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Αποσαφήνιση Όρου

Σχολική διαρροή είναι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, για 

διάφορους προσωπικούς ή κοινωνικούς λόγους των μαθητών και των 

οικογενειών τους.



Αίτια διαρροής μαθητών από το σχολείο:

◦ Χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας και ενίοτε

◦ Αρνητικές αντιλήψεις των γονέων για την υποχρεωτικότητα και την αναγκαιότητα του σχολείου.

◦ Η μετανάστευση και άλλες ομάδες μειονοτήτων εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο σχολικής διαρροής

- αβεβαιότητα παραμονής στην χώρα

- εμφάνιση ξενοφοβικών ή μειωτικών στερεοτύπων.

◦ Ρατσιστικές συμπεριφορές (νοοτροπία) στο χώρο του σχολείου προς τα άτομα με μαθησιακές, 

συμπεριφορικές ή άλλες ειδικές δυσκολίες.

◦ Ενδοοικογενειακά προβλήματα που παρουσιάζονται μέσα στην οικογένεια (μονογονεϊκότητα, 

κακοποίηση, παραμέληση κ.α.)  και οδηγούν σε παραίτηση και παραβατική συμπεριφορά.

◦ Αρνητικό κλίμα μέσα στο σχολείο και κακές ενδοπροσωπικές σχέσεις με τους συμμαθητές και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό – άρνηση για το σχολείο.



Μπορεί κάτι να αλλάξει;

ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΑΘΗΤΉ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ



Συνέπειες Σχολικής Διαρροής
• Μία από τις μεγαλυτέρες συνέπειες της περατεταμένης απουσίας των μαθητών

από το σχολείο είναι ο αναλφαβητισμός.

• Αδυναμία συνεργασίας και συμμετοχής σε μια ομάδα.

• Μεγαλύτερο ποσοστό εμπλοκής σε παραβατικές συμπεριφορές.

• Κίνδυνος να μη βρουν δουλειά στο μέλλον- ανεργία.

• Αδυναμία εξέλιξης ή ανέλιξης στον χώρο εργασίας τους.

• Δεν αναγνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1/1

 Ανάμειξη και συνεργασία με την οικογένεια (σημαντική επίδραση στην

σταδιοδρομία του μαθητή).

 Σημαντική βοήθεια μπορούν να προσφέρουν τα συμβουλευτικά κέντρα,

η δομή της πρόνοιας, το ΚΕΔΑΣΥ της περιοχής και οι ΕΕΠ (ψυχολόγοι,

κοινωνικοι λειτουργοί) αν υπάρχουν διαθέσιμοι στο σχολείο.

 Επιμορφωτικές ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς, αναπροσδιορισμός

στόχων και αναλυτικού προγράμματος της σχολικής μονάδας.



Συνέχεια…

 Εφαρμογή άλλων διδακτικών εργαλείων και τεχνικών όπως η συνεργατική μάθηση, 

η διαμορφωτική αξιολόγηση και η αφηγηματική μεθοθολογία.

 Ενσωμάτωση βιωματικών δραστηριοτήτων και ενθάρρυνση για τις προσωπικές 

προσδοκίες σταδιοδρομίας των ίδιων των μαθητών.

 Δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης της 

συστηματικής αποχής, καθώς αυτή αποτελεί μια ένδειξη πιθανής διαρροής.

 Παροχή βοήθειας, εκπαίδευσης και επαρκής ενημέρωσης των γονέων.

 Θα πρέπει να δωθεί μεγαλύτερη προσοχή (αλλά και χρηματοδότηση) σε 

προγράμματα αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής.

 Δημιουργία ενός υποστηρικτικού μηχανισμού που θα επιτρέπει την συνεργασία των 

σχολείων με εξωτερικούς συνεργάτες όπως συμβουλευτικά κέντρα και επιστήμονες 

ψυχικής υγείας.
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