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Σχολικι Διαρροι Μακθτϊν ομά

κοπόσ
Θ παροφςα διδακτικι ενότθτα αςχολείται με το φαινόμενο τθσ μακθτικισ διαρροισ (ΜΔ) ςτθν
ελλθνικι κοινωνία εςτιάηοντασ ςτθν κοινωνικι ομάδα των ομά. Σκοπόσ τθσ ενότθτασ είναι να
αναφζρει τουσ πιο διαδεδομζνουσ ςτθ βιβλιογραφία οριςμοφσ που ςυνδζονται με το φαινόμενο
τθσ ΜΔ, κακϊσ και τα κφρια αίτια που οδθγοφν τουσ/τισ μακθτζσ/-ριεσ ςτθν πρόωρθ εγκατάλειψθ.
Επίςθσ, ςκοπόσ είναι να παρουςιαςτεί, εν ςυντομία, το εκνικό πλαίςιο πρόλθψθσ και
αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου, αλλά και οριςμζνεσ καλζσ πρακτικζσ ςε εκνικό και διεκνζσ
επίπεδο που αφοροφν τθν ενίςχυςθ του εκπαιδευτικοφ πλζγματοσ (οικογζνεια-ςχολείο-κοινωνία).
Προζδοκώμενα αποηελέζμαηα
Πταν κα ζχετε ολοκλθρϊςει τθ μελζτθ αυτισ τθσ ενότθτασ, κα είςτε ςε κζςθ να:
 διακρίνετε το περιεχόμενο των επιμζρουσ οριςμϊν που αφοροφν το φαινόμενο τθσ ΜΔ
 ςτοχαςτείτε γφρω από τα βακφτερα αίτια που οδθγοφν ζναν μακθτι/ μία μακιτρια ςτθ
ΜΔ
 αμφιςβθτιςετε διαδεδομζνεσ ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ και ςτάςεισ
 κατανοιςετε πϊσ ο εκπαιδευτικόσ αποκλειςμόσ ςυνδζεται άμεςα με τον ευρφτερο
κοινωνικό αποκλειςμό
 επανεκτιμιςετε τον ρόλο των αρμόδιων εκπαιδευτικϊν φορζων και των τοπικϊν αρχϊν
 να αναπτφξετε πικανοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ΜΔ ςε τοπικό επίπεδο
 να επαλθκεφςετε ότι θ εκπαίδευςθ δεν μπορεί να είναι αποκομμζνθ από το ευρφτερο
κοινωνικό πλαίςιο και ότι ανάλογα με τθν ομάδα αναφοράσ και το χωροχρονικό πλαίςιο
χρειάηεται να αναπτυχκοφν κάκε φορά διαφορετικά εργαλεία και τρόποι προςζγγιςθσ.
Λζξεισ -Κλειδιά: μαθητική διαρροή, καλζσ πρακτικζσ, εθνική ςτρατηγική, εκπαίδευςη παιδιϊν
Ρομά

Σφνοψθ ενότθτασ






Στθν ελλθνικι κοινωνία θ μακθτικι διαρροι (ΜΔ) αφορά τθν εγκατάλειψθ τθσ
εκπαίδευςθσ πριν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ γυμναςιακισ εκπαίδευςθσ, θ οποία ορίηεται
ωσ ελάχιςτθ, υποχρεωτικι εκπαιδευτικι βακμίδα για κάκε Ζλλθνα πολίτθ.
Θ ΜΔ είναι ζνα πολφπλευρο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο χριηει ολιςτικισ
παρζμβαςθσ αντιμετϊπιςθσ.
Θ ΜΔ δεν οφείλεται ςτθν καταγωγι ενόσ ανκρϊπου, αλλά ςτισ ιςτορικζσ, κοινωνικζσ και
οικονομικζσ ςυνκικεσ μζςα ςτισ οποίεσ αυτό γεννιζται και αναπτφςςεται.
Θ φτϊχεια, θ εξακλίωςθ, θ μακροχρόνια περικωριοποίθςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθ
διατιρθςθ ςτερεοτφπων, προκαταλιψεων και ςτρεβλϊν αναχρονιςτικϊν αντιλιψεων,
αποτελοφν τθν καλφτερθ «ςυνταγι» διατιρθςθσ και αφξθςθσ τθσ ΜΔ ςτουσ ομά.
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Θ “ ετοιμότθτα των ςχολείων”, δθλαδι το κατά πόςο τα ςχολεία είναι ζτοιμα (ι ανζτοιμα)
να προςαρμοςτοφν ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν, αναφζρεται ςυχνά ωσ αίτιο ΜΔ ςτθ
ςφγχρονθ βιβλιογραφία.
Θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ χρειάηεται να είναι μια διαδραςτικι και αμοιβαία
τροφοδοτοφμενθ διαδικαςία και όχι απλϊσ διεκπεραιωτικι.
Θ πρόωρθ εγκατάλειψθ του ςχολείου επιφζρει πολλαπλά προβλιματα ςτο άτομο κακ’ όλθ
τθ διάρκεια τθσ ηωισ του τόςο ςε ατομικό όςο και ςε ςυλλογικό επίπεδο.
Θ εκπαίδευςθ των ομά αποτελεί ςτόχο γενικότερα τθσ Εκνικισ Ρολιτικισ για τθν
Εκπαίδευςθ και ειδικότερα τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Ζνταξθ των ομά.
Θ εκνικι ςτρατθγικι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ΜΔ βαςίηεται ςτο μοντζλο των τριϊν
πυλϊνων: Ρρόλθψθ - Ραρζμβαςθ - Αντιςτάκμιςθ.
Ραρά τισ προςπάκειεσ, το ποςοςτό τθσ μακθτικισ διαρροισ ςτα παιδιά ομά διατθρείται
ςε υψθλζσ κζςεισ.

1. Επιςκόπθςθ φαινομζνου
1.1. Κυρίαρχοι Οριςμοί
Θ μακθτικι διαρροι (ΜΔ) ωσ κοινωνιολογικόσ όροσ εντάςςεται ςε ζνα ρευςτό πλαίςιο
αναφοράσ, κακϊσ βρίςκεται ςε άμεςθ εξάρτθςθ από τον τρόπο που µία ςυγκεκριμζνθ κοινωνία
αντιλαμβάνεται και ρυκμίηει τα ςχετικά µε το εκπαιδευτικό τθσ ςφςτθμα ηθτιματα ςε µία
δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. Ωσ ςχολική ή μαθητική διαρροή ( school / students dropout)
περιγράφεται θ εγκατάλειψθ τθσ εκπαίδευςθσ πριν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ
βακμίδασ που κάκε χϊρα ορίηει ωσ ελάχιςτθ απαραίτθτθ εκπαιδευτικι απαίτθςθ για τουσ νζουσ.
Στθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, θ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ εκτείνεται από τα
41 ζωσ τα 15 ζτθ ενόσ ατόμου, ξεκινά δθλαδι από το νθπιαγωγείο και εκτείνεται ζωσ τθν τάξθ τθσ
Γ’ Γυμναςίου, τθν ελάχιςτθ υποχρεωτικι εκπαιδευτικι βακμίδα ςτθν Ελλάδα.
Ακόμθ, ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ςυναντϊνται οι όροι Πρόωρη Εγκατάλειψη του χολείου
( ΡΕΣ / Early School Leaving), ι Πρόωρη Εγκατάλειψη τησ Εκπαίδευςησ και Κατάρτιςησ ( ΡΕΕΚ /
Early Leaving from Education and Training), που αναφζρονται ςτουσ νζουσ θλικίασ 18-24 ετϊν,
που μπορεί να ζχουν ολοκλθρϊςει τθν κατϊτερθ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ τθσ χϊρασ, αλλά
ζχουν εγκαταλείψει πρόωρα τθν περαιτζρω εκπαίδευςθ ι κατάρτιςθ. Τζλοσ, ο όροσ «Εκτόσ
Εκπαίδευςθσ, Απαςχόλθςθσ ι Κατάρτιςθσ» ( ΕΑΕΚ/ Not in Education, Employment or Training2)
αναφζρεται ςτουσ νζουσ θλικίασ 16 – 29 ετϊν, οι οποίοι δεν ανικουν ςε δομζσ εκπαίδευςθσ,
κατάρτιςθσ ι απαςχόλθςθσ3 .
H ΜΔ και θ ΡΕΣ ςυχνά ςυνταυτίηονται, όπωσ και ςτο παρόν εγχειρίδιο. Στισ περιπτϊςεισ
που διαχωρίηονται, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ςχολικι/ μακθτικι διαρροι αφορά αποκλειςτικά
άτομα που εγκαταλείπουν το ςχολείο πριν αποκτιςουν κάποιο τίτλο ςπουδϊν, ενϊ θ ΡΕΣ
1 ηην Δλλάδα ηο 2016 η ηλικία ένηαξηρ ζηην ςποσπευηική εκπαίδεςζη ήηαν 5 εηών ενώ ζήμεπα 4.

2 Στα ευρωπαϊκά κείμενα οι νζοι αυτοί είναι γνωςτοί με τον όρο: “NEETs”
3 Ο όπορ ΔΑΔΚ πεπιλαμβάνει και ηην ΠΔ.
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περιλαμβάνει και άτομα με τίτλουσ ςπουδϊν ζωσ το επίπεδο τθσ Γ’ Γυμναςίου (ISCED 2) (Σιοφλα
2019:15).

Άςκθςθ 1
i. Ασ εςτιάςουμε ςτθ λζξθ “διαρροή” : Τι ςθμαίνει, τι προθγείται και τι ζπεται μιασ διαρροισ;
ii. Γιατί κεωρείτε ότι οι μακθτζσ ομά ςθμειϊνουν υψθλά ποςοςτά μακθτικισ διαρροισ;
Αναφζρεται τρία αίτια και τρεισ ςυνζπειεσ τθσ ΜΔ:
1. ………………
1. ……………………..
2. ……………..
2. ……………………..
3. ………………
3. ……………………...

1.2. Αίτια
Θ μακθτικι διαρροι είναι ζνα πολφπλευρο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Θα
μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ θ κορυφι του παγόβουνου, κακϊσ, όπωσ κα δοφμε παρακάτω,
ποικίλα αίτια ςυμπλζκονται και αλλθλεπιδροφν ςε βάκοσ χρόνου, οδθγϊντασ ςταδιακά το άτομο
ςτθν πρόωρθ και ενίοτε ανεπικφμθτθ εγκατάλειψθ του ςχολείου.

1.2.1. Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντεσ.
Θ φτϊχεια, όπωσ ςυμβαίνει ςε κάκε κοινωνία ανεξαρτιτωσ πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν,
είναι ζνασ κφριοσ αναςταλτικόσ παράγοντασ ςτθν εκπαιδευτικι πρόοδο ενόσ παιδιοφ. Θ ζλλειψθ
χρθμάτων για τθν κάλυψθ των ςτοιχειωδϊν αναγκϊν που απαιτεί το ςχολείο, όπωσ θ αγορά των
απαραίτθτων για ζνα παιδί ςχολικϊν ειδϊν αλλά και ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, ςυχνά
αποτελεί ανυπζρβλθτο εμπόδιο για κάποιεσ οικογζνειεσ, ειδικά γι’ αυτζσ που διαβιοφν ςε
καταυλιςμοφσ.
Επιπρόςκετα, τα παιδιά των οικονομικά αςκενϊν οικογενειϊν ςυχνά εργάηονται για να
υποςτθρίξουν τισ οικογζνειζσ τουσ κι ζτςι ζχουν λιγότερεσ πικανότθτεσ να τελειϊςουν τθν
υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Είναι αναγκαίο να ςθμειωκεί ότι ωσ ςθμαντικόσ επιβαρυντικόσ
παράγοντασ ςε μία ιδθ επιβαρυμζνθ κατάςταςθ ιρκε να προςτεκεί θ οικονομικι αλλά και θ
πρόςφατθ επιδθμιολογικι κρίςθ. Πςον αφορά ειδικότερα τθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, ασ
αναφερκεί ότι ςτθν Ελλάδα πάρα πολλζσ μθ ομά οικογζνειεσ αντιμετϊπιςαν παρόμοια
προβλιματα.
Ακόμθ, θ διαιϊνιςθ καίριων προβλθμάτων, όπωσ το ςτεγαςτικό/ οικιςτικό, θ διαβίωςθ ςε
τριτοκοςμικζσ ςυνκικεσ, θ ςτζρθςθ βαςικϊν αγακϊν, όπωσ το ρεφμα και το νερό, και ςυνολικά οι
πιεςτικζσ ςυνκικεσ που δθμιουργεί θ κακι ζωσ άκλια οικονομικι κατάςταςθ ςτθν οποία
βρίςκονται πολλζσ τςιγγάνικεσ οικογζνειεσ κρατοφν υψθλά τα ποςοςτά τθσ ΜΔ των Ελλινων
ομά μακθτϊν. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ οι ομά που ηουν ςε κανονικά ςπίτια και επίςθσ είναι
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ενταγμζνοι ςτον οικιςτικό αλλά και κοινωνικό ιςτό των πόλεων, παρουςιάηουν υψθλότερθ
ςυμμετοχι ςτθν εκπαίδευςθ ςυγκριτικά με αυτι των ομά που διαμζνουν ςτουσ καταυλιςμοφσ
(Report 2019), γεγονόσ που αποτελεί μία ακόμθ ζνδειξθ για τθν υπαιτιότθτα των
κοινωνικοοικονομικϊν παραγόντων.
Συνεχίηοντασ, αναμφίβολα, τα ςτερεότυπα αποτελοφν τροχοπζδθ ςτθν εκπαιδευτικι και
κοινωνικι ζνταξθ των ομά, αφοφ ςυχνά λειτουργοφν ωσ παρωπίδεσ που δθμιουργοφν ριγματα
ςτθ ςχζςθ μακθτι – ςχολείου – οικογζνειασ. Δεδομζνου ενόσ τζτοιου ριγματοσ, θ ΜΔ είναι
αναπόφευκτθ. Ζνα ςτοιχείο ςτο οποίο αξίηει να ςτακεί κανείσ είναι το αξιακό ςφςτθμα των ομά,
το οποίο πικανότατα λόγω ςτερεοτφπων φαντάηει κάποτε εξωτικό. Ωσ ζνασ “εςωτερικόσ
παράγοντασ”, οι αντιλιψεισ, οι ςτάςεισ και οι ςυμπεριφορζσ των Ελλινων ομά ςυχνά
αναφζρονται ωσ εμπόδια ςτθν εκπαίδευςθ. Εντοφτοισ, αν γυρίςουμε πίςω ςτο χρόνο κατά ζναν
αιϊνα και ςκεφτοφμε τθ ηωι ςτα ελλθνικά χωριά, κα ςυναντιςουμε πολλζσ από τισ αξίεσ και
εκιμοτυπίεσ που είναι ακόμθ ηωντανζσ ςε μια τςιγγάνικθ κοινότθτα, όπωσ θ παρκενία και ο γάμοσ
ςε πολφ νεαρι θλικία. Αυτό εξθγείται εφκολα, αν λάβει κανείσ υπόψθ κοινωνικο - ιςτορικζσ
παραμζτρουσ.
Συγκεκριμζνα, ενϊ από τα μζςα του 20ου αι. θ Ελλάδα άρχιςε να ακολουκεί τισ
ευρωπαϊκζσ και παγκόςμιεσ επιταγζσ, με αποτζλεςμα τον εκςυγχρονιςμό και τθν αςτικοποίθςθ
τθσ χϊρασ, πολλζσ κοινότθτεσ Ελλινων ομά δεν μπόρεςαν να ακολουκιςουν τον οικονομικό και
κοινωνικό μεταςχθματιςμό τθσ χϊρασ (Report 20194). Οι ομά που δεν είχαν τθ δυνατότθτα να
αντεπεξζλκουν ςτισ νζεσ ςυνκικεσ, κυρίωσ λόγω φτϊχειασ και αναλφαβθτιςμοφ, τζκθκαν ςτο
κοινωνικό περικϊριο. Μζςα ςτο περικϊριο και τθν κοινωνικι αποξζνωςθ ευδοκιμεί θ δθμιουργία
“κλειςτϊν κοινοτιτων”, όπου και διατθροφνται αναχρονιςτικζσ αξίεσ και κανόνεσ ςυμπεριφοράσ.
Είναι προφανζσ πωσ το ηιτθμα άπτεται κοινωνικϊν και πολιτικϊν διαςτάςεων. Ρρόκειται, όπωσ
πολφ εφςτοχα αναφζρεται ςυχνά ςτθ βιβλιογραφία για μια μεγάλθ απόςταςθ “πολιτιςμικοφ
χρόνου”5. Πςο οι ενδοκοινοτικοί παράγοντεσ διατθροφνται από τα ίδια τα μζλθ τθσ κοινότθτασ και
τροφοδοτοφνται από εξωκοινοτικοφσ παράγοντεσ, θ απόςταςθ αυτι κα παραμζνει και ςυνεχϊσ
κα μεγαλϊνει6.
Από όλα τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι θ ΜΔ δεν οφείλεται ςτθν καταγωγι ενόσ
ανκρϊπου, αλλά ςτισ ιςτορικζσ, κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ μζςα ςτισ οποίεσ αυτό
γεννιζται και αναπτφςςεται. Θ φτϊχεια, θ εξακλίωςθ, θ μακροχρόνια περικωριοποίθςθ, ςε
ςυνδυαςμό με τθ διατιρθςθ ςτερεοτφπων, προκαταλιψεων και ςτρεβλϊν αναχρονιςτικϊν
αντιλιψεων, αποτελοφν τθν καλφτερθ «ςυνταγι» διατιρθςθσ και αφξθςθσ τθσ ΜΔ ςτουσ ομά.

4 Rantis, M., Siapera, A. (2019). Civil society monitoring report on implementation of the national Roma integration
strategy in Greece. Identifying blind spots in Roma inclusion policy.
5 https://www.liberal.gr/apopsi/ftaine-gia-ola-oi-tsigganoi-telika/144487 9 Νοεμβρίου 2019 ςε Report 2019
6 “Οι αναχρονιςτικζσ αντιλιψεισ και τα ςτερεότυπα που διατθροφνται ςτισ κοινότθτεσ ομά αποτελοφν εμπόδια ςτθν
πορεία τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ. Ωςτόςο, είναι βζβαιο ότι, εάν οι ομά ςυμμετζχουν ςτισ κοινωνικζσ διεργαςίεσ
μαηί με πολίτεσ τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ (πολιτικζσ, κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ δομζσ, άτυπεσ ςυλλογικότθτεσ,
κινιςεισ πολιτϊν κλπ) είναι δυνατό, μζςω τθσ διάδραςθσ, να απορρίψουν αναχρονιςτικζσ αντιλιψεισ και
ςτερεότυπα και να επαναπροςδιορίςουν τθ ςτάςθ τουσ ςτο κζμα τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ νόμιμθσ απαςχόλθςθσ,
τθσ ιςότθτασ κλπ .” ( Report 2019 : 31)

6

Μαθηηική Γιαπποή

ROMplat 2019

Συμπεραςματικά, μακθτζσ προερχόμενοι από κλειςτζσ, περικωριοποιθμζνεσ κοινωνίεσ
είναι δφςκολο να ςυνεχίςουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, θ οποία ακολουκεί τισ νόρμεσ τθσ
κυρίαρχθσ κοινωνίασ. Θ κοινωνικι ανιςότθτα μεταφράηεται ςε εκπαιδευτικι ανιςότθτα, με
αποτζλεςμα τθ μακθτικι διαρροι. Θ αίςκθςθ που προκφπτει από τθν παραπάνω κατάςταςθ
ςυχνά περιγράφεται από μακθτζσ ςαν να ηουν ανάμεςα ςε δφο κόςμουσ. Ρράγματι, πόςο εφκολο
είναι να ηει κανείσ και ειδικά ςτθν ευαίςκθτθ θλικία τθσ εφθβείασ ανάμεςα ςε δφο κόςμουσ;

1.2.2. Οικογενειακοί παράγοντεσ
Είναι ευρζωσ γνωςτό πωσ γονείσ με χαμθλό μορφωτικό επίπεδο είναι πικανό να μθ
μποροφν να ςτθρίξουν και να βοθκιςουν τα παιδιά τουσ ςτο ςπίτι ςτισ μακθςιακζσ διαδικαςίεσ.
Ειδικά, ςτθν περίπτωςθ που οι γονείσ είναι αναλφάβθτοι, αδυνατοφν πλιρωσ να
παρακολουκιςουν τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του παιδιοφ και να το ενδυναμϊςουν, ϊςτε να
επιςτρζψει κατάλλθλα προετοιμαςμζνο ςτθ ςχολικι τάξθ. Θ κατάςταςθ αυτι μπορεί να
ςυμβάλλει ςταδιακά ςτθ διαρροι ενόσ μακθτι από το ςχολείο.
Ωςτόςο, θ αδυναμία των γονιϊν δεν ςυνεπάγεται απροκυμία να βοθκιςουν τα παιδιά
τουσ. Αντικζτωσ, υπάρχει θ άποψθ πωσ γονείσ που ζχουν ηιςει τθ φτϊχεια και τον κοινωνικό
αποκλειςμό, κεωροφν τθ μόρφωςθ και τθν εκπαίδευςθ ωσ όχθμα ανζλιξθσ και βελτίωςθσ των
ςυνκθκϊν ηωισ για τα παιδιά τουσ. Αυτό ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ των γονιϊν ομά7.
Εν τοφτοισ, προκφπτει θ εξισ εφλογθ απορία: Γιατί, ενϊ ςχεδόν όλοι οι ομά γονείσ
αναγνωρίηουν τθν τεράςτια ςθμαςία και το όφελοσ τθσ εκπαίδευςθσ, θ πλειοψθφία δεν διατθρεί
αυςτθροφσ κανόνεσ παρϊκθςθσ ωσ προσ τθ φοίτθςθ των παιδιϊν ςτο ςχολείο; Θ “αντίφαςθ”
αυτι εντοπίηεται ςτο Report 2019 και αποδίδεται ςτθν ζντονθ πάλθ που βιϊνουν οι ομά
κοινότθτεσ μεταξφ νζου και παλιοφ τρόπου ηωισ. Οι ομά μακθτζσ ηϊντασ ςτο μεταίχμιο τθσ
μεταβατικισ αυτισ περιόδου, βιϊνουν ζντονα αντιφατικά ςυναιςκιματα, όπωσ αναφζρκθκε
παραπάνω. Εν απουςία ενόσ ρυκμιςτικοφ παράγοντα, εντόσ και εκτόσ κοινότθτασ, που κα
εξιςορροπιςει τθν κατάςταςθ, οδθγοφνται ςτθ ΜΔ και τθν κοινωνικι παλινδρόμθςθ.
Τζλοσ, ανάμεςα ςτουσ οικογενειακοφσ παράγοντεσ, εκτόσ από τισ αποςτεριςεισ, δεν κα
μποροφςε να μθν ςυμπεριλθφκοφν περιπτϊςεισ ζντονων οικογενειακϊν δυςλειτουργιϊν, όπωσ
φαινόμενα ενδοοικογενειακισ βίασ, ψυχικζσ αςκζνειεσ των γονιϊν και χριςθ ουςιϊν. Θ διαβίωςθ
ενόσ παιδιοφ κάτω από τζτοιεσ αντίξοεσ ςυνκικεσ αναπτφςςουν αιςκιματα ντροπισ, χαμθλισ
αυτοεκτίμθςθσ και μεγάλθ αβεβαιότθτα, αιςκιματα που δεν επιτρζπουν τθν κοινωνικοποίθςθ
του. Αντί του ρόλου του μακθτι, τα παιδιά ωκοφνται να αναλάβουν ρόλουσ και ευκφνεσ ενθλίκων.
Σφμφωνα με τον οδθγό τθσ ΜΔ του διμου Αμπελοκιπων - Μενεμζνθσ, θ απαξιωτικι
ςτάςθ και οι μειωμζνεσ προςδοκίεσ των γονζων απζναντι ςτο ςχολείο, θ κακι ςχολικι επίδοςθ
των αδερφϊν, θ πικανι διαρροι μεγαλφτερου αδερφοφ, θ οικογενειακι κινθτικότθτα και θ
αςτάκεια του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ, ςυγκαταλζγονται μεταξφ των οικογενειακϊν
παραγόντων που επθρεάηουν τθν παραμονι του παιδιοφ ςτο ςχολείο.
7

Θ ςυμμετοχι ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (Νθπιαγωγείο και Δθμοτικό) κεωρείται αναγκαία από το 100% των
ερωτθκζντων ομά κάκε φφλου, κάκε θλικιακισ ομάδασ και κάκε κοινότθτασ. Θ ςυμμετοχι ςτθ δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ (Γυμνάςιο και Λφκειο) κεωρείται αναγκαία από το 100% των γονζων ομά μθ ενταγμζνων
κοινοτιτων, ενϊ το 50% τθσ αντίςτοιχθσ ομάδασ ςτισ ενταγμζνεσ κοινότθτεσ, όπωσ και το ςφνολο των νζων ομά,
διατθρεί επιφυλάξεισ. (report 2019 :23)
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1.2.3. Ατομικοί παράγοντεσ
Οι ατομικζσ διαφορζσ και τα μειονεκτιματα που ςχετίηονται με το οικογενειακό και
κοινωνικό- οικονομικό υπόβακρο μεγεκφνονται ςε “εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με υψθλό βακμό
επιλεκτικϊν διαδικαςιϊν και αυξθμζνων απαιτιςεων μελζτθσ” (Σχζδιο Δράςθσ ΡEΣ 2014-20208).
Αυτό ςθμαίνει, για παράδειγμα, ότι αν ζνα δίγλωςςο παιδί δε γνωρίηει καλά τθν ελλθνικι γλϊςςα,
θ αδυναμία αυτι υπερτονίηεται ςτο γυμνάςιο, όπου κα διδαχκεί λόγου χάρθ τθν Οδφςςεια για
πρϊτθ φορά είτε από το πρωτότυπο είτε από τθ μετάφραςθ.
Θ αδυναμία αυτι, θ οποία ςαφϊσ μπορεί να εμφανιςτεί και ςε άλλα μακιματα, κα
οδθγιςει ςε ςχολικι αποτυχία και αυτι με τθ ςειρά τθσ ςε μακθτικι διαρροι. Πταν ζνα παιδί δεν
μπορεί να καταλάβει το νόθμα του μακιματοσ, είναι λογικό να μθν ζχει και ενδιαφζρον γι’ αυτό
και να το παρατιςει. Θ ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ αποτελεί κοινό χαρακτθριςτικό ςτο ιςτορικό των
παιδιϊν που εγκαταλείπουν πρόωρα το ςχολείο.
Κρίνεται αναγκαίο να ςθμειωκεί πωσ το ηιτθμα τθσ ςχολικισ αποτυχίασ αποτελεί φορτίο
που ωσ επί το πλείςτον βαραίνει μόνο τον μακθτι. Ωςτόςο, το φαινόμενο ζχει επίςθσ κοινωνικζσ
και πολιτικζσ διαςτάςεισ (Λαδά 2012:18). Θ ςχολικι αποτυχία μπορεί να αντιμετωπιςτεί ωσ
προςωπικι αποτυχία του παιδιοφ. Τότε, αν δεν υπάρξει ζγκαιρθ ςτιριξθ ενθλίκων, πολλά παιδιά
εμφανίηουν μία ςτάςθ απόςυρςθσ και απομόνωςθσ, διαρρζοντασ ςιωπθλά.
Τζλοσ, θ επιρροι των ςυνομθλίκων, θ ζλλειψθ προτφπων, θ ζλλειψθ κινιτρων αλλά και
αιςκιματοσ του ανικειν, προβλιματα ςωματικισ ι ψυχικισ υγείασ, μακθςιακά προβλιματα, θ
χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και το άγχοσ, δφνανται να ανακόψουν τθ ςχολικι διαδρομι ενόσ παιδιοφ.

1.2.4. Σχολικοί παράγοντεσ
Από νομικισ και κεςμικισ πλευράσ, οι πόρτεσ των ςχολείων είναι ανοιχτζσ για τουσ
μακθτζσ ομά, κακϊσ ςτθν Ελλάδα θ παιδεία προςφζρεται δωρεάν για όλουσ τουσ πολίτεσ.
Ωςτόςο, ςτθν πράξθ, θ πρόςβαςθ και κατόπιν θ παραμονι και θ ολοκλιρωςθ τουλάχιςτον τθσ
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ γίνεται μετ’ εμποδίων. Θ “ ετοιμότθτα των ςχολείων”, δθλαδι το κατά
πόςο τα ςχολεία είναι ζτοιμα (ι ανζτοιμα) να προςαρμοςτοφν ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν,
αναφζρεται ςυχνά ωσ αίτιο ΜΔ ςτθ ςφγχρονθ βιβλιογραφία.
Ραρά το κοινότοπο τθσ ςκζψθσ ότι το ςχολείο αποτελεί μικρογραφία τθσ κοινωνίασ, θ
αλικεια που εμπεριζχει θ φράςθ αυτι δε παφει να είναι διαχρονικι. Το ςχολικό περιβάλλον
λειτουργεί ςυνικωσ προσ μία μονόγλωςςθ και μονοπολιτιςμικι κατεφκυνςθ, όπωσ και θ κοινωνία,
παρά το πολυπολιτιςμικό ανάγλυφο τθσ. Αν και πολλά ςχολεία διακθρφττουν το μινυμα “όλοι
διαφορετικοί όλοι ίςοι”, χρειάηεται να αναρωτθκεί κανείσ κατά πόςο αυτό ιςχφει και εφαρμόηεται
ςτο ςχολικό χϊρο.
Συνεχίηοντασ, ο Cummins (2003) κζτει ςτο επίκεντρο τθσ προςοχισ τθν ανκρϊπινθ ςχζςθ
μεταξφ εκπαιδευτικοφ – μακθτι. Τθν χαρακτθρίηει ωσ ηωτικισ ςθμαςίασ αλλά και ωσ τον “χϊρο”
και τον δίαυλο, όπου ςυντελείται θ μάκθςθ και θ μετάδοςθ γνϊςθσ. Μια κακι ςχζςθ μεταξφ

8 Στρατθγικό πλαίςιο πολιτικισ για τθ μείωςθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου (ΡΕΣ) ςτθν Ελλάδα ςτο
πλαίςιο του ΕΡ “Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ – Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020”, 2015
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δαςκάλου και μακθτι ςυχνά αποτελεί τθ ρίηα τθσ ςχολικισ αποτυχίασ των πολιτιςμικά
διαφερόντων μακθτϊν.
Ακόμθ, θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ χρειάηεται να είναι μια διαδραςτικι και αμοιβαία
τροφοδοτοφμενθ διαδικαςία και όχι απλϊσ διεκπεραιωτικι, όπωσ χαρακτθρίηεται ςυνικωσ ςτθν
κυρίαρχθ παράδοςθ τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ (Κωςτοφλθ 2015: 158). Στο ερϊτθμα αν ο
μακθτισ τελικά μακαίνει, θ απάντθςθ είναι αμφίβολθ. Στο ςθμείο αυτό, ασ αναφερκεί πωσ για το
ςθμερινό ςχολείο, θ απόλυςθ ενόσ μακθτι μπορεί να ιςοδυναμεί με απαλλαγι εκπαιδευτικισ και
κοινωνικισ ευκφνθσ ι αλλιϊσ “ξεφόρτωμα” (Ραπακωνςταντίνου, Ρ., 2007 ςε Σιοφλα 2019:15), με
αποτζλεςμα απόφοιτουσ μακθτζσ με μεγάλεσ μακθςιακζσ ελλείψεισ, που αργά θ γριγορα κα
οδθγθκοφν προσ τθν ζξοδο από το ςχολείο.
Στο πλαίςιο του ςχολικοφ παράγοντα, κεωρείται απαραίτθτο να αναφερκεί θ ελλιπισ
κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν εκπαίδευςθ δίγλωςςων παιδιϊν. Ππωσ υποςτθρίηει θ ΣελλάΜάηθ (2015: 46-47), θ παραμζλθςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ ςυντελεί αποφαςιςτικά ςτθν
απομάκρυνςθ των παιδιϊν από το ςχολείο. Κάτι ακόμθ το οποίο παραμελείται είναι το ηιτθμα
τθσ ςχζςθσ τθσ ελλθνικισ με τθ τςιγγάνικθ γλϊςςα (ρομανί/ρομανζσ) ςτο πλαίςιο των γλωςςικϊν
επαφϊν. Θ ςχζςθ αυτι παρουςιάηει πολφ μεγάλο ενδιαφζρον, ενϊ ταυτόχρονα τονίηει τισ
ομοιότθτεσ των δφο κοινωνικϊν ομάδων. Ωςτόςο, παραμζνει κατά κφριο λόγο άγνωςτθ ςτο
ςχολικό πεδίο, μολονότι κα μποροφςε να λειτουργιςει ωσ ςθμαντικό, εκπαιδευτικό εργαλείο.
Συμπεραςματικά, ζνα ςχολείο που δεν αξιοποιεί τον πολιτιςμικό και γλωςςικό πλοφτο που
φζρει μαηί του κάκε παιδί και δεν μετατρζπει το “μειονζκτθμα” ςε πλεονζκτθμα, τότε
αναπόφευκτα δθμιουργείται ζνασ τοίχοσ αποκλειςμοφ αλλά κι ζνα αγεφφρωτο χάςμα μεταξφ
παιδιοφ και ςχολείου. Θ ςτάςθ αυτι ςε ςυνδυαςμό με τθν ανφπαρκτθ ι προβλθματικι πολλζσ
φορζσ ςχζςθ του ςχολείου με τουσ γονείσ, οδθγεί ςε μια εικόνα αδιαφορίασ εκ μζρουσ του
ςχολείου και ςτθ ςυνζχεια ςε άρνθςθ του παιδιοφ και πρόωρθ εγκατάλειψθ. Ακόμθ κι αν ζνα
ςχολείο κεωρθτικά ςτθρίηει τθν ζνταξθ, αν δεν είναι διατεκειμζνο εμπράκτωσ να ςυμπεριλάβει
τον πολιτιςμικό πλοφτο τον μακθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, οι καλζσ προκζςεισ του
πικανότατα κα πζςουν ςτο κενό.
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Άςκθςθ 2
Τα παρακάτω αποςπάςματα αναφζρονται ςε απόψεισ ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ και τθ μακθτικι
διαρροι μακθτϊν ομά. Σχολιάςτε ςε μια παράγραφο αν ςυμφωνείτε ι όχι με τισ παρακάτω
απόψεισ και γιατί.
Συγκρίνετε τθν απάντθςθ ςασ με τθν απάντθςθ που δϊςατε ςτθν άςκθςθ 1.ii.
α) “Τα παιδιά των ομά ζχουν γαλουχθκεί από τισ οικογζνειζσ τουσ με αιςκιματα κατά του
ςχολείου και κατά τθσ εξουςίασ, γεγονόσ που δθμιουργεί εντάςεισ και αντιδράςεισ των υπολοίπων
μακθτϊν αλλά και διαμαρτυρίεσ από τθ μεριά του διδακτικοφ προςωπικοφ.” (Ρατικρα 2020:28)
β) “Από προςωπικι ζρευνα, που ζκανα παλαιότερα ςε ςχολεία τθσ Ακινασ, που βρίςκονται ςε
περιοχζσ με ζντονθ τθν παρουςία αυτισ τθσ φυλισ, διαπιςτϊκθκε ότι οι γονείσ αυτϊν των
παιδιϊν, βρίςκουν τρόπουσ να ξεφεφγουν, από τθν υποχρζωςθ να ςτείλουν τουσ βλαςτοφσ τουσ
ςτα δθμόςια εκπαιδευτιρια, ζςτω κι αν ο Νόμοσ 1566/1985 υποχρεϊνει, επί ποινι, τουσ Ζλλθνεσ
γονείσ να βάηουν τα παιδιά τουσ ςχολείο.”
https://www.tovima.gr/2019/09/11/opinions/1883128/
γ) “Να ςθμειωκεί εδϊ πωσ θ μακθτικι διαρροι αποτελεί ζνα από τα βαςικότερα προβλιματα που
αντιμετωπίηει το εκπαιδευτικό ςφςτθμα από τθν κοινωνικι ομάδα των ομά, οι οποίοι για
διάφορουσ λόγουσ, όπωσ οι μετακινιςεισ γονζων για αναηιτθςθ εργαςίασ, οι γάμοι ςε μικρι
θλικία, θ δυςκολία προςαρμογισ ςτο ςχολικό πρόγραμμα, θ ζλλειψθ οραματιςμοφ για ζνα
καλφτερο μζλλον κ.α., δεν παροτρφνουν τα παιδιά τουσ να παρακολουκοφν επιμελϊσ τθν
υποχρεωτικι εκπαίδευςθ.”
https://www.larissanet.gr/2020/10/14/larisa-epi-tapitos-i-scholiki-diarroi-ton-roma-mathiton/
Απάντθςθ:

1.3. Συνζπειεσ
1.3.1. Ατομικό επίπεδο
Θ πρόωρθ εγκατάλειψθ του ςχολείου επιφζρει πολλαπλά προβλιματα ςτο άτομο κακ’ όλθ
τθ διάρκεια τθσ ηωισ του τόςο ςε ατομικό όςο και ςε ςυλλογικό επίπεδο. Αρχικά, όςον αφορά το
ατομικό επίπεδο, είναι γνωςτό πωσ παιδιά που διακόπτουν πρόωρα τθ φοίτθςθ ςτο ςχολείο,
αντιμετωπίηουν ωσ ενιλικεσ αυξθμζνο κίνδυνο ανεργίασ, φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
Επίςθσ, το άτομο που δεν ζχει αποκτιςει τα κατάλλθλα εφόδια ςτο ςχολείο, ζχει
μειωμζνεσ πικανότθτεσ να ςυμμετάςχει ενεργά ςτθν κοινωνικι, πολιτιςτικι και οικονομικι ηωι
τθσ κοινωνίασ, κακϊσ και να απολαμβάνει τα κατοχυρωμζνα δικαιϊματά του. Θα μποροφςε να
πει κανείσ πωσ ζνα άτομο χωρίσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τον κόςμο γφρω του και τισ
δυνατότθτζσ του μοιάηει με ςβθςτό κερί.
Επιπλζον, άτομα που δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθν ελάχιςτθ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ για
διάφορουσ λόγουσ, ςυνικωσ αναπτφςςουν αιςκιματα μειονεξίασ, χαμθλισ αυτοεκτίμθςθσ και
10
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αναςφάλειασ. Τα αιςκιματα αυτά ςε ςυνδυαςμό με μιαν αποδυναμωμζνθ ταυτότθτα
δυςκολεφουν το άτομο να εξελιχκεί και να μπορεί να ακολουκεί τουσ ρυκμοφσ αλλαγισ τθσ
ευρφτερθσ κοινωνίασ.

1.3.2. Συλλογικό επίπεδο
Ππωσ αναφζρεται ςτο ςχζδιο δράςθσ, τα υψθλά ποςοςτά ΡΕΣ γενικότερα, ζχουν
μακροχρόνιεσ επιπτϊςεισ ςτον τομζα τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ. Σοβαρι κοινωνικι
επίπτωςθ είναι θ μάςτιγα των υψθλϊν ποςοςτϊν ανεργίασ, με τισ ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ να
ζχουν το μεγαλφτερο μερίδιο ςε αυτιν, με αποτζλεςμα το κράτοσ να οδθγείται ςτθ λιψθ μζτρων
επιδοματικισ πολιτικισ. Επιπλζον, θ ΜΔ επιφζρει μακροοικονομικζσ επιπτϊςεισ, διότι ςυμβάλλει
ςτθν αφξθςθ του εργατικοφ δυναμικοφ με χαμθλά προςόντα, κάτι που επιδρά αρνθτικά ςτθν
ανταγωνιςτικότθτα τθσ εκνικισ οικονομίασ.
Επίςθσ, τα άτομα που εγκαταλείπουν το ςχολείο αποτελοφν ζνα αναξιοποίθτο ανκρϊπινο
δυναμικό, κακϊσ, λόγω χαμθλισ αυτοεκτίμθςθσ και αυτοπεποίκθςθσ, τισ περιςςότερεσ φορζσ δε
ςυμμετζχουν ενεργά ςτα κοινωνικά δρϊμενα και ζτςι δεν μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν
κοινωνικι εξζλιξθ και τθν καινοτομία. Εν τζλει, ο υψθλόσ δείκτθσ ποςοςτϊν ΜΔ, ακόμθ κι αν αυτά
αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ, κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ ζνα από τα μελανά ςθμεία τθσ
εκνικισ κοινωνικισ και εκπαιδευτικισ πολιτικισ ενόσ κράτουσ.
7+1 πιο ςυνθθιςμζνοι λόγοι εγκατάλειψθσ του ςχολείου
Οι ζρευνεσ δείχνουν ότι μακθτζσ εγκαταλείπουν το ςχολείο γιατί:
• Το ςχολείο ζχει πάψει να τουσ ενδιαφζρει
• Ζχουν πολλζσ απουςίεσ ι αποβολζσ
• Νιϊκουν ότι δεν τα καταφζρνουν ςτα μακιματα
• Νιϊκουν ότι το ςχολείο δεν ζχει κάτι να τουσ προςφζρει και βιάηονται να δουλζψουν για να κερδίςουν τα
πρϊτα τουσ χριματα
• Οικογενειακά ι προςωπικά προβλιματα τουσ εμποδίηουν να ςυνεχίςουν το ςχολείο
• Νιϊκουν ότι «δεν ανικουν» ςτθ ςχολικι κοινότθτα ι ότι κανείσ εκεί μζςα δεν νοιάηεται
• Οι γονείσ τουσ, με τον τρόπο τουσ, τουσ ζδειξαν ότι το ςχολείο δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό
• Ζχουν φίλουσ που εγκατζλειψαν το ςχολείο ι δεν ενδιαφζρονται ιδιαίτερα γι’ αυτό
Οδηγόσ για Νζουσ για την Πρόληψη και Αντιμετϊπιςη τησ χολικήσ Διαρροήσ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμζνησ (2019)

Άςκθςθ 3
Σωςτό ι λάκοσ ;
1. Θ Κριτθ παρουςιάηει τα υψθλότερα ποςοςτά ΜΔ.
Σ
Λ
2. Το μεγαλφτερο ποςοςτό διαρροισ εμφανίηεται ςτθν Α’ γυμναςίου.
Σ
Λ
3. Το ηιτθμα τθσ θλικίασ και του φφλου δεν επθρεάηει ςθμαντικά το φαινόμενο.
Σ
Λ
4. Θ ςχολικι αποτυχία προχποκζτει μία ςειρά από “αποτυχίεσ” που προθγοφνται του τελικοφ
αποτελζςματοσ.
Σ
Λ
5. Θ παιδεία αποτελεί υπόκεςθ μόνο τθσ κρατικισ κεντρικισ διοίκθςθσ.
Σ
Λ
(Βλ. απαντιςεισ ςτο τζλοσ του εγχειριδίου)
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Σφμβαςθ των Δικαιωμάτων
τουΡαιδιοφ.
Άρκρο 28: Εκπαίδευςθ

Σφμφωνα με το Report 2019, ςτθν Ελλάδα οι προςπάκειεσ
διαμόρφωςθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν ζνταξθ των ομά
ξεκινάνε ςυςτθματικά απο το 19969 και φτάνουν μζχρι ςιμερα.
Πλα τα παιδιά ζχουν δικαίωμα να
Ωςτόςο, ιδθ από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 198010, υπό τθν
πθγαίνουν ςτο ςχολείο
ανάγκθ μιασ πολυπολιτιςμικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, θ
και να ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ ςε
εκπαίδευςθ των ομά αποτελεί ςτόχο γενικότερα τθσ Εκνικισ
αυτό.
Θ Ρολιτεία πρζπει να παίρνει
Ρολιτικισ για τθν Εκπαίδευςθ και ειδικότερα τθσ Εκνικισ
μζτρα ϊςτε τα παιδιά να
Στρατθγικισ για τθν Ζνταξθ των ομά.
γράφονται
και να μθ διακόπτουν
Οι μακρόχρονεσ προςπάκειεσ του κρατικοφ μθχανιςμοφ,
το ςχολείο.
παρά τισ δυςκολίεσ τουσ και τισ κενζσ περιόδουσ, κατάφεραν
Τα μζτρα για τθ ςχολικι
να φζρουν κετικά αποτελζςματα, κακϊσ θ κατάςταςθ
πεικαρχία πρζπει να ςζβονται
των Ελλινων ομά ζχει βελτιωκεί (Report 2019). Ζρευνεσ, όπωσ
τα δικαιϊματα και τθν
θ πανεπιςτθμιακι ζρευνα ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
αξιοπρζπεια των μακθτϊν.
“Εκπαίδευςθ των παιδιϊν ομά” το 2012-2013 αλλά και θ
ζρευνα του FRA11 “EU MIDIS II” 2016, διαπίςτωςαν ότι το ποςοςτό ςυμμετοχισ παιδιϊν ομά
ςτθν εκπαίδευςθ ζχει ςθμειϊςει αφξθςθ.
Θ εκνικι ςτρατθγικι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ΜΔ βαςίηεται ςτο Μοντζλο των τριϊν
πυλϊνων: Ρρόλθψθ -Ραρζμβαςθ – Αντιςτάκμιςθ. Ενδεικτικά αναφζρονται οριςμζνεσ
παρεμβάςεισ, όπωσ είναι θ δθμιουργία τάξεων υποδοχισ κακϊσ και φροντιςτθριακϊν και
προπαραςκευαςτικϊν τμθμάτων αλλά και θ ςτιριξθ οικογενειϊν ομά με διαμεςολαβθτζσ,
κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και ψυχολόγουσ. Επιπρόςκετα, λαμβάνοντασ υπόψθ πωσ θ παιδεία
αποτελεί ηιτθμα και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, κεωρείται ςθμαντικι θ παροχι δυνατότθτασ
ςτισ δθμοτικζσ αρχζσ για διευρυμζνθ λειτουργία των κζντρων κοινότθτασ ανάλογα με τουσ
ςχεδιαςμοφσ του κάκε διμου ςχετικά με τισ ανάγκεσ των τοπικϊν κοινοτιτων που ζχει, και
ςυγκεκριμζνα ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ για δθμιουργία παραρτθμάτων ομά, τα οποία
διακζτουν ειδικό ςτζλεχοσ για τθ μακθςιακι ςτιριξθ και τθν εναςχόλθςθ παιδιϊν.
Επικεντρϊνοντασ τθν προςοχι ςτθν τελευταία εικοςαετία, ςθμείο ςτακμό αποτελεί το
ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ε.Ε. και το ΥΡΕΡΘ πρόγραμμα “Εκπαίδευςθ Τςιγγανοπαίδων”, το
οποίο ςυνεχίςτθκε και μετονομάςτθκε ςε “Εκπαίδευςθ παιδιϊν ομά”. Και τα δφο είχαν κοινοφσ,
μακθτοκεντρικοφσ ςτόχουσ. Το πρόγραμμα “Εκπαίδευςθ παιδιϊν ομά” ιταν καινοτόμο ωσ προσ
9 Θ πρϊτθ προςπάκεια ονομάςτθκε «Εκνικό Ρλαίςιο Ρολιτικισ για τουσ Ζλλθνεσ Τςιγγάνουσ» και εξαγγζλκθκε ςτισ
12 Ιουλίου 1996 (Report 2019).
10 Θ Ελλάδα ωσ χϊρα υποδοχισ μεταναςτϊν ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980 ζρχεται αντιμζτωπθ με πολλζσ εκ των
πραγμάτων κοινωνικζσ αλλαγζσ, μια εκ των οποίων ιταν θ ακρόα παρουςία παιδιϊν μεταναςτϊν. Ζτςι ςτον χϊρο
τθσ Ραιδείασ ζγινε επιτακτικι θ ανάγκθ του επαναπροςδιοριςμοφ των ςτόχων και του περιεχομζνου τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ κακϊσ και των ςχολικϊν πρακτικϊν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ «ζνταξθσ» των παιδιϊν
μεταναςτϊν, όμωσ ςτο πλαίςιο του ενδιαφζροντοσ για τα παιδιά από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, ανζκυψε και
το ενδιαφζρον για τα παιδιά που ανικουν ςε μειονοτικζσ ομάδεσ με μακρόχρονθ παρουςία ςτθν χϊρα, μια
τζτοια ιταν και ομάδα θ πλθκυςμιακι ομάδα των ομά (Καλογριά 2015:43).
11 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).Ο Οργανιςμόσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ζχει ωσ αποςτολι τθν προάςπιςθ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και ελευκεριϊν του ανκρϊπου.
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τθ ςυνεργαςία του με ομά διαμεςολαβθτζσ, τθν ενίςχυςθ τθσ γονικισ ςυμμετοχισ, τθν ζμφαςθ
ςτθν προςχολικι αγωγι και τθν εςτίαςθ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων ομά. Ακόμθ, οι δράςεισ του
περιελάμβαναν εκτόσ από ενδοςχολικζσ και εξωςχολικζσ παρεμβάςεισ και υποςτιριξθ μακθτϊν,
γονζων και εκπαιδευτικϊν από εξειδικευμζνουσ κοινωνικοφσ λειτουργοφσ και ψυχολόγουσ.
Εντοφτοισ, παρά τισ προςπάκειεσ, το ποςοςτό τθσ μακθτικισ διαρροισ ςτα παιδιά ομά
διατθρείται ςε υψθλζσ κζςεισ, ενϊ ςτθν Ελλάδα διατθρείται το υψθλότερο ποςοςτό ομά χωρίσ
επίςθμθ εκπαίδευςθ12(FRA “EU MIDIS II” 2016). Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι υπάρχει μεγάλθ
απόκλιςθ από τθ κεωρία ςτθ πράξθ. Ππωσ ςυμπεραίνει ο Συνιγοροσ του πολίτθ, “υφίςταται
τεράςτιο κενό ανάμεςα, αφενόσ ςτο υφιςτάμενο θεςμικό πλαίςιο, ςυμπεριλαμβανομζνησ τησ
εθνικήσ ςτρατηγικήσ και τησ επιλογήσ επιχειρηςιακϊν δράςεων για την κοινωνική ζνταξη των
Ρομά και αφετζρου ςτην υλοποίηςή τουσ, ενόψει μάλιςτα των κατά τόπουσ πραγματικϊν αναγκϊν
των Ρομά.”

Άςκθςθ 4
i. Με ποιον τρόπο τα Κζντρα Κοινότθτασ και τα Ραραρτιματα ομά μποροφν να
ςυμβάλλουν ςτθ ςτιριξθ των μακθτϊν ομά και τθν καταπολζμθςθ του φαινομζνου τθσ
ΜΔ;
ii. Μοιράςου μαηί μασ κάποια ςχετικι εμπειρία ςου.

Πίνακασ 1 -Χρήςιμεσ Πρακτικζσ
→ Ενθμερϊνομαι με προςωπικό διάβαςμα για το τι προτείνει θ ζρευνα και θ βιβλιογραφία ςε ςχζςθ με τθ μακθτικι
διαρροι.
→ Καλλιεργϊ τθν ανάπτυξθ εμπιςτοςφνθσ με τουσ μακθτζσ, δθλϊνω τθν διακεςιμότθτά μου να ςυηθτιςω,
προςεγγίηω με νοιάξιμο και μειϊνω τυχόν ςτάςεισ και ςχόλια που υποβιβάηουν τουσ μακθτζσ.
→ Δίνω ζμφαςθ ςτα δυνατά ςτοιχεία των μακθτϊν (κλίςεισ, ταλζντα, επικυμίεσ),
τα οποία επιδιϊκω να εμπλζξω και να αναδείξω ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.
→ Διευκολφνω τθν πρόςβαςθ των γονζων ςε πλθροφορίεσ για τισ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ,
τουσ κεςμοφσ και τισ εναλλακτικζσ εκπαιδευτικζσ επιλογζσ. Υποςτθρίηω ιδιαίτερα τουσ γονείσ
με χαμθλό μορφωτικό επίπεδο (γραπτζσ οδθγίεσ, μεταφραςμζνεσ οδθγίεσ, εξεφρεςθ διαμεςολαβθτϊν).
→ Σε ςυνεργαςία με τουσ ςυναδζλφουσ μου, προςπακϊ να βρω και να δϊςω κίνθτρα ςτουσ μακθτζσ που κινδυνεφουν
να διαρρεφςουν, προκειμζνου να παραμείνουν ςτο ςχολείο.
→ Ενθμερϊνω τουσ μακθτζσ για εναλλακτικοφσ τρόπουσ/δρόμουσ εκπαίδευςθσ
και τουσ διαςυνδζω με υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ ςταδιοδρομίασ.
Οδηγόσ για Εκπαιδευτικοφσ για την Πρόληψη και Αντιμετϊπιςη τησ χολικήσ Διαρροήσ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμζνησ (2019)

12 Το 42% ςτισ θλικίεσ 16-24, το 56% ςτισ θλικίεσ 24-44 και το 82% ςτισ θλικίεσ 45+ (FRA “EU MIDIS II” 2016).
13

Μαθηηική Γιαπποή

ROMplat 2019

3. Καλζσ πρακτικζσ -Ραραδείγματα αντιμετϊπιςθσ τθσ ςχολικισ διαρροισ ςτθν
Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ
3.1. Ρρόγραμμα “ROM – UP!”
Σφμφωνα με τον θλεκτρονικό οδθγό του προγράμματοσ, το ζργο ROM UP! βαςίηεται ςτθν
ζννοια των Επιτυχθμζνων Εκπαιδευτικϊν Δράςεων13. Θ καινοτομία του προγράμματοσ ζγκειται
ςτθ δθμιουργία ενόσ Δικτφου ομά, ςτθν προςζγγιςι του με τθν μετάβαςθ από τισ καλζσ
πρακτικζσ ςτισ επιτυχθμζνεσ εμπειρίεσ, ςτθν άμεςθ ςυμμετοχι των ομά και ςτθν άμεςθ
διαςφνδεςθ με τισ προτάςεισ τθσ διεκνοφσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ.
Στον θλεκτρονικό οδθγό του προγράμματοσ αναφζρονται 11 πετυχθμζνα εκπαιδευτικά
παραδείγματα από τουσ εταίρουσ του προγράμματοσ, Ωςτόςο, παρακάτω κα αναφερκοφν μόνο
μερικά παραδείγματα αντιμετϊπιςθσ τθσ ΜΔ ςτο πλαίςιο του ROM-UP, ξεκινϊντασ από τθν
Ελλάδα και ςυνεχίηοντασ με παραδείγματα από τθ Βουλγαρία και τθν Ιςπανία.

3.1.1. Στζκι Γυναικϊν ςτο Αλιβζρι (Ελλάδα)
Θ δράςθ αυτι αναπτφχκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του Ιατροκοινωνικοφ
Κζντρου ομά (Κζντρο Στιριξθσ ομά) ςτο Αλιβζρι τθσ Νζασ Ιωνίασ του Βόλου, το οποίο παρείχε
υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςτουσ ομά τθσ περιοχισ από το 1998. Θ κφρια ιδζα τθσ δράςθσ ιταν ότι
οι γυναίκεσ αποτελοφν ζναν βαςικό παράγοντα για τθν οικονομικι και τθν εκπαιδευτικι
μετεξζλιξθ τθσ περιοχισ. Οι παρεμβάςεισ αφοροφςαν τόςο τισ γυναίκεσ όςο και τα ίδια τα παιδιά.
Ενδεικτικά να αναφερκεί ότι οι γυναίκεσ ςτο Στζκι μποροφςαν να πάρουν μζροσ ςε
μακιματα Ελλθνικϊν, εκδρομζσ, ςυηθτιςεισ για τθν ομορφιά και τθν υγεία και χειροτεχνίεσ. Τα
αποτελζςματα τθσ δράςθσ ιταν ενκαρρυντικά κακϊσ το ενδιαφζρον των ςυμμετεχόντων για τθν
εκπαίδευςθ και για τθν απαςχόλθςθ είχε αυξθκεί πολφ. Για παράδειγμα, μερικζσ γυναίκεσ πιραν
απολυτιριο πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ενϊ άλλεσ εκπαιδεφτθκαν ςτο ςτιςιμο δικϊν τουσ
επιχειριςεων. Επίςθσ, οι εγγραφζσ είχαν διπλαςιαςτεί από το 2006 και θ μακθτικι διαρροι
μειϊκθκε γφρω ςτο 10% από 40%.

3.1.2.Το πρόγραμμα "Μειϊνοντασ το ποςοςτό ςχολικισ διαρροισ των παιδιϊν ομά από
το ςχολείο" (Βουλγαρία- Οργάνωςθ Center Amalipe).
Θ κφρια ιδζα του προγράμματοσ είναι ότι θ μακθτικι διαρροι είναι παιδαγωγικό κζμα για
τθν αντιμετϊπιςθ του οποίου είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ εκπαιδευτικϊν πόρων. Το πρόγραμμα
αξιοποίθςε τθν περίπτωςθ των ςχολείων ςτθ Βουλγαρία που διδάςκουν το προαιρετικό μάκθμα
‘Εκνικι Λαογραφία-Λαογραφία των ομά’ (Ethnic FolkloreRoma Folklore) ςτθ βάςθ μιασ
διαδραςτικισ και διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ.
Μία από τισ κφριεσ προςεγγίςεισ που εφαρμόςτθκαν ςτο πρόγραμμα ιταν ο διαχωριςμόσ
των ςχολείων ςε δφο υποκατθγορίεσ, ςε ςχολεία «Συμβουλευτικισ Κακοδιγθςθσ» (mentoring), τα
13 Βαςίηονται, όχι μόνο ςτισ ςυνειςφορζσ από τθ διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα, αλλά και ςε επιτυχθμζνεσ
αποδείξεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ, τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου και τθ
ςχολικισ διαρροισ των παιδιϊν ομά.

14

Μαθηηική Γιαπποή

ROMplat 2019

οποία είχαν πετφχει ςτισ προςπάκειζσ του για προςζλκυςθ και παραμονι των παιδιϊν ομά ςτο
ςχολείο, και «Ριλοτικά» Σχολεία, τα οποία υποςτθρίηονταν από ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ
(mentoring) για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι του προγράμματοσ πρόλθψθσ τθσ ςχολικισ διαρροισ.
Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ, μειϊκθκε ο αρικμόσ απουςιϊν ανά μακθτι κακϊσ και το
ποςοςτό ΜΔ.

3.1.3.Διαλογικζσ Λογοτεχνικζσ Συναντιςεισ (Ιςπανία)
Οι Συγκεντρϊςεισ οργανϊνονται μία φορά τθν εβδομάδα ςτα ςχολεία με μθτζρεσ, πατζρεσ,
άλλα μζλθ τθσ κοινότθτασ και παιδιά. Σϋ αυτζσ τισ ςυνεδρίεσ, οι άνκρωποι μοιράηονται τθν γνϊςθ
από το διάβαςμα κλαςικϊν ζργων λογοτεχνίασ, από ςυγγραφείσ όπωσ Κάφκα, Τηόισ,
Ντοςτογιζφςκι, Γκαρςία Λόρκα και Θερβάντεσ. Με τθ ςυμμετοχι ςτο διάλογο για τθ λογοτεχνία,
οι ςυμμετζχοντεσ εμβακφνουν ςτθν κατανόθςθ τθσ γλϊςςασ και ςυμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ που
βαςίηονται ςτισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ ηωισ. Χαρακτθρίηεται ωσ μία πολφ ενδυναμωτικι εμπειρία.
Οι ςυγκεντρϊςεισ διαλογικισ λογοτεχνίασ ςτοχεφουν ςε ενιλικεσ που δεν ζχουν
πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου εκπαίδευςθ. Οποιοςδιποτε ενδιαφζρεται μπορεί να
παρακολουκιςει. Αυτό αποτελεί μία διζξοδο όχι απλϊσ για διάβαςμα, αλλά επίςθσ για να
ανοιχκεί το ςχολείο ςτθν κοινότθτα. Ζνα από τα αποτελζςματα που ςχετίηεται με τθ ΜΔ είναι ότι
θ δθμιουργία ευκαιριϊν ςτθν οποία παιδιά και ςυγγενείσ μποροφν να μοιραςτοφν τισ γνϊςεισ
τουσ και δουλεφουν μαηί ςτο ςπίτι μπορεί να βελτιϊςει τα κίνθτρά των παιδιϊν και τισ
ακαδθμαϊκζσ τουσ υποχρεϊςεισ.

3.2. «STAY TUNED - Ρρόλθψθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου», Διμοσ
Αμπελοκιπων – Μενεμζνθσ.
Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ «URBACT III 14, Implementation
Νetwork» με τίτλο «STAY TUNED - Ρρόλθψθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου» ο Διμοσ
Αμπελοκιπων – Μενεμζνθσ εκπόνθςε 3 πρότυπουσ οδθγοφσ για μακθτζσ, για γονείσ και για
εκπαιδευτικοφσ.
Επίςθσ, μζςω του προγράμματοσ υλοποιικθκαν ποικίλεσ δράςεισ, όπωσ απογευματινά
μακιματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ ςε ςχολεία του Δενδροποτάμου και τθσ Μενεμζνθσ, με ςκοπό
τθν πρόλθψθ τθσ ΜΔ. Επιπλζον, απότοκο του προγράμματοσ ιταν θ ίδρυςθ ςχολείου Δεφτερθσ
Ευκαιρίασ μζςα ςτθν κοινότθτα του Δενδροποτάμου, όπου διαβιοφν πολλοί ομά. Αξίηει να
ςθμειωκεί ακόμθ πωσ ο διμοσ επικεντρϊκθκε ςτθν επιτυχθμζνθ λειτουργία του κζντρου
κοινότθτασ με παράρτθμα ομά του διμου και ςτθν υποςτιριξθ αποφοίτων λυκείου καταγωγισ
ομά για τθ φοίτθςι τουσ ςτο ανοιχτό πανεπιςτιμιο με υποτροφία.
O διμοσ Αμπελοκιπων – Μενεμζνθσ αξιολογικθκε ωσ ο διμοσ με τθ μεγαλφτερθ
βελτίωςθ – πρόοδο κατά τθ διαδικαςία μετάβαςθσ από τθ ςτρατθγικι ςτθν εφαρμογι του
επιχειρθςιακοφ ςχεδίου δράςθσ, ςτθ διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ και επωφελικθκε
από τισ εμπειρίεσ των άλλων πόλεων ςτο ζπακρο.
14 Το πρόγραμμα υλοποιικθκε μζςα από ζνα δίκτυο 9 ςυνεργαηόμενων πόλεων κατά τθ περίοδο 2016-2019.
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3.3. Ριλοτικό Ρρόγραμμα “Role Models”
Θ Ελλθνικι Εκνικι Μονάδα Συντονιςμοφ Erasmus+/ IKY ςχεδίαςε με τθ βοικεια
επιςτθμονικισ ομάδασ το πιλοτικό Ρρόγραμμα ROLE MODELS, με βάςθ τισ ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ
Ε.Ε, και δεδομζνου ότι δεν υπιρχε αντίςτοιχθ πρωτοβουλία ςε εκνικό επίπεδο, ςυντόνιςε και
μετείχε ενεργά ςτθν υλοποίθςι του.
Ομάδα - ςτόχοσ ιταν μακθτζσ που προζρχονται από χαμθλό οικονομικό και κοινωνικό
υπόβακρο ι/και αντιμετωπίηουν ποικίλα εμπόδια και ανιςότθτεσ (μακθτζσ ομά, μετανάςτεσ,
Μουςουλμανόπαιδεσ, μακθτζσ με αναπθρίεσ, μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, μακθτζσ που
μεγαλϊνουν ςε ιδρφματα παιδικισ προςταςίασ), αλλά και οι ςυμμακθτζσ τουσ.
Θ βαςικι βιωματικι δράςθ είναι θ ςυνζντευξθ των ROLE MODELS που λαμβάνεται από
τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ εμπνεόμενοι από τθ ςυνζντευξθ μποροφν να
ετοιμάςουν πόςτερ, τραγοφδια, βίντεο, ςκιτςάκια, ζνα μικρό ντοκιμαντζρ, κλπ. Στο τζλοσ τθσ
ςχολικισ χρονιάσ, πραγματοποιοφνται τελικζσ εκδθλϊςεισ διάδοςθσ αποτελεςμάτων ςε
περιφερειακό επίπεδο, οι οποίεσ φιλοξενοφνται από τα κατά τόπουσ Ρανεπιςτθμιακά Ιδρφματα.
Το πρόγραμμα είχε κετικό αντίκτυπο τόςο ςτθ ςχζςθ εκπαιδευτικοφ- μακθτι, όςο και
μεταξφ των ςυμμακθτϊν, κακϊσ ενιςχφκθκε θ ενςυναίςκθςθ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν
απζναντι ςτισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οριςμζνοι μακθτζσ. Ακόμθ, ενιςχφκθκε θ
αυτοπεποίκθςι των μακθτϊν, οι οποίοι ζκεςαν ςτόχουσ και ςυηιτθςαν για το πϊσ κζλουν να
είναι το μζλλον τουσ. Θετικόσ ιταν ο αντίκτυποσ και ςτα ίδια τα ROLE MODELS, κακϊσ ζνιωςαν
ότι θ δφςκολθ πορεία τθσ ηωισ τουσ είχε τελικά ζνα νόθμα.

3.4. Peer 2 Peer
Το ζργο Peer2Peer ςτοχεφει ςτθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ, ωσ
ςφμπτωμα και αιτία του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ των ομά μακθτϊν, και ςτθ μεταφορά μιασ
«καλισ πρακτικισ» ςυμπεριλθπτικισ ςχολικισ κουλτοφρασ μεταξφ ςχολείων των περιοχϊν
παρζμβαςθσ. Μζςω μιασ διομότιμθσ προςζγγιςθσ, το ζργο φιλοδοξεί να ςυνδζςει ομά μακθτζσ,
εκπαιδευτικζσ και τοπικζσ κοινότθτεσ ενιςχφοντασ τθν κοινωνικι ςυνοχι, τθ βιωςιμότθτα και τθν
ανκεκτικότθτα των κοινοτιτων ςτο ςφνολό τουσ.
Το πρόγραμμα είναι υπό εξζλιξθ προςδοκϊντασ τα παρακάτω αποτελζςματα:
Ενδυναμωμζνοι και χειραφετθμζνοι νζοι ομά, μακθτζσ και απόφοιτοι, μετά τθν απονομι
του ρόλου του μζντορα ωσ ανταμοιβι για τθν επιλογι τουσ να ολοκλθρϊςουν τθν εκπαίδευςι
τουσ
Εμπνευςμζνοι νζοι ομά μακθτζσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ από
μια ςυμπεριλθπτικι ςχολικι κουλτοφρα
Ανεπτυγμζνοι διαγενεακοί δεςμοί ανάμεςα ςτουσ νζουσ ομά μζςω τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ
αλλθλοχποςτιριξθσ
Αυξθμζνθ αίςκθςθ του ανικειν μζςω τθσ επαφισ με τουσ Ρρογυμναςτζσ, τουσ Κακοδθγθτζσ
και τισ τοπικζσ κοινωνίεσ
Μείωςθ ςτισ διακρίςεισ κατά των ομά, ςτον εκφοβιςμό και ςτα ποςοςτά ςχολικισ διαρροισ
ςτο περιβάλλον του ςχολείου
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4. Σενάρια μακθτικισ διαρροισ – Αναςτοχαςμόσ αιτιϊν ΜΔ και τρόπων
αντιμετϊπιςθσ
Α. Θ Μαρία είναι μακιτρια τθσ Α’ Γυμναςίου. Ηει ςε παράγκα κοντά ςτο ςχολείο με τουσ γονείσ
τθσ και τα τρία μικρότερα αδζρφια τθσ. Θ Μαρία ςτο ςχολείο είναι ιςυχθ, ευγενικι και
χαρακτθρίηεται ωσ καλι μακιτρια από τουσ κακθγθτζσ και τισ κακθγιτριεσ τθσ. Ωςτόςο, κάποια
ςτιγμι ςταμάτθςε να ζρχεται ςχολείο. Θ αιτία ιταν το γεγονόσ ότι ο πατζρασ τθσ Μαρίασ είδε το
βιβλίο βιολογίασ και το μάκθμα για το ανκρϊπινο αναπαραγωγικό ςφςτθμα και κεϊρθςε πωσ ςτο
ςχολείο το παιδί του μακαίνει απρεπι, ςεξουαλικοφ περιεχομζνου πράγματα. Ζτςι, τθν
ςταμάτθςε από το ςχολείο.
Β. Θ Βαλεντίνα, μακιτρια Β’ γυμναςίου, παρακολουκεί τα μακιματα τθσ τάξθσ τθσ κανονικά. Είναι
ζξυπνθ, κοινωνικι και δείχνει να ζχει ενδιαφζρον για το ςχολείο. Τθν επόμενθ χρονιά θ Βαλεντίνα
δεν ζρχεται πια ςτο ςχολείο. Οι γονείσ τθσ αντιλαμβάνονται το ενδιαφζρον που υπάρχει ανάμεςα
ςτθν κόρθ τουσ και ζνα αγόρι. Θ φοίτθςθ τθσ μακιτριασ διακόπτεται για να μείνει ςτο ςπίτι.
Γ. Ο Κϊςτασ , μακθτισ Γ’ Γυμναςίου, αν και ςτθν Α’ και Β’ τάξθ ιταν επιμελισ μακθτισ, πλζον δεν
δείχνει ενδιαφζρον για τα μακιματα και οι επιδόςεισ του ζχουν πζςει πολφ. Συμμετζχει ςυχνά ςε
καβγάδεσ μζςα και ζξω από τθν τάξθ, ενϊ χάνει ςυχνά τθν πρϊτθ ϊρα με αποτζλεςμα να μείνει
ςτθν ίδια τάξθ λόγω αδικαιολόγθτων απουςιϊν. Θ φοίτθςθ του δεν ςυνεχίςτθκε.
Στοχάςου…
 Ευκφνεται πράγματι θ καταγωγι των παιδιϊν για τθ ςχολικι εγκατάλειψθ;
 Μποροφν και οι τρεισ παραπάνω περιπτϊςεισ να αντιμετωπιςτοφν με τον ίδιο τρόπο;
 Εςφ γνωρίηεισ τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ ομά τθσ τοπικισ κοινωνίασ;
 Το Κζντρο Κοινότθτασ και το Ραράρτθμα ομά ςυνεργάηεται με τα τοπικά ςχολεία ι
άλλεσ υπθρεςίεσ;
 Στθν περίπτωςθ που το παράρτθμα ομά διακζτει παιδαγωγό, το γνωρίηουν οι κάτοικοι
τθσ περιοχισ; Αν ναι, πόςο ςυχνά απευκφνονται ςε αυτόν;
 Συνεργάηεται το Ραράρτθμα ομά με δομζσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και κοινωνικισ
ζνταξθσ ςε ανάλογεσ δράςεισ;

Άςκθςθ 5
Σχεδίαςε μία παρζμβαςθ αντιμετϊπιςθσ ΜΔ λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω ςενάρια ι
άλλεσ περιπτϊςεισ διαρροισ που γνωρίηεισ κακϊσ και τισ πλθροφορίεσ του Ρίνακα 2 και 3.
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1. Πποζδιοπιζμόρ ομάδαρ -ζηόσος
2. Χώπορ και σπόνορ δπάζηρ
3. Πποζδιοπιζμόρ γνυζηικού ανηικειμένος
4.Καθοπιζμόρ εκπαιδεςηικών ζηόσυν
5.Δπιλογή εκπαιδεςηικού ςλικού- Γημιοςπγία δπαζηηπιοηήηυν
6.Αξιολόγηζη- Παπαηηπήζειρ

Πίνακασ 2 -Βαςικά βήματα ςχεδιαςμοφ παρζμβαςησ

Πίνακασ 3 – Τποςτηρικτικό Τλικό
χολικήσ υμπερίληψησ

-Λεξικό τησ Ρομανί, Ι.Γ. Αλεξίου
-Ο χρόνοσ των Σςιγγάνων, Γ. Γεωργίου, Μ. Δθμθτρίου, Ε.Ρολίτου
-Με αφορμή...Σο δικό μασ Μεγάλο Βιβλίο, Α. Χατηθνικολάου
-Γκογκί *ΜΝΗΜΗ+, Ν. Μπατηαλισ
-Σο ξεχαςμζνο Ολοκαφτωμα, Α.Γκότοβου
-Η μάχη τησ Λαμποφςασ το 1944 και ο Βαςίλησ Μήτρου.
-Γιόχαν Σρόλμαν : η ιςτορία ενόσ Γερμανοφ Ρομά μποξζρ
-http://www.romaninet.com
-https://romani.humanities.manchester.ac.uk
-Critical Romani Studies, https://crs.ceu.edu/index.php/crs
-Romani: A linguistic Intoduction, Yaron Matras
-Ιςτοςελίδα τθσ Cejia Stoika, ςυγγραφζασ Αυςτριακι ομά, ηωγράφοσ, ακτιβίςτρια και
μουςικόσ που επζηθςε του Ολοκαυτϊματοσ
https://www.ceijastojka.org/artwork
-American Gypsy: A memoir, Oksana Marafioti

18

Μαθηηική Γιαπποή

ROMplat 2019

Βιβλιογραφία
Βαςιλειάδου, Μ., & Ραυλι Κορρζ, Μ. (2011). Η εκπαίδευςη των Σςιγγάνων ςτην Ελλάδα (No.
IKEEBOOK-2020-179). ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
Καλογριά, Δ. Α. (2015). Ρομά και εκπαίδευςη: παράγοντεσ διαφοροποίηςησ ςτάςεων και
αντιλήψεων των Ρομά απζναντι ςτο ςχολείο (Master's thesis).
Καμπζρου, Σ. (2019). Αίτια και παράγοντεσ ςχολικισ διαρροισ μακθτϊν ομά: Οι αντιλιψεισ
εκπαιδευτικϊν δθμοτικϊν ςχολείων Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ. (Master's thesis).
Κεραςιλίδου, Κ. (2020). Γραμματιςμόσ των παιδιϊν ομά: κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και πρακτικζσ
εφαρμογζσ. (Master's thesis).
Κωςτοφλθ, T. (2015) Ρροςδιορίηοντασ τθν ζνταξθ παιδιϊν ομά ςτον ςχολικό γραμματιςμό,
επαναπροΜΔιορίηοντασ κυρίαρχεσ ιδεολογίεσ και ταυτότθτεσ: Το Ρρόγραμμα ομά του ΑΡΘ.
ΕΝΤΑΞΘ ΟΜΑ- ΔΙΕΘΝΘΣ ΚΑΙ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ: ΡΟΛΥΡΛΟΚΟΤΘΤΕΣ ΣΤΘΝ ΕΝΤΑΞΘ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΕΣΣΟΥ, ΣΟΥΛΑ ΜΘΤΑΚΙΔΟΥ, ΓΙΩΤΑ ΚΑΑΓΙΑΝΝΘ
Λαδά, Ε. (2012). μακθτικι διαρροι: Θ πρόωρθ ςχολικι εγκατάλειψθ και θ δεφτερθ ευκαιρία.
(Master’s thesis)
Λυδάκθ, Ά. (Ed.). (2013). Ρομά: πρόςωπα πίςω από τα ςτερεότυπα. Εκδόςεισ Αλεξάνδρεια.
Μθτακίδου, Σ. (2015). Ζνταξθ ομά: διεκνισ και ελλθνικι εμπειρία: το παρόν μιασ διάρκειασ.
http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/files/files/toparonmiasdiarkeias.pdf
Ραπαδοποφλου, Ε., Καραγιάννθ, Ε., Καρναβάσ, Β., Κουτίδου, Ε., Καπετανάκθσ, Ι. (2017). Θ
Μακθτικι Διαρροι ςτθν Ελλθνικι Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Ακινα:
Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ - Ραρατθρθτιριο για τα κζματα καταγραφισ και
αντιμετϊπιςθσ τθσ Μακθτικισ Διαρροισ. http://www.iep.edu.gr/index.php/el/paratiritirio-gia-timathitiki-diarroi
Ραπακωνςταντίνου, Ρ. (2007). Εκπαιδευτικζσ ανιςότθτεσ και κοινωνικό περικϊριο (σ.15-16),
Ιωάννινα: Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων
Σελλά-Μάηθ Ε. (2015). Θ διγλωςςία ςτθν Ελλάδα ςτο: Σκοφρτου Ε.- ΚαηοφλλθΚοφρτθ
Β.(Επμλ)(2015) Διγλωςςία και Διδαςκαλία τθσ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ Γλϊςςασ
Σιοφλα, Β. (2019). μακθτικι διαρροι και υποεπίδοςθ των μακθτϊν ομά ςτο Γυμνάςιο
2010-2018.(Master's thesis).
Σκοφρτου, E. (2015). Θ Εκπαίδευςθ των παιδιϊν ομά. Σκοφρτου Ε. – ΚαηοφλλθΚοφρτου
19

Μαθηηική Γιαπποή

ROMplat 2019

Β.(Επμλ)
Διγλωςςία
και
Διδαςκαλία
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6346

Δεφτερθσ

Γλϊςςασ.

Συνιγοροσ του Ρολίτθ (2014). Διεκνισ Συνάντθςθ Εργαςίασ με κζμα πλαίςιο και
πρακτικζσ ζνταξθσ ομά, Ακινα.
Τςζα, Λ. Ι. (2014). ο ςι μάνκε ο ςκολίοσ; Σι είναι για εμζνα το ςχολείο;: προΜΔοκίεσ
γονζων Ρομά από τη ςχολική εκπαίδευςη (Master's thesis).
Τρουμπζτα, Σ. (2008). Οι ομά ςτο ςφγχρονο ελλθνικό Κράτοσ, Συμβιϊςεισ αναιρζςεισ
απουςίεσ, Ακινα: Εκδόςεισ Κριτικι.
Χατηθνικολάου, Α. (2008). Διαμορφϊνοντασ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με παιδιά
ομά (Τςιγγανόπουλα) μζςα από τισ εμπειρίεσ τουσ. Επιθεϊρηςη εκπαιδευτικϊν
θεμάτων, 148-162.
Ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία
Cummins, J. (2003). Ταυτότθτεσ υπό Διαπραγμάτευςθ: Εκπαίδευςθ με ςκοπό τθν
ενδυνάμωςθ ςε μια κοινωνία τθσ ετερότθτασ.
Georgiadis, F., & Zisimos, A. (2012). Teacher training in Roma education in Greece:
Intercultural and critical educational necessities. Issues in Educational Research, 22(1),
47-59.
Liégeois, J. P. (2007). Roma education
perspective. European Education, 39(1), 11-31.

and

public

policy:

A

European

Αναφορζσ
Ραπαδιαμαντάκθ , Γ. (2019). Τελικι ζκκεςθ ερευνθτικϊν ποριςμάτων τθσ ζρευνασ πεδίου. Ρράξθ
“Επιςτθμονικι υποςτιριξθ ςχεδιαςμοφ εξειδίκευςθσ δράςεων ΡΕΣ”. Ινςτιτοφτο εκπαιδευτικισ
πολιτικισ.
Ινςτιτοφτο εκπαιδευτικισ πολιτικισ (2017). Θ μακθτικι διαρροι ςτθν ελλθνικι πρωτοβάκμια και
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, Ρερίοδοσ αναφοράσ 2013-2016, Ραρατθρθτιριο για τα κζματα
καταγραφισ και αντιμετϊπιςθσ τθσ μακθτικισ διαρροισ. ΙΕΡ. Ακινα.
ΥΡ.Ε.Ρ.Θ. (2007). Μελζτη για την μαθητική διαρροή. παραδοτζο 2: Ανάλυςθ των μετριςεων τθσ
ςχολικισ διαρροισ και καταγραφι υπαρχόντων ςυςτθμάτων, απόψεων και προτάςεων
καταπολζμθςθσ τθσ. Ζκδοςθ 2.0. Ακινα: Οργανιςμόσ PLANET A.E.
20

Μαθηηική Γιαπποή

ROMplat 2019

ΥΡ.Ε.Ρ.Θ. (2007). Μελζτη για την μαθητική διαρροή. παραδοτζο 1: Καταγραφι οριςμϊν και
μεκόδων αποτφπωςθσ τθσ ςχολικισ διαρροισ. Ζκδοςθ 1.0. Ακινα: Οργανιςμόσ PLANET A.E.
Στρατθγικό πλαίςιο πολιτικισ για τθ μείωςθ τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου (ΡΕΣ) ςτθν
Ελλάδα ςτο πλαίςιο του ΕΡ “Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ – Εκπαίδευςθ και Δια Βίου
Μάκθςθ
2014-2020”,
2015
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/14.%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9
%CE%BF_%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%95%CE%A3_20142020.pdf
Rantis, M., Siapera, A. (2017). Civil society monitoring report on implementation of the national
Roma inclusion strategy in Greece. Focusing on structural and horizontal preconditions for
successful implementation of the strategy. (Report 2017)
Rantis, M., Siapera, A. (2018). Civil society monitoring report on implementation of the national
Roma integration strategy II in Greece. Assessing the progress in four key policy areas of the
strategy. (Report 2018)
Rantis, M., Siapera, A. (2019). Civil society monitoring report on implementation of the national
Roma integration strategy in Greece. Identifying blind spots in Roma inclusion policy. (Report 2019)

Απανηήζειρ άζκηζηρ 2.
1. Λ
Τα υψθλότερα ποςοςτά ΜΔ μακθτϊν ομά ςθμειϊνονται ςτισ περιφζρειεσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ και Δυτικισ Αττικισ.
2. Σ
3. Λ
Θ ΜΔ χαρακτθρίηεται απο ιςχυρά ζμφυλα ςτερεότυπα. Θ ζμφυλθ διάςταςθ τθσ ΜΔ τονίηεται απο πολλζσ ζρευνεσ. Το φαινόμενο είναι πιο
ζντονο ςτα κορίτςια ομά, ενϊ όςον αφορά τον τυπικό πλθκυςμό τα αγόρια υπερτεροφν ςτθ διαρροι ςε ςχζςθ με τα κορίτςια (ΙΕΡ 2019).
4. Σ
5.Λ.
Ο ρόλοσ τθσ Τ.Α. ςτθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ εκπαιδευτικϊν προβλθμάτων είναι καίριοσ. Θ παιδεία αποτελεί και τοπικι υπόκεςθ, με
τθν ζννοια ότι θ τοπικι κοινωνία ςυμπλθρϊνει, εξειδικεφει και αξιολογεί με βάςθ τισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ, τθν παράδοςθ και τισ τζχνεσ, τουσ
ςτόχουσ και τα προγράμματα που χαράςςονται από τθν κεντρικι διοίκθςθ αλλά και τα αποτελζςματα που παράγονται, διατθρϊντασ
παράλλθλα βζβαια και τθν εκνικι τθσ εμβζλεια (Γκόλια 2010:6).
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