion of students 
who drop out of  lower Secondary Education.  
At first, we identify the reasons and the consequences about the phenomenon of students’ 
dropping out, as they are reported in the survey and then we study school dropout in Greece 
throughout time on the basis of research findings. 
 At last, in view of the concerns raised as to compliance with the law on the compulsory 
character of education and the fact that research findings on early school leaving are not 
utilized, prevention and response measures are outlined. 
 
Key words:  School Dropout, Greece, Concerns  
 
Εισαγωγή 
 

Πρόβλημα μείζονος σημασίας συνιστά τα τελευταία χρόνια η μείωση του μαθητικού 
πληθυσμού που οφείλεται στην υπογεννητικότητα ή στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. 
Η Ελλάδα παρουσιάζει μείωση των γεννήσεων και συγκαταλέγεται στις χώρες, όπου το 
πρόβλημα της υπογεννητικότητας αναμένεται να επιδεινωθεί. Όμως και η εγκατάλειψη του 
σχολείου, προτού ολοκληρωθεί ο κύκλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εξακολουθεί να 
απασχολεί το Υπουργείο Παιδείας, τους πολιτικούς, τα στελέχη της εκπαίδευσης κ.ά. 
Ιδιαίτερα μετά τα πορίσματα της τελευταίας έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου άρχισε 
ένας νέος κύκλος διαλόγου και  κριτικής αποτίμησης της κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, 
ενώ σύμφωνα με τις προηγηθείσες έρευνες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τα ποσοστά των 
μαθητών που εγκατέλειπαν πρόωρα το σχολείο, χωρίς να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση, συνεχώς μειώνονταν, στην τελευταία έρευνα παρουσίασαν αύξηση προκαλώντας 
ανησυχίες σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό.  
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1.1 Το φαινόμενο της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και οι αιτίες 
 
Οι όροι που έχουν χρησιμοποιηθεί για να δηλώσουν το φαινόμενο της εγκατάλειψης της 

υποχρεωτικής φοίτησης των μαθητών στο σχολείο είναι πολλοί. Οι πιο συχνοί είναι 
«εγκατάλειψη», «διακοπή» και «σχολική διαρροή» (Fossey, 1996). Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, όταν στην εκπαιδευτική γλώσσα χρησιμοποιούνται οι παραπάνω όροι, 
ουσιαστικά  αναφέρεται κανείς  σε μαθητές που απουσιάζουν από το σχολείο, στο οποίο 
φοιτούν συνήθως, χωρίς παράλληλα να έχουν εγγραφεί σε κάποιο άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα συστηματικής απουσίας τους 
χαρακτηρίζονται ως άτομα που εγκαταλείπουν το σχολείο και δεν ολοκληρώνουν την 
εκπαίδευση που έχει καθιερωθεί σε μια χώρα ως υποχρεωτική για κάθε πολίτη (Barber & 
McClellan, 1987. Παλαιοκρασάς, κ. συν. 1999. Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006).  

Οι παράγοντες, σύμφωνα με τις έρευνες, οι οποίοι συμβάλλουν στην απόφαση των 
μαθητών να εγκαταλείψουν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής φοίτησης 
είναι κοινοί σχεδόν σε κάθε χώρα και επισημαίνονται στο κοινωνικό, οικονομικό και 
μορφωτικό επίπεδο των γονέων, στο σχολικό περιβάλλον και στα ατομικά χαρακτηριστικά 
κάθε μαθητή (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 1998. Μαράτου- Αλιπράντη κ. συν. 2006. 
Παλαιοκρασάς κ. συν. 1996, κ.ά.). Πιο συγκεκριμένα:  

Όσον αφορά στον παράγοντα οικογένεια, σύμφωνα με έρευνες και μελέτες, είναι πιο 
πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με προβλήματα 
συγκρότησης ή έλλειψης ισχυρών δεσμών (παιδιά χωρισμένων γονέων, πολυμελούς ή 
ανάδοχης οικογένειας), με χρόνια προβλήματα στην καθημερινή οικογενειακή ζωή, όπως 
αλκοολισμός, χρήση ουσιών κ.ά. (Astone & McLanahan, 1991. Weitzman & Siegel 1992). 
Επίσης, μαθητές–παιδιά οικογενειών με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο παρουσιάζουν 
μεγαλύτερα ποσοστά σχολικής διαρροής (Hahn, 1987. Παλαιοκρασάς κ.συν., 1996. 
Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006). Τα πορίσματα των ερευνών δείχνουν ότι το μορφωτικό 
επίπεδο της οικογένειας, το οποίο καθορίζει και τη στάση των γονέων απέναντι στο σχολείο 
και την εκπαίδευση, όπως και το επάγγελμα των γονέων (εργάτες ή επαγγελματίες και 
ανώτερα στελέχη), επηρεάζουν τη φοίτηση του παιδιού στο σχολείο (Βrooks & Guo & 
Furstenberg, 1993. Παπακωνσταντίνου, 1981. Τζάνη, 21988). Το γεγονός ότι οι γονείς δεν 
μπορούν να υποστηρίξουν μαθησιακά τα παιδιά τους σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, 
όπως η φτώχεια, η ελλιπής σχολική προετοιμασία, οι διαφορετικές αξίες από τους άλλους 
μαθητές ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, η ανάγκη για εργασία, ωθούν τους μαθητές στην 
πρόωρη εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Βουιδάσκης, 1999. Henry, 1986. 
Ηλιού, 1984. Μαράτου-Αλιπράντη, κ.συν. 2006. McNeal, 1995. Παρατηρητήριο Μετάβασης, 
2006). Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, με τη μετακίνηση των πληθυσμών και τη μαζική 
εισροή στα ελληνικά σχολεία παιδιών μεταναστών δημιουργούνται ακόμη μεγαλύτερες 
πιθανότητες διακοπής της φοίτησης (Δαμανάκης, 1998. Θεριανός, 2008. McNeal 1995). Οι 
αλλοδαποί μαθητές εγκαταλείπουν πιο συχνά το σχολείο εξαιτίας των προβλημάτων που 
προκύπτουν από τη φτώχεια και από την αδυναμία κατανόησης της γλώσσας (National 
Center for Education Statistics, 1992. The First Centennial Conference on Children at Risk, 
1989). Αλλά και η διαφορετική κουλτούρα και το σύστημα αξιών διαφέρουν και δημιουργούν 
προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους δασκάλους και τους άλλους μαθητές και 
αδυναμία προετοιμασίας για τα σχολικά καθήκοντα (Henry, 1986). Η οικογένεια, λοιπόν, 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους μαθητές όχι μόνο για τη μάθηση αλλά και την 
ανάπτυξη της επιθυμίας φοίτησης στο σχολείο (Epstein, 1992).  

Ο ρόλος του σχολείου είναι πολύ σημαντικός στην απόφαση διακοπής ή συνέχισης της 
φοίτησης των μαθητών ακόμα και στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Τόσο η οργάνωση και η 
δομή του, οι μέθοδοι και τα περιεχόμενα διδασκαλίας όσο και η στάση (συναισθήματα, 
πεποιθήσεις, συμπεριφορά) και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ασκούν ουσιαστική επίδραση 
στην απόφαση του μαθητή να παραμείνει στο σχολείο (Hahn, 1987). Σύμφωνα με μελετητές 
της σχολικής εγκατάλειψης (Μαράτου-Αλιπράντη κ.συν., 2006. Weitzman& Siegel, 1992), 
προϋποθέσεις για άρνηση συνέχισης της φοίτησης στο σχολείο αποτελούν και τα 
προβλήματα ή οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σχολείο. Τέτοια προβλήματα 
είναι η χαμηλή επίδοση, ο μαθησιακές δυσκολίες, οι δυσκολίες στη γλωσσική κατανόηση, η 
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μη ύπαρξη σχολικών κινήτρων σε συνδυασμό με ψυχολογικούς παράγοντες, όπως η χαμηλή 
αυτοεκτίμηση του μαθητή, οι μικρές φιλοδοξίες, η απομόνωση, η έλλειψη δεξιοτήτων 
δημιουργίας φιλικών σχέσεων, η μη συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες (Hahn, 1987. 
Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006).  

Επίσης, οικογενειακοί και κοινωνικοί λόγοι που τις περισσότερες φορές είναι 
αλληλένδετοι οδηγούν τους μαθητές στην απόφασή τους να εγκαταλείψουν το σχολείο. Το 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας οδηγεί στη διαμόρφωση αρνητικής στάσης της 
οικογένειας απέναντι στο σχολείο. Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες δημιουργούν την 
ανάγκη για εργασία. Τα οικογενειακά προβλήματα (διαλυμένος γάμος, διαζύγιο, ασθένειες), 
ο τόπος διαμονής (μακριά από το αστικό κέντρο ή σε υποβαθμισμένη περιοχή), οι 
ιδιαιτερότητες της ομάδας που ανήκει κανείς (μουσουλμάνοι, αλλοδαποί), η εμπλοκή σε 
ομάδες με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά λειτουργούν αρνητικά ως προς την επιθυμία της 
μάθησης και της σχολικής φοίτησης (Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006).  

Ένας τρίτος παράγοντας που αφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
μπορεί να επηρεάσει την απόφαση του μαθητή να εγκαταλείψει το σχολείο. Έχει διαπιστωθεί 
ότι κινδυνεύουν περισσότερο να εγκαταλείψουν το σχολείο άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση 
και αυτοπεποίθηση, χαμηλό αίσθημα προσωπικής αυτεπάρκειας, έλλειψη κοινωνικών 
δεξιοτήτων, επιθετικότητα ή θυματοποίηση, γιατί αισθάνονται ότι δεν μπορούν ή δεν αξίζουν 
να συνεχίσουν. Όλες οι παραπάνω συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε σχολική αποτυχία που 
σημαίνει χαμηλή σχολική επίδοση, απουσίες, αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο και τη 
μόρφωση γενικότερα, παρεκκλίνουσα συμπεριφορά και τελικώς διακοπή της φοίτησης 
(Κέδρακα, 2007: 14 κ.ε. Μαράτου-Αλιπράντη κ.συν., 2006. Παλαιοκρασάς κ. συν., 1996). 
 
1.2 Συνέπειες της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής φοίτησης  

 
Οι συνέπειες της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής φοίτησης αφορούν στην ανάπτυξη και 
εξέλιξη του ανθρώπου με επέκταση και στην πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Οι 
οικονομικές συνέπειες είναι άμεσες για το άτομο και διακρίνονται ήδη στους χαμηλότερους 
μισθούς (Μαγουλά, 1999). Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα στις 
σύγχρονες κοινωνίες τα άτομα που εγκαταλείπουν το σχολείο, χωρίς να ολοκληρώσουν τη 
υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι η δύσκολη επαγγελματική αποκατάσταση (Κέδρακα, 2007. 
Παλαιοκρασάς κ.συν., 1996. Φακιολάς, 1998). Αρκετά χρόνια πριν, σε συνθήκες καλύτερων 
επαγγελματικών προοπτικών,  ευρήματα ερευνών απέδειξαν ότι οι μισοί άνεργοι ηλικίας 16-
24 ετών δεν είχαν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (U.S. Department of Labor, 
1977). Στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας και των επικοινωνιών τα τυπικά επαγγελματικά 
προσόντα έχουν εμπλουτιστεί με την απαραίτητη γνώση χρήσης των νέων τεχνολογιών, 
γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δυσμενή τη συνθήκη εύρεσης εργασίας για τα άτομα που 
εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση.  

Οι οικονομικές συνέπειες της εγκατάλειψης μπορεί να οδηγήσουν και σε κοινωνικές 
συνέπειες. Η μη εύρεση εργασίας και οι οικονομικές δυσκολίες εντείνουν το πρόβλημα της 
εγκληματικότητας και οδηγούν στην άνθιση του νεανικού εγκλήματος (Duhman & Alpert, 
1987). Παράλληλα επιδεινώνεται και το δημογραφικό πρόβλημα με την αύξηση της 
υπογεννητικότητας, εφόσον ουσιαστικός παράγοντας για κάθε νέο προκειμένου να 
δημιουργήσει οικογένεια αποτελεί τουλάχιστον η επαγγελματική του αποκατάσταση. Έχει, 
επίσης, παρατηρηθεί ότι η εγκατάλειψη του σχολείου προκαλεί και ψυχολογικές συνέπειες 
στο άτομο, όπως κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, αδιαφορία ως προς 
τη συμμετοχή του σε κοινωνικά δρώμενα, μορφωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά., 
στοιχεία τα οποία γίνονται πιο έντονα στην ενηλικίωση (Σοφιανίδου, 2000).  

Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας που αφορά στην Ελλάδα (Κέδρακα, 2007) το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που έχει εγκαταλείψει το σχολείο βρίσκεται στην κρίσιμη 
ηλικιακή ομάδα των 15-19 χρόνων (13,2%  στο σύνολο του πληθυσμού) και μάλιστα οι 
περισσότεροι είναι άνδρες. Οι θέσεις εργασίας, όμως, για ανειδίκευτους νέους με επίπεδο 
δημοτικής εκπαίδευσης διαρκώς μειώνονται. Το πρόβλημα της μη εύρεσης εργασίας λόγω 
έλλειψης τυπικών προσόντων σε συνδυασμό με την κατάσταση ή το επίπεδο ζωής που 
επιφέρει η ανεργία (συνέπειες σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό, μορφωτικό) δημιουργεί 
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δύσκολες συνθήκες ζωής για έναν νέο, ο οποίος στην προσπάθειά του να αντεπεξέλθει, 
μπορεί να αναπτύξει διάφορους ίσως και επικίνδυνους μηχανισμούς άμυνας. Για την Ελλάδα 
το ποσοστό των νέων (18-24 ετών) με χαμηλά προσόντα, δηλαδή με μόνο εφόδιο την πρώτη 
βαθμίδα της εκπαίδευσης είναι κάτω του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέσος όρος:  
Ε.Ε.: 19,  Ελλάδα: 16, Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006). 

Τα άτομα, όμως, που εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση έχουν, ως προς την 
επαγγελματική τους εξέλιξη, λιγότερες ευκαιρίες λόγω έλλειψης ακόμη και των τυπικών 
προσόντων, το μέλλον τους είναι αβέβαιο και επειδή συνήθως δεν βρίσκουν θέσεις εργασίας 
με προοπτικές αναγκάζονται να δεχτούν οποιαδήποτε θέση εργασίας-απασχόλησης βρουν 
(Christian de Brie, 1995. Σταμέλος, 1999). Ως προς την κοινωνική τους ζωή, επειδή 
στερούνται κοινωνικών δεξιοτήτων, αισθάνονται ότι μειονεκτούν και είναι πιο πιθανό να 
αποκλεισθούν, να βιώσουν τη φτώχεια, να είναι άνεργοι, να κάνουν χρήση οινοπνευματωδών 
ποτών και ουσιών, να εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά. 

Αλλά και για την ίδια την Πολιτεία η εγκατάλειψη του σχολείου συνιστά οικονομικό 
και κοινωνικό κόστος. Το κράτος επωμίζεται τις οικονομικές συνέπειες από τους μαθητές που 
εγκαταλείπουν το σχολείο μέσω του κόστους των παροχών προς τα άτομα και τις οικογένειές 
τους, τα έξοδα πρόνοιας αλλά και τα επιδόματα για την ανεργία και την πρόληψη 
εγκλήματος. Τα ίδια αυτά άτομα θα αποκλειστούν από την οικονομία και την κοινωνία, 
επειδή δεν θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να συμβάλουν με 
παραγωγικό τρόπο στην οικονομία. Τα κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα συνήθως καταλήγουν 
σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας ή στη φυλακή. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα πορίσματα των 
ερευνών υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ εγκατάλειψης σχολείου και κατάληξης στη φυλακή 
«[…] περισσότερο από 80% των φυλακισμένων στις ΗΠΑ έχουν εγκαταλείψει το σχολείο 
στο γυμνάσιο και η συντήρηση του καθενός από αυτούς κοστίζει στους φορολογούμενους 
τουλάχιστον 20.000 δολάρια το χρόνο, πολύ περισσότερο απ’ ότι θα κόστιζε η εκπαίδευσή 
του» (Cummins, 2003: 270). Κάθε νέος που εγκαταλείπει το σχολείο αποτελεί κόστος για την 
εκάστοτε πολιτεία που διανέμεται σε έξοδα για κοινωνική πρόνοια, για την πρόληψη της 
αυξανόμενης εγκληματικότητας, για τη συντήρηση των φυλακών, για επιπλέον ίσως ειδική 
εκπαίδευση.   

 
2. Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (η έρευνα) 

 
Οι νέοι που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και δεν ολοκληρώνουν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση αποτελούν για τις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες σημαντικό πρόβλημα για 
κάθε χώρα. Δεν μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, γιατί δεν διαθέτουν ούτε τα 
τυπικά επαγγελματικά προσόντα. Χωρίς δεξιότητες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην 
κοινωνία της γνώσης, να μεταβούν ομαλά στην απασχόληση και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
του κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν δύνανται και δεν προάγουν την πρόοδο και την εξέλιξη 
της κοινωνίας που σήμερα στηρίζεται στη γνώση. Σε ένα περιβάλλον, όπου οι πληροφορίες 
διπλασιάζονται κάθε πέντε σχεδόν χρόνια και όπου το άτομο θα πρέπει να έχει αναπτύξει 
δεξιότητες συμβολικής ανάλυσης (γνώση, μάθηση, πληροφόρηση, ευφυΐα, αναπτυγμένη 
αφηρημένη σκέψη, κριτική έρευνα, συνεργασία) για να αντεπεξέλθει στην εργασία του 
(όποια και να είναι αυτή), οι νέοι που δεν ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση θα 
αποκλειστούν από την οικονομία (Cummins, 2003: 269).  
Για την Ελλάδα η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο, εφόσον ο 
μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16o έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου 
του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται 
σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού κώδικα [Ν.1566/85 άρθρ.2, παραγρ. 3 (ΦΕΚ 167/τ. 
Α΄/30-09-1985) και άρθρ. 73 του Ν. 3518/2006]. (Το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα 
καθιστά σαφές ότι όποιος με πρόθεση παραβαίνει επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη 
διοικητικών νόμων, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο). Επιπλέον με το ΠΔ 161/2000 
μεταβιβάζεται στο Νομάρχη η αρμοδιότητα να επιβάλει κυρώσεις στους γονείς και 
κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή 
τους. Με βάση τα παραπάνω η παράβαση του νόμου συνιστά κυρώσεις.  
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Πάραυτα δεν ολοκληρώνεται από το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού η υποχρεωτική 
εκπαίδευση αν λάβει κανείς υπόψη του τα ποσοστά της μαθητικής διαρροής. Θα είχε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ερευνήσει κανείς, πόσα άτομα παραβαίνοντας το συγκεκριμένο 
Άρθρο που αναφέρεται στην εγκατάλειψη της υποχρεωτικής φοίτησης, υπόκεινται σε 
κυρώσεις.   
Παρά τις προσπάθειες, λοιπόν, που έγιναν σε κάθε μεταρρύθμιση από το 1977 κι εξής, όπως 
η δωρεάν παιδεία, η επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η αναμόρφωση των 
αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων, ώστε να γίνουν πιο ενδιαφέροντα 
και ελκυστικά για τους μαθητές τα περιεχόμενα της μάθησης, η αναβάθμιση της τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, το πρόβλημα της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής φοίτησης 
των μαθητών παραμένει στη χώρα μας ως χρόνιο πρόβλημα (Δρεττάκης, 2004).  

Πιο συγκεκριμένα, ως προς το φαινόμενο της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα ποσοστά ποικίλλουν. Κι ενώ σταδιακά παρατηρείτο μείωση του 
ποσοστού των μαθητών που διαρρέουν από τη σχολική εκπαίδευση, στην τελευταία έρευνα 
του Παρατηρητηρίου Μετάβασης Αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Αγορά Εργασίας (Β΄ ΕΠΕΑΕΚ, Γ΄ 
ΚΠΣ), που εξέτασε τη μαθητική διαρροή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διαπιστώθηκε ότι 
αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των παιδιών που εγκαταλείπουν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση πριν την ολοκλήρωση της φοίτησής τους.  

Τα προηγούμενα έτη διακρίνεται μια πτωτική τάση της μαθητικής διαρροής. 
Ειδικότερα, το διάστημα 1976-1982 το ποσοστό της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης στο δημοτικό ήταν 5,5%, ενώ ένα ποσοστό 15% των μαθητών που 
ολοκλήρωσαν τη φοίτηση στο δημοτικό δεν συνέχισαν στο γυμνάσιο (Cassotakis, 1988). 
Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα της Λάριου-Δρεττάκη (1993), από τους μαθητές που 
γράφτηκαν στην Α΄ γυμνασίου τα σχολικά έτη 1980-81, 1981-82 και 1982-83 ένα ποσοστό 
18-23% διέκοψε, πριν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Μελετώντας τρεις γενιές μαθητών η ερευνητική ομάδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(Παλαιοκρασάς κ.συν., 1996) διαπίστωσε την πτωτική τάση της μαθητικής διαρροής ως και 
τρεις μονάδες μέσα σε τρία χρόνια. Έτσι, λοιπόν, από τους μαθητές που γράφτηκαν την Α΄ 
γυμνασίου το 1987-1988 εγκατέλειψε ένα ποσοστό 12,60%, από τους μαθητές που 
γράφτηκαν την Α΄ γυμνασίου το 1989-1990 εγκατέλειψε ένα ποσοστό 11,60%, ενώ το 1991-
1992 από τους μαθητές που γράφτηκαν στην Α΄ γυμνασίου διέκοψε ένα ποσοστό 9,60%. 
Σημαντική είναι η διαπίστωση στη συγκεκριμένη έρευνα ότι η πλειονότητα των νέων του 
δείγματος που εγκατέλειψαν είτε δεν φοίτησαν καθόλου στο γυμνάσιο είτε διέκοψαν στη Α΄ 
τάξη και εισήλθαν στην αγορά εργασίας με γνώσεις αποφοίτου δημοτικού και χωρίς τα 
απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας.   

Μερικά χρόνια αργότερα σε έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Παρατηρητήριο 
Μετάβασης, Έρευνα 2001) σχετικά με τη μαθητική διαρροή στο γυμνάσιο, διαπιστώθηκε ότι 
τα ποσοστά της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μειώθηκαν σημαντικά (9,60%) 
Πιο συγκεκριμένα από τους μαθητές που γράφτηκαν στην Α΄ τάξη γυμνασίου το 1997-98 
διέρρευσαν σε ποσοστό 6,98%. Μάλιστα η μισή μαθητική διαρροή οφειλόταν σε μαθητές 
που δεν παρουσιάστηκαν καθόλου στο σχολείο. Συγκεκριμένοι νομοί και περιοχές 
παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης, όπως για παράδειγμα η Θράκη 
(12,88%), η Κρήτη (10,32%), τα Νησιά Αιγαίου (8,34%) και τα Ιόνια Νησιά (8,45%) σε 
σχέση με τις περιοχές της Ηπείρου (3,81%), της Θεσσαλίας (4,57%) και της Πρωτεύουσας 
(6,49%). Σε σύγκριση με τις προηγούμενες έρευνες παρατηρήθηκε, επίσης, ότι την τελευταία 
δεκαετία το ποσοστό της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αυξήθηκε στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα περίπου το 1/3 του μαθητικού πληθυσμού που 
διέρρευσε βρίσκεται στην περιφέρεια της πρωτεύουσας. 

Τρία χρόνια αργότερα σε νέα έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Παρατηρητήριο 
Μετάβασης, Έρευνα 2005) εξετάζοντας τη γενιά μαθητών που γράφτηκαν κανονικά στην Α΄ 
γυμνασίου το 2000-01 διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των μαθητών που διέρρευσε ήταν 
μικρότερο από την προηγούμενη έρευνα (6,09%). Στα συμπεράσματα τονίζεται από τους 
ερευνητές ότι την τελευταία εικοσαετία μειώνεται σημαντικά η μαθητική διαρροή στο 
γυμνάσιο σε εθνικό επίπεδο. Εξακολουθούν, βέβαια, συγκεκριμένες περιοχές να 
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παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης, πιο χαμηλά όμως σε σχέση με τις 
προηγούμενες γενιές μαθητών, όπως για παράδειγμα η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη 
(9,64%), η  Κρήτη (8,34%), τα Νησιά  Βορείου Αιγαίου (6,91%) και τα Ιόνια Νησιά (7,15%). 
Αντίθετα χαμηλότερη μαθητική διαρροή επισημαίνεται στη Δυτική Μακεδονία (2,73%), στη 
Θεσσαλία (3,46%) και στην ΄Ηπειρο (3,79%). Στην Αττική αντίθετα η μαθητική διαρροή στο 
γυμνάσιο είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της χώρας και παρουσιάζει αυξητική τάση.  

Η παρουσίαση και η ανάλυση των δεδομένων της τελευταίας έρευνας του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσον αφορά 
στη γενιά των μαθητών του έτους 2003-04, προκάλεσε ανησυχία λόγω της μικρής αύξησης 
του ποσοστού μαθητικής διαρροής στο γυμνάσιο. Στο σύνολο της χώρας από τους μαθητές 
που γράφτηκαν κανονικά στην Α΄ γυμνασίου το έτος 2003-04 διέρρευσαν σε ποσοστό 6,51% 
αλλάζοντας τα δεδομένα της συνεχούς πτωτικής τάσης της σχολικής εγκατάλειψης. Και σε 
αυτήν την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η μισή μαθητική διαρροή οφείλεται σε μαθητές που δεν 
παρουσιάζονται καθόλου στην Α΄ τάξη. Υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης επισημαίνονται 
στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (9,36%), στην Αττική (7,77%), στην Κρήτη (7,77) 
και στη Δυτική Ελλάδα (7,17). Συγκεκριμένα οι 4 από τους 10 μαθητές που εγκατέλειψαν το 
γυμνάσιο βρίσκονται στην περιφέρεια της Αττικής. Αντίθετα χαμηλότερη μαθητική διαρροή 
παρουσιάζεται στη Δυτική Μακεδονία (1,98%), στη Θεσσαλία (4,28%) και στην ΄Ηπειρο 
(4,30%). Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα μάλιστα διαπιστώθηκε αύξηση του ποσοστού 
μαθητικής διαρροής στις αστικές περιοχές. Στο σύνολο των 54 Νομών οι 36 παρουσιάζουν 
ποσοστό εγκατάλειψης μικρότερο από το εθνικό μέσο όρο και οι 18 μεγαλύτερο (βλ. 
Παράρτημα, Διάγραμμα 1). 

Σε όλες τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στις πέντε 
γενιές των μαθητών ο αριθμός των αγοριών που εγγράφονται στο Γυμνάσιο είναι 
μεγαλύτερος από τον αριθμό των κοριτσιών (βλ. Παράρτημα, Πίνακας 1). Τα αγόρια μάλιστα 
εγκαταλείπουν το γυμνάσιο σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια σε όλες τις περιοχές 
(αστικές, ημιαστικές, αγροτικές). Οι μεγαλύτερες διαφορές επισημαίνονται στα Ιόνια νησιά, 
στη Δυτική Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία. Ορισμένες περιφέρειες εμφανίζουν 
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα αίτια 
συνδέονται με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής (ευκολία πρόσβασης στο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή μη), την οικονομική κατάσταση των οικογενειών, διάφορους 
θρησκευτικούς λόγους (πολιτισμική ταυτότητα των μουσουλμάνων), το χαμηλό  μορφωτικό 
επίπεδο που συνδέεται και με την αρνητική στάση απέναντι στη μόρφωση.  

Σε όλα αυτά τα στοιχεία και τα δεδομένα θα πρέπει να υπολογιστούν και ορισμένες 
κατηγορίες μαθητών που δεν εμφανίζονται σε επίσημες στατιστικές. Τέτοιες είναι τα παιδιά 
των παλιννοστούντων από την πρώην ΕΣΣΔ, τα παιδιά των Αθίγγανων, τα παιδιά αλλοδαπών 
και ιδιαίτερα των Αλβανών ή παιδιά με ειδικές ανάγκες  που δεν εγγράφονται και δεν 
πηγαίνουν καθόλου στο σχολείο. Οι κατηγορίες αυτών των παιδιών δεν περιλαμβάνονται 
στους δείκτες διαρροής. Μία ακόμη κατηγορία είναι εκείνη στην οποία κατατάσσονται 
παιδιά, που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από κυκλώματα «εμπόρων» της ανθρώπινης 
αδυναμίας και κυρίως της αδυναμίας άσκησης κοινωνικής πολιτικής ενός κράτους πρόνοιας 
να ελέγξει και να εντάξει αυτά τα παιδιά στην εκπαίδευση.  

 
 Συμπεράσματα – Προβληματισμοί 

 
Οι έρευνες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παρέχουν μια αρκετά κατατοπιστική εικόνα για 
την πρόωρη εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από τους μαθητές στην Ελλάδα. Με 
βάση τα στατιστικά στοιχεία και κυρίως όσον αφορά στα γεωγραφικά διαμερίσματα, όπου η 
μαθητική διαρροή παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά, οι εξωσχολικοί και κυρίως οι 
οικογενειακοί παράγοντες που συνδέονται με τη διαρροή είναι: η χαμηλή 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, η εθνική καταγωγή και το χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο. Οι παραπάνω παράγοντες δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την 
παραμονή του παιδιού στο σχολείο (όπως ελλιπής υποστήριξη του παιδιού, αδιαφορία ή 
αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο, προβλήματα μάθησης). Από την άλλη σχολικοί 
παράγοντες, όπως η χαμηλή επίδοση, οι συγκρούσεις και τα προβλήματα πειθαρχίας στο 
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σχολείο, οι απουσίες κ.λπ. κάνουν πιο εύκολη την απόφαση να εγκαταλείψει ο μαθητής το 
σχολείο.  

Από τα πορίσματα των ερευνών δημιουργούνται τα εξής ζητήματα: 1ον πώς είναι 
δυνατόν μετά από τόσα χρόνια συνταγματικής κατοχύρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
ένα υψηλό ποσοστό μαθητών (από τα μετρήσιμα στοιχεία 6,51%) να εγκαταλείπει την 
υποχρεωτική εκπαίδευση (υποχρεωτική εκπαίδευση για την Ελλάδα σύμφωνα με το νόμο 
309/1976 είναι η εννιάχρονη φοίτηση ως τη Γ΄ γυμνασίου).  
2ον γιατί τα πορίσματα των ερευνών δεν αξιοποιούνται στην πράξη από εκείνους που 
εφαρμόζουν την εκπαιδευτική πολιτική αφενός για να καταρτιστούν επαρκώς οι 
εκπαιδευτικοί και όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, ώστε να γίνει το σχολείο πιο ελκυστικό 
και να επιθυμούν τα παιδιά να φοιτούν  και αφετέρου να καταστεί γενικά πιο αποτελεσματική 
η εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική προς όφελος των παιδιών.  

Ως προς το πρώτο ζήτημα σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το Νόμο 1566/85 (αρθρ. 2 
παραγρ. 3) η πρόωρη εγκατάλειψη της υποχρεωτικής φοίτησης απαγορεύεται και όποιος έχει 
την επιμέλεια ή την εποπτεία του ανηλίκου τιμωρείται για παράβαση Νόμου (Ποινικός 
Κώδικας, άρθρο 458). Ο νομοθέτης έχει μεριμνήσει. Φαίνεται, όμως, από τα ποσοστά των 
νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν το 16ο έτος της ηλικίας τους, ότι ο νόμος και φυσικά 
η κύρωση από την παράβασή του δεν εφαρμόζεται.  

Από την άλλη η μη αξιοποίηση των πορισμάτων των ερευνών από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της εκπαίδευσης και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας δημιουργεί το ερώτημα 
για ποιον λόγο γίνονται οι έρευνες και τι τελικά εξυπηρετούν. Για να είναι αποτελεσματική 
οποιαδήποτε έρευνα θα πρέπει να αξιοποιούνται τα ερευνητικά αποτελέσματα στην 
εκπαιδευτική πράξη αλλά και στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οποιαδήποτε 
πολιτική απόφαση μεταρρυθμίσεων στην παιδεία οφείλει να στηρίζεται και να τεκμηριώνεται 
με βάση τις μελέτες και τα ερευνητικά αποτελέσματα. Στην Ελλάδα, όπως πρόσφατα 
αποδείχτηκε και σε έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση, 
ΥΠΕΠΘ-ΠΙ 2008), η αξιοποίηση της έρευνας σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής υστερεί 
σημαντικά. Οι έρευνες των πανεπιστημιακών τμημάτων περιορίζονται απλώς στη 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ενώ ορισμένες από τις έρευνες που πραγματοποιούνται από 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οδήγησαν σε πιλοτικές εφαρμογές κάποιων προγραμμάτων που 
όμως δεν έτυχαν συνέχειας «γιατί δεν υπάρχει θεσμικός τρόπος ελέγχου και αξιολόγησης 
ούτε σχεδιασμός μηχανισμών ανατροφοδότησης και αξιοποίησης των ευρημάτων από το 
ΥΠΕΠΘ» (Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση, ΥΠΕΠΘ-ΠΙ 2008: 335). Η ερμηνεία που δίνεται 
από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (2002) για τη μη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών 
ερευνών είναι ότι οι αλλαγές στα εκπαιδευτικά θέματα από πολιτικές αποφάσεις γίνονται 
ταχύτατα, και γενικά υπάρχει μια δυσπιστία ως προς την εγκυρότητα των ερευνών, ενώ τα 
αποτελέσματα από καλές έρευνες δεν προβάλλονται, ώστε να γίνουν ευρέως γνωστά. Αυτό 
βεβαίως έχει ως αποτέλεσμα αντιφάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής, αδυναμία αποτίμησης 
των εκάστοτε μέτρων και άρσης των προβλημάτων, όπως για παράδειγμα της εγκατάλειψης 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί μια από τις πιο συμφέρουσες επενδύσεις της 
κοινωνίας για την πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας θα περίμενε 
κανείς να προωθούνται δράσεις και προγράμματα, ώστε τα σχολεία να είναι αποτελεσματικά 
και να μορφώνουν όλους τους μαθητές. Για να επιθυμούν τη σχολική φοίτηση και τη 
μόρφωση τα παιδιά θα πρέπει τα σχολεία να γίνουν ελκυστικά για τους όλους τους μαθητές 
ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, εθνική καταγωγή, πολιτισμικό υπόβαθρο 
κ.λπ.. Με στόχο την άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και την αποφυγή του 
κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει τα σχολεία να γίνουν πιο αποτελεσματικά, να 
ανταποκριθούν στην οικονομική πραγματικότητα του αιώνα μας και να καταστήσουν κάθε 
νέο τουλάχιστον ‘εκπαιδεύσιμο‘. Στις σύγχρονες συνθήκες ζωής ακόμα και για τις σχετικά 
ανειδίκευτες εργασίες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών απαιτούνται πλέον εκπαιδευτικές 
προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν στον εργαζόμενο να προσαρμόζεται με επιτυχία σε όλες τις 
εξελίξεις των εργασιακών απαιτήσεων και με ευελιξία να ανταποκρίνεται σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Κέδρακα, 2007. Cummins, 2003).  
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Από την άλλη οι γονείς αλλά και τα παιδιά πρέπει να ενημερωθούν, να 
συνειδητοποιήσουν και να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται 
από την έλλειψη δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στο σχολείο. Σήμερα απαιτείται από κάθε 
πολίτη η πλήρης συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Η εκπαίδευση καλλιεργεί 
δεξιότητες κριτικής σκέψης, έρευνας, δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες είναι 
απαραίτητες στην κοινωνία της γνώσης. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να εξετάσουμε με ορθή 
λογική, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα των ερευνών, ποιες μέθοδοι και ποια 
προγράμματα περιεχομένων και διδασκαλίας προσφέρουν τις καλύτερες προϋποθέσεις, για να 
αναπτύξουν τα παιδιά θετικά συναισθήματα για υψηλά επίπεδα μόρφωσης.  

Επειδή το πρόβλημα της εγκατάλειψης του σχολείου αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί 
όλες τις χώρες, έχουν προταθεί αλλά και εφαρμοστεί πολλά μέτρα πρόληψης και 
αντιμετώπισης, χωρίς όμως να έχουν επιτύχει πλήρως την παραμονή των μαθητών στο 
σχολείο και την ολοκλήρωση από όλους της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης. 
Αναφέρουμε ορισμένα μέτρα που αφορούν στην εκπαίδευση και λήφθηκαν με κύριο σκοπό 
να καταστήσουν το σχολείο πιο ελκυστικό για τους μαθητές:  

 Μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση με στόχο είτε να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες 
απαραίτητες για την κοινωνία της γνώσης και των νέων τεχνολογιών (κριτική, 
δημιουργική και αποτελεσματική σκέψη) (Nichols & Nichols, 1990), είτε να 
προσαρμοστεί το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου στις ανάγκες των μαθητών 
(Rumberger, 1995) ή να λειτουργήσουν προγράμματα πρόληψης και βοήθειας ανάλογα 
με τις ανάγκες των μαθητών  (Scales, 1990). 

 Εντατικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε διάφορα μαθήματα ή 
εξατομικευμένης διδασκαλίας ή εαρινά προγράμματα για αναπλήρωση κενών (Nichols & 
Nichols, 1990) 

 Χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων και προώθηση των νέων σε κοινωνικές δράσεις, 
συμμετοχή τους στην Κοινότητα, ανάπτυξη κέντρων μελέτης στην Κοινότητα (Scales, 
1990) 

 Συμβουλευτική για τους μαθητές υψηλού κινδύνου. Ο Σύμβουλος που ασκεί το ρόλο του 
«σημαντικού άλλου», υποστηρίζει τους μαθητές στην απόφαση να αποπερατώσουν την 
υποχρεωτική εκπαίδευση και να σχεδιάσουν το μέλλον τους (Sosa & Johnson & Johnson, 
1988) ή επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που ενημερώνουν τους μαθητές, έτσι ώστε 
να προετοιμαστούν για οποιαδήποτε μελλοντική εργασία  (Catterall & Stern 1986) 

 Ευέλικτα εναλλακτικά προγράμματα διαχείρισης προβλημάτων κοινωνικής 
συμπεριφοράς  (Hahn, 1987) 

 Προσπάθειες εμπλοκής των γονέων στο σχολείο, τακτική ενημέρωσή τους για τη δράση 
των παιδιών τους και συμμετοχή σε δράσεις του σχολείου (Epstein, 1984). 
Ειδικότερα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες για να καταστεί 

το σχολείο πιο αποτελεσματικό και ελκυστικό για τους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, η 
συγγραφή νέων βιβλίων, τα νέα αναλυτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις νέες 
κοινωνικές συνθήκες, η εισαγωγή στο σχολείο καινοτόμων δράσεων (βλ. ευέλικτη ζώνη) 
αποβλέπουν στη δημιουργία από τους μαθητές θετικών συναισθημάτων για το σχολείο και 
παρώθησης για μάθηση. Για τους μαθητές που για διάφορους λόγους παρουσιάζουν 
μαθησιακές δυσκολίες ή υστερούν σε συγκεκριμένους τομείς γνώσεων εφαρμόστηκε ο 
θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας για την αναπλήρωση των κενών ή την υποστήριξη της 
προσπάθειάς τους. Με τη δυνατότητα μετακίνησης των πληθυσμών παρατηρείται και στην 
Ελλάδα μεγάλη εισροή μεταναστών, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Το 
κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί μαθητές αφορά στη γλώσσα και στην 
κατανόηση. Για την ένταξη και την ενσωμάτωσή τους στο σχολείο, έτσι ώστε να 
παραμείνουν σε αυτό, λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά μαθήματα και 
Διαπολιτισμικά σχολεία (με την Φ10/20/Γ1/708/07-09-1999 Υπουργική Απόφαση). Για 
ειδικές κατηγορίες (Αθίγγανοι) των οποίων τα παιδιά δεν φοιτούν συστηματικά στα σχολεία 
εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα για την εκπαίδευση και την ένταξή τους στο σχολείο 
(ΥΠΕΠΘ, 2007). Σύμφωνα με στοιχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην κοινωνική αυτή 
ομάδα το ποσοστό διαρροής από 75% μειώθηκε στο 24%  (Παρατητηρήριο Μετάβασης, 
2006). Για την ομάδα των νέων που έχουν ήδη εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση δίνεται 
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η δυνατότητα φοίτησης και αποπεράτωσης της βασικής εκπαίδευσης μέσω των Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας.  

Συνοψίζοντας, χωρίς να παραβλέπουμε τις θετικές συνέπειες των παραπάνω μέτρων 
και με βάση τους λόγους που οδηγούν τους μαθητές στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, 
κρίνεται κατά τη γνώμη μας σκόπιμη πρωτίστως η οικονομική ενίσχυση (π.χ. αύξηση του 
οικογενειακού επιδόματος) για την καταπολέμηση των κοινωνικοοικονομικών 
μειονεκτημάτων με ποικίλες πρωτοβουλίες. Επίσης,  το μορφωτικό επίπεδο κάθε οικογένειας 
στερημένου κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος χρειάζεται ενίσχυση με σεμινάρια και 
δραστηριότητες (επιμορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές), όπου μπορούν να συμμετέχουν και 
παιδιά. Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία σημαίνει εμπλοκή των γονέων και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί και βελτίωση της ευεξίας στο σχολείο για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς (Συμβούλιο της ΕΕ, 5723/08 EDUC 29 SOC 46). Η προαγωγή 
της πρόσβασης των μαθητών στην εκπαίδευση θα πρέπει απαραίτητα να προωθείται σε 
συνδυασμό με την προαγωγή της πρόσβασης των γονέων στην εκπαίδευση ενηλίκων. 
Επιπλέον, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα αν βάση κάθε ενέργειας οικονομικής, 
κοινωνικής ή πολιτικής, αποτελεί η σκέψη της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού και 
η δημιουργία κινήτρων, ώστε το σχολείο να γίνει πιο ελκυστικό και να προκαλεί το 
ενδιαφέρον για μάθηση με ευέλικτα εναλλακτικά προγράμματα.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 . Η εξέλιξη της διαρροής στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση   

∆ιαχρονική εξέλιξη της διαρροής στο Γυμνάσιο
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Το Διάγραμμα διαμορφώθηκε από στοιχεία των ερευνών:  

Μ. Λάριου- Δρεττάκη (1993). Παρατηρητήριο Μετάβασης Π.Ι. (2006),( 2008). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 . Μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο κατά φύλο 
ΓΕΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ (%) ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

(%) 
1987-88 58 42 
1989-90 59 41 
1991-92 60 40 
1997-98 62 38 
2001-02 62 38 
2003-04 62 38 

        
Πηγή: Παρατηρητήριο Μετάβασης, 2006, 2008
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