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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ

3

ΔΙΑΓΧΓΗ
Σν θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο είλαη παγθφζκην, θαζψο πνιιά λέα άηνκα δελ
νινθιεξψλνπλ ηελ ππνρξεσηηθή ηνπο θνίηεζε ζην ζρνιείν.
χκθσλα κε έξεπλεο, έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ
εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ε νηθνγέλεηα, φηαλ παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα
ζπγθξφηεζεο ή έιιεηςε ηζρπξψλ δεζκψλ (παηδηά ρσξηζκέλσλ γνλέσλ, πνιπκεινχο ή
αλάδνρεο νηθνγέλεηαο), ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ.
Αλ ζηα παξά πάλσ πξνζηεζνχλ νη παξάγνληεο: θηψρεηα, αλάγθε γηα εξγαζία θαη
ειιηπήο ζρνιηθή πξνεηνηκαζία, απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο πνπ σζνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ
πξφσξε εγθαηάιεηςε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο.
Οη ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ε πξφσξε ζρνιηθή εγθαηάιεηςε αθνξνχλ ηφζν γηα ηα ίδηα
ηα άηνκα φζν θαη γηα ηελ επξχηεξε θνηλσλία γεληθφηεξα. Ζ αλεξγία, ε λεαληθή
εγθιεκαηηθφηεηα, ν ππνπνιηηηζκφο, είλαη κεξηθέο απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ
θαηλνκέλνπ.
Σα άηνκα απηά ζηεξνχληαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, δελ κπνξνχλ
λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ. Ζ κε εχξεζε εξγαζίαο θαη νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, νδεγνχλ ζε θνηλσληθφ
απνθιεηζκφ κε απνηέιεζκα παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο ε λεαληθή εγθιεκαηηθφηεηα.
(Λαδά, 2012).

4

1. Η έλλνηα ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο
Ο φξνο «ζρνιηθή δηαξξνή» απφ θνηλσληνινγηθήο άπνςεο, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ
ηξφπν πνπ κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία αληηιακβάλεηαη θαη ξπζκίδεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην
εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Δπίζεο, δελ θαζνξίδεηαη κφλν απφ ην πεξηερφκελν πνπ απνδίδεηαη θάζε θνξά ζηελ
έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη απφ ηηο
πνιηηηθέο πνπ ζρεδηάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο επηδηψμεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο
πνπ πιαηζηψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ωζηφζν, δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο
νξηζκφο ή έλα κνληέιν γηα ηελ αθξηβή κέηξεζή ηεο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο (Janosz Μ, Le
Blanc Μ, Boulerice Β, Richard E., 2000).
ηελ εθπαηδεπηηθή νξνινγία, σο «ζρνιηθή δηαξξνή» νξίδεηαη ε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο
πξηλ ηελ απφθηεζε θάπνηνπ επίζεκνπ πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεσλ.
Ωζηφζν, ε ζρνιηθή δηαξξνή κπνξεί λα απνδνζεί κε πιήζνο δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ αλάινγα
κε ηελ έληαζε ηνπ θαηλφκελνπ (κφληκε ή πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο θνίηεζεο), ηε βαζκίδα ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν (π.ρ. θαηψηεξε, ππνρξεσηηθή θ.ι.π), ηε
ρξνληθή ζηηγκή απνρψξεζεο (π.ρ ζηελ αξρή ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο), ηα
αίηηα ηεο δηαξξνήο (π.ρ θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ζρνιηθή απνηπρία, θ.ι.π).
Με δεδνκέλν φηη ζηελ Διιάδα ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε είλαη δηάξθεηαο, 9 έηε
μεθηλψληαο απφ ηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνθνίηεζε απφ ηελ
Γ΄ Γπκλαζίνπ (χληαγκα ηεο Διιάδαο, 1975, Άξζξν 16, παξ. 3), σο ζρνιηθή δηαξξνή
νξίδεηαη ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο.
χκθσλα πάλησο κε ηνλ επηθξαηέζηεξν νξηζκφ, ε έλλνηα ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο
αλαθέξεηαη ζηελ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο πνπ θαηά θαλφλα ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ην καζεηή αιιά θαη ηελ
θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο (Viadero, 2001)
Οη πεξηζζφηεξνη θνηλνηηθνί ζεζκνί, θαη ε πιεηνςεθία ησλ αξκφδησλ εζληθψλ θνξέσλ
γηα ηελ παηδεία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πηνζεηνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο EUROSTAT, πνπ
αλαθέξεηαη ζην θξηηήξην αλαθνξάο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ηεο Δ.Δ.
(3/2003), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ζρνιηθή δηαξξνή νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ησλ λέσλ
ειηθίαο 18-24 εηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη, θαη’ αλψηαην, ηνλ θαηψηεξν θχθιν ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δελ παξαθνινπζνχλ άιιν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ή
θαηάξηηζεο.
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Σν κεηνλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ είλαη φηη ππνινγίδεη ηε δηαξξνή κφλν
φηαλ ν λένο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ζπλεπψο, πνιιά ρξφληα
αθφηνπ έρεη εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν.
κσο, παξά ηηο ειιείςεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ, ζε ηερληθφ θαη ζεσξεηηθφ
επίπεδν, απνηειεί ηε βάζε γηα ηηο πεξηνδηθέο κεηξήζεηο ηνπ θαηλφκελνπ απφ ηε EUROSTAT,
(ηαηηζηηθή Τπεξεζία ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ) θαη πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο
θνηλήο πξνζέγγηζεο απφ φια ηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο θαη σο εθ ηνχηνπ, παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα δηαξθνχο θαη ζπγθξηηηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο
δηαξξνήο.
ην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ γηα ηε καζεηηθή δηαξξνή, νη δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο
πνπ εμεηάδνληαη είλαη:


ην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ



ν ηχπνο ηεο δηαξξνήο (δελ άξρηζε θαλ ηε θνίηεζε ή ζηακάηεζε θαη επέζηξεςε ή
δηέθνςε νξηζηηθά)



ηα αίηηα ηεο δηαξξνήο (ρακειή επίδνζε, εκπινθή κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ιφγνη
πγείαο, πξνζσπηθά ή θνηλσληθά πξνβιήκαηα θηι.).

Ζ EUROSTAT ρξεζηκνπνηεί σο κέζνδν κέηξεζεο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ηνλ δείθηε
πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ (Early School Leaving Rate), πνπ εθθξάδεηαη σο
αξηζκεηηθφ θιάζκα ηνπ νπνίνπ ν νλνκαζηήο απνηειεί ζχλζεζε ησλ αθφινπζσλ παξακέηξσλ:


Πιεζπζκφο ειηθηαθήο νκάδαο 18-24 εηψλ.



Καηνρή πηζηνπνηεηηθνχ νινθιήξσζεο ηνπ θαηψηεξνπ θχθινπ

δεπηεξνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο θαη’ αλψηαην.


Με ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο θαηά ην δηάζηεκα ησλ
4 εβδνκάδσλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ελψ ν
παξνλνκαζηήο αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ πνπ αλήθεη ζηελ
πξναλαθεξφκελε ειηθηαθή νκάδα.
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2. Παξάγνληεο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο
χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ νη παξάγνληεο δηαξξνήο ζα
κπνξνχζαλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:
α) ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο φπσο ην ζχζηεκα θνηλσληθψλ αμηψλ, ε απαμίσζε ησλ
ζπνπδψλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε δηαθνξεηηθή θπιή θαη εζληθή θαηαγσγή,
β) ηνπο νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο φπσο ε ρακειή θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
νηθνγέλεηαο, ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν γνλέσλ, ε νηθνγελεηαθή θηλεηηθφηεηα, ε έιιεηςε
ζηήξημεο ηνπ λένπ απφ ηνπο γνλείο, νη κεησκέλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ, ε
αξλεηηθή ζηάζε ή αδηαθνξία ησλ γνλέσλ, ε αζηάζεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο,
γ) ηνπο πξνζσπηθνχο παξάγνληεο φπσο ε ρακειή απηνεθηίκεζε, ε έιιεηςε ελδηαθεξφλησλ,
νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη πνιιέο απνπζίεο, νη ζπγθξνχζεηο κε καζεηέο θαη θαζεγεηέο, ην
άγρνο, ε ζρνιηθή απνηπρία, θαη ηέινο
δ) ηνπο εθπαηδεπηηθνχο παξάγνληεο φπσο είλαη ε ρακειήο πνηφηεηαο δηδαζθαιία, ηα
αθαηάιιεια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα, ε έιιεηςε

θαηάιιεινπ

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ (ςπρνιφγνη,
θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί).
Άιινη παξάγνληεο πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ζπληεινχλ ζηελ πξφσξε
εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, κε πηζαλφηεηεο λα κελ ηειεηψζνπλ νχηε θαλ ηελ ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε είλαη:


Παηδηά απνκαθξπζκέλσλ ρσξηψλ, ππνβαζκηζκέλσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, νηθνγελεηψλ
κε αλχπαξθην ή ρακειφ εηζφδεκα, κε αγξάκκαηνπο γνλείο,.



Παηδηά εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, φπσο ηα παηδηά ησλ Σζηγγάλσλ, ηα παηδηά ησλ
Μνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο, ηα παηδηά ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ
γλσξίδνπλ θαιά ηε γιψζζα, ηα παηδηά ησλ παιηλλνζηνχλησλ απφ ηελ πξψελ ΔΓ,
ηα παηδηά άιισλ νκάδσλ αιινδαπψλ ζε πνζνζηφ 6,7% ην 2003, (θνχξηνπ,
Βξαηζάιεο, Γθνβάξεο 2004).



Η παηδηθή εξγαζία, ε νπνία παξνπζηάδεη πςειφ πνζνζηφ καζεηηθήο δηαξξνήο πξηλ
ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο είλαη επίζεο έλαο αθφκε
παξάγνληαο. Πνιινί λένη απαζρνινχληαη ζε θάπνηα εξγαζία σο καζεηέο ηνπ
Γπκλαζίνπ, ελψ άιινη απαζρνινχληαη ζε νηθηαθέο εξγαζίεο ή αιινχ. Απφ απηνχο
ζρεδφλ νη κηζνί βνεζνχλ ζηε δνπιεηά ησλ γνλέσλ ηνπο. Ζ ζρνιηθή δηαξξνή
εληνπίδεηαη θπξίσο ζε πνιιέο γεσξγηθέο πεξηνρέο αιιά θαη πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε
έληνλε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ιφγσ ηεο απαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ ζε δηάθνξεο
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γεσξγηθέο θαη ηνπξηζηηθέο εξγαζίεο «πέξαλ ηνπ δένληνο». Κπξίσο πξφθεηηαη γηα
παηδηά ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ νηθνγελεηψλ, αλαιθάβεησλ θαη πξνζθχγσλ,
νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ, παηδηά απφ θπιεηηθέο θαη
ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο (π.ρ. Ρνκά) (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 2006).
Σν κέγεζνο ηεο δηαξξνήο ζπλδέεηαη θαη κε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ ζρνιείσλ
φπσο:
Σν νξγαλσζηαθό κνληέιν πνπ δελ επλνεί ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο,
θαζψο δελ έρεη ηελ αλαγθαία επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ψζηε λα κπνξεί λα
εμαηνκηθεχεηαη ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ή λα εληάζζεηαη ν καζεηήο ζε νκάδα κε νκνηνγελείο
ηθαλφηεηεο θ.ι.π. κε απνηέιεζκα λα θάλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιηγφηεξν
απνηειεζκαηηθή.
Γεληθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά όπσο: ε αλαινγία εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ηα
ζπζηήκαηα πεηζαξρίαο θαη αμηνιφγεζεο καζεηψλ, ε πνηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο,
ην ζρνιηθφ θιίκα πνπ επλνεί ή απνζαξξχλεη αλαιφγσο ηελ εκθάληζε αληηθνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην ζρνιείν θξνληίδεη θαη ζηεξίδεη ηνπο καζεηέο ηνπ,
φζνλ αθνξά αθαδεκατθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο.
Ζ ζρνιηθή απνηπρία ζε θνηλσληθφ επίπεδν, ζεκαίλεη φηη ν καζεηήο δελ ζα δηαζέηεη ηα
απαξαίηεηα εθφδηα ψζηε λα εμειηρζεί θνηλσληθά ζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε γλψζε θαη ε
θαηάξηηζε δηαδξακαηίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν.
ε αηνκηθφ-νηθνγελεηαθφ επίπεδν, ε ζρνιηθή απνηπρία αληηκεησπίδεηαη σο κία
πξνζσπηθή απνηπρία ηνπ παηδηνχ θαη ζπάληα ε νηθνγέλεηα αλαδεηεί ηηο δηθέο ηεο επζχλεο.
Απηή ε ζηάζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζην παηδί αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο, ρακειήο απηνεθηίκεζεο, εμάξηεζεο ή θαη αδηαθνξίαο.
ε πνιηηηθφ επίπεδν, ε ζρνιηθή απνηπρία εθθξάδεηαη σο απνηπρία ηεο θνηλσληθήο
απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή σο απνηπρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ λα πινπνηήζνπλ
ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζηε γλψζε, λα αλαπηχμνπλ έλα ειάρηζην πνιηηηζηηθνχ
επηπέδνπ πνπ δελ ζα επεξεάδεηαη απφ θνηλσληθέο, εζλνηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο εληάμεηο ψζηε
λα δηακνξθψζνπλ θνηλφ πιαίζην ηεο γεληθήο παηδείαο ηνπ πνιίηε. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ε
ζρνιηθή απνηπρία είλαη έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο.
(Ρνχζζνο θαη ζπλεξγάηεο, 2007).
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3. Σππνινγία καζεηώλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξόσξα ην ζρνιείν
Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη πξνυπφζεζε κηαο επηηπρεκέλεο πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο
ζρνιηθήο δηαξξνήο απνηειεί ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάιεςε δξάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε
νκάδεο πιεζπζκνχ, κε ςπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζπκβάιινπλ θαη’ εμνρήλ ζηελ
πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. Με βάζε απηή ηελ πνιπηππία ησλ απεηινχκελσλ νκάδσλ
κε δηαξξνή ν Janosz αλέπηπμε κία γεληθή ηππνινγία ησλ καζεηψλ πνπ δηαθφπηνπλ πξφσξα
ηε θνίηεζε.
πίλαθαο 1: Σππνινγία καζεηώλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξόσξα ην ζρνιείν
Καηεγνξία
Πνζνζηό επί ηνπ
Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά
απεηινπκέλνπ
ζπλνιηθνύ
πιεζπζκνύ
απεηινύκελνπ
πιεζπζκνύ
(εθηίκεζε)
Γηαθξηηηθνί
40%
Απηή ε θαηεγνξία δελ δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ ην
πξνθίι ησλ καζεηψλ πνπ νινθιεξψλνπλ ην
ζρνιείν. Πξφθεηηαη γηα καζεηέο πνπ αγαπνχλ ην
ζρνιείν θαη δειψλνπλ πξφζπκνη λα νινθιεξψζνπλ
ηηο ζπνπδέο ηνπο. ε αληίζεζε φκσο κε εθείλνπο
πνπ νινθιεξψλνπλ ην ζρνιείν, παξνπζηάδνπλ
ζπγθξηηηθά ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη
πξνέξρνληαη απφ κεηνλεθηηθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ.
Απξνζάξκνζηνη
40%
Καηεγνξία πιεζπζκνχ κε έληνλα αξλεηηθφ ζρνιηθφ
θαη ςπρνινγηθφ πξνθίι: πνιιαπιέο εκπεηξίεο
ζρνιηθήο απνηπρίαο, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο,
παξαβαηηθφηεηα, δχζθνιν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ
θιπ.
Απνζπλδεδεκέλνη
≈10%
Νένη ρσξίο πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη κε
ζρεηηθά θαιέο ζρνιηθέο επηδφζεηο πνπ φκσο
δηαηεξνχλ ηδηαίηεξα ραιαξνχο δεζκνχο κε ην
ζρνιείν (ζπρλέο απνπζίεο, αδπλακία ζπζηεκαηηθήο
παξαθνινχζεζεο θιπ).
Τπν-απνδνηηθνί
≈10%
Νένη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε απνζχλδεζεο απφ
ην ζρνιείν θαη κε πνιιέο ζρνιηθέο απνηπρίεο παξφηη
ρσξίο πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζρνιηθή ηνπο
πνξεία θπξηαξρείηαη απφ καζεζηαθά πξνβιήκαηα.

Πεγή: Janosz, 1996
Με βάζε ηελ ηππνινγία ηνπ Janosz, νη λένη πνπ θαηά θχξην ιφγν απεηινχληαη κε πξφσξε
ζρνιηθή εγθαηάιεηςε αλήθνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ εηδηθέο νκάδεο
καζεηηθνχ πιεζπζκνχ:


Μαζεηέο κε πξνβιήκαηα πγείαο (ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά, ςπρηθά)



Μαζεηέο πνπ είλαη, παηδηά κεηαλαζηψλ, ηζηγγαλφπαηδεο, παηδηά εζλνηηθψλ νκάδσλ.



Μαζεηέο πνπ δνπλ ζε δπζκελέο νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (θηψρεηα, θνηλσληθφο
απνθιεηζκφο, κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα θιπ.)



Παηδηά πνπ σζνχληαη ή επηιέγνπλ ηελ πξφσξε απαζρφιεζε.
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Οη παξαπάλσ νκάδεο εθ ησλ πξαγκάησλ δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο
ηνπ εληαίνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα, ε παξακνλή ηνπο εληφο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ. Planet (2007)

4. Δπηπηώζεηο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο
Οη ζπλέπεηεο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο είλαη πνιπεπίπεδεο, έρνπλ καθξνπξφζεζκα
απνηειέζκαηα θαη αθνξνχλ ηφζν ηα άηνκα πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν λσξίο φζν θαη ηελ
θνηλσλία γεληθφηεξα.
Σφζν ζε πξνζσπηθφ, φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν νη επηπηψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη είλαη:


ρακειφηεξνη κηζζνί



κεγαιχηεξα πνζνζηά αλεξγίαο



πεξηνξηζκέλε επηινγή επαγγεικάησλ ιφγσ έιιεηςεο εμεηδίθεπζεο.



απμεκέλε εγθιεκαηηθφηεηα, παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θ.α.



ειιηπήο ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε



απνηεινχλ θηελή θαη αλεηδίθεπηε εξγαηηθή δχλακε,



πξαγκαηνπνηνχλ ηηο πην ζθιεξέο εξγαζίεο κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηε
ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, φζν θαη
ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία (θαηάζιηςε, θξίζεηο παληθνχ θ.ά.).

5. Η ΥΟΛΙΚΗ ΓΙΑΡΡΟΗ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ
Παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο έρεη λνκνζεηεζεί ε ηππηθή ηζφηεηα
επθαηξηψλ ζηελ πξφζβαζε ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, παξαηεξείηαη έλα κεγάιν ράζκα
κεηαμχ απηψλ πνπ πεξλνχλ κε επηηπρία ηα ζηάδηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη
εθείλσλ φπνπ νη πφξηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θιείλνπλ νξηζηηθά.
Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη Neets (Young People - Not in Education,
Employment or Training, δειαδή Νένη εθηφο Δθπαίδεπζεο, Απαζρφιεζεο ή Καηάξηηζεο)
αθνχ κφλν ζηελ Αγγιία ππνινγίδεηαη φηη πάλσ απφ 200.000 έθεβνη ειηθίαο 16-18 εηψλ
βξίζθνληαη εθηφο επίζεκνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο ή απαζρφιεζεο. Πξφθεηηαη
νπζηαζηηθά γηα ηνπο ζχγρξνλνπο outsiders ηεο δσήο, αθνχ νη λένη απηνί εκθαλίδνληαη σο
«απφληεο» απφ απηέο ηηο ζεκειηαθέο ζεζκηθέο πεξηνρέο.
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Σα ζηνηρεία δηαθφξσλ επξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ (πρ. OECD, EUROSTAT θηι.)
δείρλνπλ φηη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) νη λένη ζε ζρέζε κε άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο:


Έρνπλ κεγαιχηεξε αλεξγία



Δίλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλνη ζηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο



Αληηκεησπίδνπλ δηαθξίζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ηελ έιιεηςε
επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο.
Οη λένη ζηελ ΔΔ αληηκεησπίδνπλ γεληθά δπζθνιίεο ελζσκάησζεο, πξφβιεκα πνπ

παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα έληνλν ζε εθείλνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηε
ζρνιηθή ηνπο εθπαίδεπζε. Σν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ πνπ είρε εγθαηαιείςεη πξφσξα
ην ζρνιείν ην έηνο 2000 ήηαλ πεξίπνπ 20%.
Ζ «πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ» ζηε δεθαεηία ηνπ 2000, θπξηαξρεί σο δήηεκα
πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ήδε απφ ην θείκελν ησλ
ζπκπεξαζκάησλ ηεο εηδηθήο ζπλφδνπ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 23 θαη 24 Μαξηίνπ
2000 ζηε Ληζζαβψλα.
Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21νπ
αηψλα πνπ ηέζεθε ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην
Δθπαίδεπζεο (Βξπμέιιεο 2003) ήηαλ: «Να γίλεη ε Επξώπε έωο ην 2010 ε αληαγωληζηηθόηεξε
θαη δπλακηθόηεξε νηθνλνκία ηεο γλώζεο, αλά ηελ πθήιην ηθαλή γηα βηώζηκε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε κε πεξηζζόηεξεο θαη θαιύηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε κεγαιύηεξε θνηλωληθή
ζπλνρή». (Δπξσπατθφ πκβνχιην, 2000)
ηελ παξάγξαθν 26 ησλ πκπεξαζκάησλ, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαιεί ηα θξάηε
κέιε, ην πκβνχιην θαη ηελ Δπηηξνπή λα ιάβνπλ ζην πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ηα
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ επίηεπμε, κεηαμχ άιισλ, ηνπ παξαθάησ ζηφρνπ:«ν αξηζκόο
αηόκωλ ειηθίαο 18 έωο 24 εηώλ, ηα νπνία έρνπλ νινθιεξώζεη κόλνλ ηνλ θαηώηεξν θύθιν
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δελ ζπλερίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζή ηνπο, πξέπεη λα
ππνδηπιαζηαζηεί κέρξη ην 2010» http://iep.edu.gr/images
Οη ειηθίεο 18-24 εηψλ αθνξνχλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ θαηψηεξε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή ρακειφηεξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη έπαςαλ λα
παξαθνινπζνχλ θάπνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα
ηα άηνκα ρσξίο πξνζφληα λα θηλδπλεχνπλ λα κέλνπλ ζην πεξηζψξην ησλ ζεκεξηλψλ νινέλα
θαη πην αληαγσληζηηθψλ θνηλσληψλ. Δπνκέλσο, ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ
εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ εθπαίδεπζε έρεη, νπζηψδε ζεκαζία γηα ηε δεκηνπξγία
κεγαιχηεξεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ο ζηφρνο ινηπφλ πνπ ηέζεθε ήηαλ κέρξη ην 2010, ην κέζν
επξσπατθφ πνζνζηφ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν λα είλαη θαηψηεξν ηνπ
10 %. European Commission 2004.
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Παξφια απηά ν ζηφρνο δελ επηηεχρζεθε θαη επηθαηξνπνηήζεθε ελ φςεη ηνπ
ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
θαηάξηηζεο («ΔΚ 2020»). Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε λα
απνθηήζνπλ ηα θξάηε κέιε γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο νκάδεο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν
εγθαηάιεηςεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν (π.ρ. παηδηά
κεηαλαζηψλ, παηδηά Ρνκά), ηελ αλάγθε λα αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ
ησλ αηφκσλ πνπ δηαηξέρνπλ ηέηνηνλ θίλδπλν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο
νινθιεξσκέλσλ θαη δηαηνκεαθέο ζηξαηεγηθέο πνπ λα πεξηιακβάλνπλ θάζκα ζρνιηθψλ θαη
ζπζηεκηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ
ζηελ πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ.
Έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Δπξψπε ηνπ 2020 πνπ
δηακνξθψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2010, ήηαλ ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ
Πξφσξεο Δγθαηάιεηςεο ηνπ ρνιείνπ θαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ νινθιήξσζε
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κεηψλνληαο ην πνζνζηφ ηνπο ζε 10% απφ ην 15% ηνπ 2010.
Δίλαη πξνθαλέο φηη, ηα θαιχηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο ζπκβάιινπλ ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα
θαη θαη’ επέθηαζε ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο
θηψρεηαο. Παξάιιεια, νη ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζηελ έμππλε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ρσξίο
απνθιεηζκνχο.
Οη ζηφρνη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ηέζεθαλ δηφηη νη δηαπηζηψζεηο ήηαλ
αξλεηηθέο, θαζψο ην έλα ηέηαξην ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζε
επίπεδν αλάγλσζεο θαη έλαο ζηνπο επηά λένπο εγθαηαιείπεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
θαηάξηηζε πνιχ πξφσξα. Δπίζεο, ην 50% πεξίπνπ πνπ θηάλεη ζε κεζαίν επίπεδν δεμηνηήησλ,
δελ αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Ζ χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ην 2011, αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ ρσξψλ κειψλ
λα εθαξκφζνπλ κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηε κείσζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο
ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζαθείο, ζπγθεθξηκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο
ζηφρνπο θαη ζεκεία αλαθνξάο γηα θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη νκάδα ειηθηψλ, κε
ρξνλνδηαγξάκκαηα εθαξκνγήο θαη εξγαιεία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ. ε
ζπλάληεζε πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012
παξνπζηάζηεθε ην παξαθάησ αξαρλφγξακκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηνπο ηνκείο
ζηνπο νπνίνπο νη παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο. .
http://www.eippee.eu.
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Γξάθεκα 1: Σνκείο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο.

Πεγή: Conze, s. (2012). «The European Commission and policy on early school leaving (ESL)». EIPPEE
Conference 2012: Advancing the use of research in education across Europe.

Οη

παξεκβάζεηο

ζηνπο

ηνκείο

απηνχο

κπνξνχλ

λα

δψζνπλ

ζεκαληηθά

απνηειέζκαηα ηφζν ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, φζν θαη ζηε
βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο
επίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο. Πνιινί απφ απηνχο ηνπο ηνκείο
απνηεινχλ ήδε εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη αληηθείκελν πξνγξακκάησλ δξάζεο ζηελ Διιάδα
θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ζεκαληηθή ε ζπλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ.
Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ θαη ην Ηλζηηηνχην Ifo
θαηέγξαςε κηα ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλεο εζληθέο πνιηηηθέο Δπξσπατθψλ ρσξψλ πνπ
ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο. (βι. πίλαθα 1) Ζ
Αλαθνξά

ππνζηεξίδεη

φηη

«κε

βάζε

ηελ

ππάξρνπζα

βηβιηνγξαθία

γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ κέηξσλ, ηα επηηπρεκέλα κέηξα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ
πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε ζην δήηεκα (ζπλδπάδνληαο ελδνζρνιηθνχο, εμσζρνιηθνχο θαη
ζπζηεκηθνχο παξάγνληεο) CESifo, 2012: 81
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Πίλαθαο 2: Παξαδείγκαηα πνιηηηθψλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο ρνιηθήο
Γηαξξνήο
Υώξα
Απζηξία

Γαλία

Πξνιεπηηθό κέηξν
Οηθνγέλεηεο θαη
ρνιεία Μαδί

Μείσζε ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ
ζηελ ηάμε
Κέληξα Καζνδήγεζεο
Νέσλ
ρνιεία Παξαγσγήο
(Production Schools)

Δζζνλία

Πξφγξακκα KUTSE

Γαιιία

Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο
Πξνηεξαηφηεηαο (Zones
d’Education Prioritaire)
Μηθξν-Λχθεηα (Micro
Lycées)

Φηλιαλδία

Πξψηκε ηνπνζέηεζε ζε
εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή (Early
Tracking)

Γεξκαλία

πκκεηνρή ζηα ζπνξ
Πξψηκε ηνπνζέηεζε ζε
εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή (Early
Tracking)
Bildungsketten

Life Course Survey
Οπγγαξία

Κέληξα Tanoda
Ηξιαλδία

Πξφγξακκα Οινθιήξσζεο ηνπ
ρνιείνπ

YouthReach

Πεξηγξαθή
Πξφγξακκα ελδπλάκσζεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο
γνλετθήο ζπκκεηνρήο γηα λα βνεζεζνχλ ηα παηδηά λα
επηηχρνπλ ζην ζρνιείν. Δληνπηζκφο θαη έληαμε
γνλέσλ κέζσ θαη’ νίθνλ επηζθέςεσλ. Οκαδηθέο
ζπλεδξίεο νηθνγελεηψλ θαη παξαθνινχζεζε απφ ην
πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ FAST
Μείσζε ηεο αλαινγίαο εθπαηδεπηηθψλ /
καζεηψλ ζε ηάμεηο ηνπ 8νπ έηνπο
Παξέρνπλ θαζνδήγεζε ζε λένπο θάησ ησλ 24 εηψλ
θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο
Παξέρνπλ ζε λένπο θάησ ησλ 25 εηψλ
πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ εγθχθιηα εθπαίδεπζε
κηα δηαθνξεηηθή εκπεηξία
κέζσ ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο εληφο κηαο δεκέλεο,
πξαγκαηηθήο θνηλφηεηαο
εξγαζίαο
Δπηδηψθεη λα πξνζειθχζεη καζεηέο πνπ δηέξξεπζαλ
απφ ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ψζηε λα
νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο δεκηνπξγψληαο
πξφζζεηεο ζέζεηο ζπνπδψλ, πξνσζψληαο κηα
θακπάληα πνπ επηδηψθεη λα πξνζειθχζεη
Παξνρή πφξσλ ζηα ζρνιεία ζε πεξηνρέο
πξνηεξαηφηεηαο, κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηνλεθηνχληα ζηξψκαηα.
Μφληκεο δνκέο ζπλδεδεκέλεο κε ηα δεπηεξνβάζκηα
ζρνιεία νη νπνίεο πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο ζε άηνκα
πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη πξφσξα ην ζρνιείν λα
ηειεηψζνπλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
Σνπνζέηεζε καζεηψλ ζε
πξνζδηνξηζκέλα μερσξηζηά ηκήκαηα ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα νπνία ζπλήζσο
εμεηδηθεχνληαη είηε ζηε γεληθή
είηε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, πξηλ ηελ
αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
πκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
πσο παξαπάλσ
Βειηίσζε ηεο κεηάβαζεο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κέζσ αηνκηθήο
ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο θαη βνήζεηαο.
Γηεμάγεηαη θάζε ρξφλν απφ ην 2006 θαη
παξαθνινπζεί ηελ ζρνιηθή δηαδξνκή 10.000
καζεηψλ. Ζ έξεπλα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ εζλφηεηα /
ηζαγέλεηα, ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν θαη ηνπο ιφγνπο
δηαξξνήο.
Δπηπιένλ ππνζηήξημε γηα κεηνλεθηνχληα παηδηά
(θπξίσο, αιιά φρη απνθιεηζηηθά Ρνκά) θαη λένπο κε
ζηφρν λα νινθιεξψζνπλ ην ζρνιείν.
Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα
ζρνιεία, ηνπο γνλείο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο,
ζηνρεχνληαο θάζε άηνκν μερσξηζηά θαη
πξνζθέξνληαο ππνζηήξημε φζν πην λσξίο γίλεηαη.
Πξνσζεί ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη
απμάλεη ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ
ελεξγφ πνιηηεηφηεηα ησλ αηφκσλ
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Ηηαιία
Λνπμεκβν
χξγν
Οιιαλδία

Πξψηκε ηνπνζέηεζε ζε
εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή (Early
Tracking)
Σνπηθέο Γξάζεηο γηα ηνπο Νένπο
(Action Locale Pour Les Jeunes)
Οηθνγέλεηεο θαη
ρνιεία Μαδί
Πξψηκε ηνπνζέηεζε ζε
εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή (Early
Tracking)
χκθσλα Γηαξξνήο
(Dropout Covenants)

Dropout Explorer
(ή Παξαηεξεηήξην ηεο Πξφσξεο
Δγθαηάιεηςεο ηνπ ρνιείνπ

Ννξβεγία

Απνδεηθηηθφ
Πξαθηηθήο

Ρσζζία

Οηθνγέλεηεο θαη
ρνιεία Μαδί
Πξφγξακκα PROA

Ηζπαλία

νπεδία

Διβεηία
Ζλσκέλν
Βαζίιεην

Πξψηκε ηνπνζέηεζε ζε
εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή (Early
Tracking)
Δληαία Σερληθή Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε

Πξψηκε ηνπνζέηεζε ζε
εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή (Early
Tracking)
Οηθνγέλεηεο θαη
ρνιεία Μαδί
Πξψηκε ηνπνζέηεζε ζε
εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή (Early
Tracking)
Αηνκηθφο Αξηζκφο
Μαζεηή
EMA – Δπίδνκα Δθπαηδεπηηθήο
Τπνζηήξημεο (Educational
Maintenance Allowance)

15-20 εηψλ πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ην θχξην ζρνιείν
ρσξίο κε θησρά ή ρσξίο θαζφινπ πξνζφληα.
πσο παξαπάλσ
πλαληήζεηο κε λένπο πνπ έρνπλ δηαξξεχζεη απφ ην
ζρνιείν θαη ππνζηήξημε γηα λα βειηηψζνπλ ηηο
εθπαηδεπηηθέο πξννπηηθέο ηνπο.
πσο παξαπάλσ
πσο παξαπάλσ
Οηθνλνκηθά θίλεηξα ζε πεξηνρέο γηα λα κεηψζνπλ ηνλ
αξηζκφ ησλ δηαξξεφλησλ: Σν Τπνπξγείν Παηδείαο
πξνζέθεξε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθέο
απηνδηνηθήζεηο 2000 € γηα θαζέλα άηνκν πνπ
κεηψλεηαη ε δηαξξνή ην
Βαζηζκέλν ζηνλ αηνκηθφ αξηζκφ καζεηή, ν νπνίνο
επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
εμέιημεο φισλ ησλ καζεηψλ, παξέρεη αμηφπηζηα
δεδνκέλα γηα ηε ζρνιηθή δηαξξνή ζε φια ηα επίπεδα.
ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηα αηνκηθά δεδνκέλα
ζπλδένληαη κε ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά δεδνκέλα
θαηά πεξηθέξεηα, πφιε ή δηακέξηζκα.
2εηέο πξφγξακκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξαθηηθή γηα
ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο καζεηέο λα αθήζνπλ ηελ αλψηεξε
δεπηεξνβάζκηα λσξίηεξα κε ηε δπλαηφηεηα λα
επαλέιζνπλ.
πσο παξαπάλσ
Σν Πξφγξακκα παξέρεη επηπιένλ πφξνπο ζε
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο
αληζφηεηεο ζηεο εθπαίδεπζεο θαη λα απνηξέςνπλ ηνλ
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.
πσο παξαπάλσ
Μεηαξξχζκηζε ηεο Δληαίαο ΣΔΔ ζηε δεθαεηία ηνπ
1990 γηα ηε κείσζε ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηελ
αθαδεκατθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε.
Δπηκήθπλζε θαη νπζηαζηηθή αχμεζε ηνπ
αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο ΣΔ θαηεχζπλζεο.
πσο παξαπάλσ
πσο παξαπάλσ
πσο παξαπάλσ
Παξφκνηα δξάζε κε ηελ Οιιαλδηθή
Γνθηκαζηηθή ππφ φξνπο πιεξσκή κεηξεηψλ ζε λένπο
16-18 εηψλ γηα λα παξακείλνπλ ζηελ εθπαίδεπζεο
πιήξνπο πξνγξάκκαηνο
(full-time education).
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5.1 Οη δείθηεο ηεο πξόσξεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ζηελ Δπξώπε
ην 14,8% βξίζθεηαη ν επξσπατθφο κέζνο φξνο ηεο πξφσξεο ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο
θαη νη ρψξεο νη νπνίεο ηνλ ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ είλαη ε Σνπξθία (47,6%), ε Μάιηα
(37,6%), ε Πνξηνγαιία (36,3), ε Ηζπαλία (31%) θαη ε Ηζιαλδία (29,8%).
ηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο κε πνζνζηά αηζζεηά θάησ απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν βξίζθνληαη
ρψξεο φπσο ε ινβελία (4,3%), ε Πνισλία (5%), ε Σζερία (5,5%), ε ινβαθία (7,2%), θαη ε
Φηλιαλδία (7,9%).
Να ζεκεησζεί επίζεο φηη ρψξεο κε ηζρπξά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, φπσο ε
Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε νπεδία, ε Γαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ επηαεηία 2000-2007
δείρλνπλ λα ζηαζεξνπνηνχληαη αλάκεζα ζην 12% θαη 13%. (βι. πίλαθα 2)
Παξ' φια απηά, ε Δ.Δ δειψλεη ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηελ πξφσξε απνκάθξπλζε ησλ
λέσλ απφ ηελ εθπαίδεπζε, αθνχ φιν ην κεηαξξπζκηζηηθφ ζρέδην ηεο πλζήθεο ηεο
Ληζαβφλαο ζεκειηψλεηαη ζηελ αλάδεημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ ηεο θνηλσλίαο ηεο
γλψζεο.
Ήδε ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, ζην πιαίζην ζπλεδξίαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα
ηνπο δείθηεο θαη ηνπο ζηαηηζηηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (SCIB), είρε ζπδεηεζεί
εθηελψο ην δήηεκα ελφο θαηλνκέλνπ πνπ αθνξά ηε δηεχξπλζε κηαο θαηεγνξίαο εθήβσλ πνπ
βξίζθνληαη «εθηφο» ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο ή απαζρφιεζεο.
Σν γεγνλφο είλαη φηη, ε ηαθηηθή απηή δελ απνηειεί κηα πξνζσπηθή «επηινγή» ησλ
λέσλ, ζηελ ειηθία ησλ 15 πνπ απαξληέηαη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε γηα λα ραξεί «ην
δηθαίσκα ζηελ ηεκπειηά», αιιά ε αδπλακία ηνπ θπξίαξρνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ λα
ζπγθξαηήζεη θαη λα εκπλεχζεη ηελ θνηλσληθή ηνπο δηαδξνκή, δείρλνληαο ηνπο πξφσξα ηελ
έμνδν πξνο ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα.
Υσξίο ακθηβνιία, ε εππαζήο απηή θνηλσληθή νδεγείηαη ζε έλα ζχγρξνλν θνηλσληθφ
πεξηζψξην, δίπια ζηηο άιιεο νκάδεο ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ, πνπ νη θνηλσληθέο,
νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αληζφηεηεο δεκηνπξγνχλ δηαρξνληθά ζε θαζεκεξηλή βάζε.
http://2gym-zefyr.att.sch.gr
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Γξάθεκα 2: Πξόσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ

ΠΡΟΧΡΖ ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ
(Ποζοζηό ηοσ πληθσζμού 18-24 εηών με επίπεδο
εκπαίδεσζης ISCED 0-2)

EU Benchmark 2010
EU-15
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(Πεγή: EUROSTAT, 2008, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΗΝΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ).

Ο πίλαθαο δείρλεη, φηη ηα πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο απέρνπλ αξθεηά απφ ην ζηφρν πνπ
ηέζεθε, θαζψο ζηελ Πνξηνγαιία, Ηζπαλία θαη Ηηαιία ην πνζνζηφ μεπεξλά ην 40%.
Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT, ηφζν ζε θνηλνηηθφ φζν θαη ζε εζληθφ
επίπεδν, ην πνζνζηφ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο παξνπζηάδεη πησηηθή πνξεία. (πίλαθαο 3)
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Πίλαθαο 3: ηνηρεία: Πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε (%) Ζιηθηαθή νκάδα:15-24
ΥΧΡΑ/ΔΣΟ
EΔ (27 ρψξεο)
Βέιγην
Βνπιγαξία
Σζερία
Γαλία
Γεξκαλία
Δζζνλία
Ηξιαλδία
Διιάδα
Ηζπαλία
Γαιιία
Ηηαιία
Κχπξνο
Λεηνλία
Ληζνπαλία
Λνπμεκβνχξγν
Οπγγαξία
Μάιηα
Κ.Υψξεο
Απζηξία
Πνισλία
Πνξηνγαιία
Ρνπκαλία
ινβελία
ινβαθία
Φηλιαλδία
νπεδία
Ζλσκέλν Βαζίιεην
Κξναηία
Ηζιαλδία
Ληρηελζηάηλ
Ννξβεγία
νπεδία

2004
59,3
68,3
48,9
59,2
66,0
64,4
63,0
58,5
61,6
54,6
59,8
54,0
42,3
64,8
69,1
43,6
59,7
42,7
63,5
51,9
68,6
51,8
47,4
67,6
52,1
69,8
67,5
57,7
48,3
66,4
63,8
56,7

2005
60,2
68,2
50,8
60,8
67,5
64,9
63,7
58,3
65,2
55,0
59,1
55,0
40,2
64,8
70,4
40,4
61,6
39,7
63,7
52,5
69,8
51,6
49,2
68,8
53,9
70,8
68,0
57,9
49,4
66,9
50,3
64,2
56,8

2006
59,4
69,4
51,5
60,9
66,7
65,4
63,0
57,4
66,8
55,1
59,4
56,0
39,8
64,4
69,5
44,5
62,6
43,4
66,3
53,7
70,0
51,0
51,7
69,7
55,0
71,0
68,1
47,0
49,9
67,0
54,0
65,3
57,3

2007
59,5
68,6
52,4
62,1
66,9
65,4
62,1
58,1
60,1
55,4
59,2
56,3
41,2
62,5
68,7
41,8
63,7
44,5
67,5
53,8
70,3
53,0
53,6
70,1
56,3
70,9
66,6
47,3
50,8
66,6
54,4
66,1
58,2

(Πεγή:EUROSTAT )

Απφ ηελ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα απφ ην 2004 σο ην 2007 πξνθχπηεη πσο ηα πνζνζηά
ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε παξνπζηάδνπλ απμεηηθέο ηάζεηο, ρσξίο σζηφζν λα παξαηεξνχληαη
ζεακαηηθέο δηαθνξέο.
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Πίλαθαο 4: Πνζνζηά αηφκσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ λσξίο ην ζρνιείν, έρνπλ νινθιεξψζεη ην Γπκλάζην
Ζιηθηαθή νκάδα: 18-24 Δηψλ

EU (27 countries)
EU (25 countries)
EU (15 countries)
Euro area (17 countries)
Euro area (16 countries)
Βέιγην
Βνπιγαξία
Σζερία
Γαλία
Γεξκαλία
Δζζνλία
Ηξιαλδία
Διιάδα
Ηζπαλία
Γαιιία
Iηαιία
Κχπξνο
Λεηνλία
Ληζνπαλία
Λνπμεκβνχξγν
Οπγγαξία
Μάιηα
Οιιαλδία
Απζηξία
Πνισλία
Πνξηνγαιία
Ρνπκαλία
ινβελία
ινβαθία
Φηλιαλδία
νπεδία
Ζλ. Βαζίιεην
Ηζιαλδία
Ννξβεγία
Διβεηία
Κξναηία
Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία Μαθεδνλίαο
Σνπξθία

(Πεγή: European commission)

2009 2010
14,4 14,1
14,3 13,9
15,9 15,5
15,9 15,6
15,9 15,6
11,1 11,9
14,7 13,9
5,4 4,9
10,6 10,7
11,1 11,9
13,9 11,6
11,3 10,5
14,5 13,7
31,2 28,4
12,4 12,8
19,2 18,8
11,7 12,6
13,9 13,3
8,7 8,1
7,7 7,1
11,2 10,5
36,8 36,9
10,9 10,1
8,7 8,3
5,3 5,4
31,2 28,7
16,6 18,4
5,3
5
4,9 4,7
9,9 10,
3
10, 9,7
7
15, 14,
7
21, 9
22,
3
17, 6
17,
6
4
9,1
6,6
3,9 3,9
16, 15,
2
44, 5
43,
3
1

Απφ ηελ παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ, ζην ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνθχπηεη σο ζπκπέξαζκα, πσο
ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ ηφζν ζηελ ππνρξεσηηθή φζν θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ν
ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ εθπαίδεπζε, εκθαλίδεη κεησηηθέο
ηάζεηο. Ωζηφζν ζε αξθεηέο ρψξεο ν δείθηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο παξακέλεη αθφκα πςειφο.
19

6. Μέηξα πξόιεςεο ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο ζηελ Δπξώπε
Γηάθνξνη εξεπλεηέο αλαθέξζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε ρψξεο ηεο
Δπξψπεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζρνιηθή δηαξξνή ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ:
1. πκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο γηα άηνκα πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν φπσο είλαη ε
ζπκβνπιεπηηθή, νη ππεξεζίεο θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη νη θαζνδεγεηέο κειέηεο.
2. Γηάθνξνπο ηχπνπο ελαιιαθηηθήο εθπαίδεπζεο, είηε κε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ κε ρακειή επίδνζε,
πνπ εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν απφ ην θαλνληθφ πξφγξακκα, είηε κε ηε δεκηνπξγία
θαλνληθνχ ελαιιαθηηθνχ ζρνιείνπ.
3. ε ρνιεία κε κεγάια πνζνζηά δηαξξνήο, εθαξκφδνληαη ηα πξνγξάκκαηα αλαδφκεζεο, πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηε δηαίξεζε ηνπ ζρνιείνπ ζε κηθξφηεξα ζρνιεία, αιιαγή δηνίθεζεο, ρσξηζκφ ησλ
καζεηψλ ζε νκάδεο, πξφζιεςε ζπκβνχισλ θαη θαηά πεξίπησζε άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.
https://schoolinclusion.pixel-online.org
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7. Η ΥΟΛΙΚΗ ΓΙΑΡΡΟΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
Έλα πιήζνο βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ θαηαδεηθλχεη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην
ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ αληζφηεηα, κε απνηέιεζκα λα εληνπίδνληαη
ζπρλά θαηλφκελα απαμίσζήο ηνπ θαη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ζπνπδέο, κε απνηέιεζκα ηε ζρνιηθή
εγθαηάιεηςε θαη ηε δηαξξνή (Φσηφπνπινο, 2013).
Ο ιφγνο δελ γίλεηαη κφλν γηα εθπαηδεπηηθή, αιιά θπξίσο γηα αλζξσπηζηηθή θξίζε θαη ε
θαηάζηαζε απηή απεηθνλίδεη ηελ απνηπρία ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ηελ αδπλακία
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο γηα φινπο
ηνπο καζεηέο, αλεμαξηήησο θχινπ, ειηθίαο θαη εζληθφηεηαο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνδεηθλχεηαη αλαμηφπηζην, εθφζνλ ρηιηάδεο λένη εθηνπίδνληαη ζην θνηλσληθφ
πεξηζψξην. (Φσηφπνπινο, 2013).
Σν θαηλφκελν απηφ απνηειεί κηα κεγάιε θνηλσληθή πιεγή, θαζψο πέξα απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζε
αηνκηθφ επίπεδν, έρεη άκεζν αληίθηππν θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, θαζψο επεξεάδεηαη ε νκαιή εμέιημε
θαη αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο.

8. Η Μαζεηηθή Γηαξξνή ζηελ ππνρξεσηηθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε

8.1 Η Μαζεηηθή Γηαξξνή ζην δεκόζην Γεκνηηθό ρνιείν ζηελ επηθξάηεηα
Αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο ζηελ Διιάδα, κειεηήζεθε ζε βάζνο ηξηεηίαο
ε πνξεία 103.429 καζεηψλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ Α΄ ηάμε θαη 99.648 καζεηψλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ Γ΄
ηάμε, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, ζε ζχλνιν 4.304 Γεκνηηθά ρνιεία γηα ηηο ηάμεηο απφ ηελ πξψηε
έσο θαη ηελ ηξίηε ηάμε θαη 4.305 αληίζηνηρα γηα ηηο ηάμεηο απφ Γ΄ έσο θαη η΄ θαη πνζνζηφ θάιπςεο
πςειφηεξν απφ ην 99%.
πσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5 απφ ηνπο 103.429 καζεηέο ηεο Γεληάο καζεηψλ 2015-2016 πνπ
γξάθηεθαλ θαλνληθά ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ, νη 101.719 (98,3%) θνίηεζαλ θαλνληθά, ελψ 1.710 καζεηέο
δηέξξεπζαλ (1,7%). Αληίζηνηρα, απφ ηνπο 99.648 καζεηέο ηεο Γεληάο καζεηψλ 2015-2016 πνπ
γξάθηεθαλ θαλνληθά ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ νη 98.273 (98,6%) θνίηεζαλ θαλνληθά, ελψ 1.375 καζεηέο
δηέξξεπζαλ (1,4%).
Σα πνζνζηά απηά κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζρεηηθά ρακειά, ρσξίο σζηφζν λα ακθηζβεηείηαη
ε αλαγθαηφηεηα απνθιηκάθσζήο ηνπο.
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Οη παξά θάησ πίλαθεο απνηππψλνπλ ην θαηλφκελν ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο ζηελ ππνρξεσηηθή
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2015-2016.
ΠΙΝΑΚΑ 5: ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΦΟΙΣΗΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ TA
ΔΗΜΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ
(ΓΕΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: 2015-16)
ΓΡΑΦΣΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΣΑΞΕΙ
Α΄-Β΄-Γ΄

ΣΑΞΕΙ
Δ΄-Ε΄-τ΄

Ν
103.429

%
100

Ν
99.648

%
100

ΦΟΙΣΗΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
(μαζί με μετεγγραφές)
Ν
%
101.719
98,3

Ν
98.273

%
98,6

ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ
Ν
1.710

%
1,7

Ν
1.375

%
1,4

Πηγή: Πληροφοριακό ςφςτημα myschool (Νοεμ. 2018), επεξεργαςία: Γραφείο Διερεφνηςησ και Αποτίμηςησ
Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΙΕΠ

ΠΙΝΑΚΑ 6: ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΦΟΙΣΗΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΚΗ
ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ
(ΓΕΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: 2015-16)

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΣΗΗ

ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ

ΣΑΞΕΙ
Α΄-Β΄-Γ΄

101.719

98,3

1.710

1,7

ΣΑΞΕΙ
Δ΄-Ε΄-τ΄

98.273

98,6

1.375

1,4

Πηγή: Πληροφοριακό ςφςτημα myschool (Νοεμ. 2018), επεξεργαςία: Γραφείο Διερεφνηςησ και Αποτίμηςησ
Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΙΕΠ
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8.2 Η Μαζεηηθή Γηαξξνή ζην δεκόζην Γεκνηηθό ρνιείν θαηά δηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα
Δμεηάδνληαο ηα πνζνζηά ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο αλά δηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα
(Γξάθεκα 2 θαη 3), παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζηελ
ηξηεηία Α΄- Γ΄, ελψ ην γεληθφ πνζνζηφ δηαξξνήο ζηελ επηθξάηεηα θαηαγξάθεηαη 1,7%, ζηελ
Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 2,4%.
Σαπηφρξνλα, ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία ην πνζνζηφ ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο θαη ζηηο δχν
ηξηεηίεο δελ μεπεξλά ην 0,4%. πλνιηθά, σο Πεξηθέξεηεο κε ηελ πςειφηεξε δηαξξνή ζηηο
ηάμεηο Α΄- Γ΄ είλαη ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη Γπηηθήο Διιάδαο, ελψ κε ηε
ρακειφηεξε εθείλεο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ. Παξεκθεξήο είλαη ε
εηθφλα θαη ζηηο ηάμεηο Γ΄ - η΄, κε πςειφηεξε δηαξξνή θαη εδψ ζηηο Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη Γπηηθήο Διιάδαο θαη ρακειφηεξε ζηηο Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ.
Γξάθεκα 3: Ζ καζεηηθή δηαξξνή ζην δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαηά δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα
ΓΔΝΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 2015-2016 ΣΑΞΔΗ: Α-Β-Γ
Ποζοζηά Γιαρροής

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ; 1,70%

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ

13/1/1900

ΚΡΖΣΖ; 1,5
ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ; 0,9
ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ; 1,1

11/1/1900

ΑΣΣΗΚΖ; 1,9
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ; 1,6
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ; 2

9/1/1900
7/1/1900

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ; 2,2
ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ; 1,1
ΖΠΔΗΡΟΤ; 1,2

5/1/1900
3/1/1900
1/1/1900

ΘΔΑΛΗΑ; 1,7
ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ;
0,4

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ;
1,3

ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ
ΘΡΑΚΖ; 2,4

Γξάθεκα 4: Ζ καζεηηθή δηαξξνή ζην δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαηά δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα
ΓΔΝΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 2015-2016 ΣΑΞΔΗ Γ-Δ-Σ
Ποζοζηά διαρροής
ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ; 1,40%
ΚΡΖΣΖ; 1
ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ; 1,2
ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ; 0,7
ΑΣΣΗΚΖ; 1,4
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ; 1,5

13/1/1900
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ

11/1/1900
9/1/1900

ΣΔΡ. ΔΛΛΑΓΑ; 1,6
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ; 2

7/1/1900

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ; 0,5

5/1/1900

ΖΠΔΗΡΟΤ; 1,2

3/1/1900

ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ; 0,4
ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ; 1

ΘΔΑΛΗΑ; 1,8

ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ
ΘΡΑΚΖ; 2,4

1/1/1900
0

0,5

1

1,5

2

Πηγή: Πληροφοριακό ςφςτημα myschool (Νοεμ. 2018), επεξεργαςία: Γραφείο Διερεφνηςησ και Αποτίμηςησ Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΙΕΠ

8.3 Η Μαζεηηθή Γηαξξνή ζην δεκόζην Γεκνηηθό ρνιείν θαηά λνκό
Ζ πςειφηεξε δηαξξνή ηφζν ζηηο ηάμεηο

Α΄ - Γ΄ φζν θαη ζηηο ηάμεηο Γ΄ - η΄,

εκθαλίδεηαη ζηνπο λνκνχο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη Ξάλζεο, ελψ επίζεο πςειή δηαξξνή
θαηαγξάθεηαη ζηνπο λνκνχο Ζιείαο θαη Φσθίδαο ζηελ ηξηεηία Α΄- Γ΄ θαη ζηνπο λνκνχο
Ζιείαο θαη Ρνδφπεο γηα ηελ ηξηεηία Γ΄- η΄.
Σα ρακειφηεξα πνζνζηά δηαξξνήο ζηελ επηθξάηεηα παξαηεξνχληαη ζηνπο λνκνχο
Δπξπηαλίαο, Καζηνξηάο, Κνδάλεο, Υαιθηδηθήο, Πξέβεδαο θαη Υίνπ γηα ηελ ηξηεηία Α΄- Γ΄, κε
κεδεληθφ πνζνζηφ ζηελ πεξίπησζε ηεο Δπξπηαλίαο, θαη αληίζηνηρα Δπξπηαλίαο θαη
Λεπθάδαο πνπ εκθαλίδνπλ κεδεληθφ πνζνζηφ δηαξξνήο ζηελ ηξηεηία Γ΄- η΄, ελψ
αθνινπζνχλ νη λνκνί Ζκαζίαο, Εαθχλζνπ, Καζηνξηάο, Πξέβεδαο, Υαιθηδηθήο θαη Υίνπ.

2,5

Α/Α

1
2
3
4
5

ΠΙΝΑΚΑ 7: Η ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΑ ΝΟΜΟ
(ΓΕΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: 2015-2016)
%
%
%
% ΔΙΑΡΡΟΗ
Α/Α ΝΟΜΟΙ
ΝΟΜΟΙ
ΔΙΑΡΡΟΗ

ΣΙ Α΄Β΄-Γ΄
ΣΑΞΕΙ

ΑΙΣΩΛ/ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΡΣΑ
ΑΣΣΙΚΘ - ΒΟΡ
ΣΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ

1,5
1,7
1,1
1,6
0,9

ΑΣΣΙΚΘ – ΔΤΣΙ
ΣΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ

1,1

7

ΑΣΣΙΚΘ – ΚΕΝΣΡ
ΣΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ

2,3

ΑΣΣΙΚΘ – ΝΟΣ
ΣΟΜΕΑ ΑΘΘΝΩΝ

1,0

ΑΣΣΙΚΘ –
ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ
ΑΣΣΙΚΘ
ΑΣΣΙΚΘ – ΔΤΣ
ΑΣΣΙΚΘ
ΑΣΣΙΚΘ - ΠΕΙΡΑΙΩ
ΑΣΣΙΚΘ - ΝΘΩΝ
ΑΧΑΪΑ
ΒΟΙΩΣΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ
ΕΒΡΟΤ
ΕΤΒΟΙΑ
ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ
ΗΑΚΤΝΘΟΤ
ΘΛΕΙΑ
ΘΜΑΘΙΑ
ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΘΕΠΡΩΣΙΑ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΡΔΙΣΑ

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ΤΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

1,4
1,7
2,0
2,9

ΔΙΑΡΡΟΗ
ΣΙ Α΄-Β΄-Γ΄
ΣΑΞΕΙ

30
31
32
33
34

0,5

6

8

ΔΙΑΡΡΟΗ
ΣΙ Δ΄-Ε΄Σ΄ ΣΑΞΕΙ

ΚΑΣΟΡΙΑ
ΚΕΡΚΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑ
ΚΙΛΚΙ

0,2
0,5
1,3
1,8

ΚΟΗΑΝΘ

0,2

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

1,3
0,7

36
2,2

0,2
0,5
1,4
0,4
0,4
1,0

35
0,7

ΣΙ Δ΄-Ε΄-Σ΄
ΣΑΞΕΙ

ΚΤΚΛΑΔΩΝ

0,8
1,2
1,0

2,3

1,2

1,4

37

1,2

0,7
1,4

38

ΛΑΚΩΝΙΑ
ΛΑΡΙΑ

7,8

4,9

39

ΛΑΙΘΙΟΤ

1,8

1,9
0,6
1,5
2,8
0,8
1,3
1,0
1,2
1,9
0,0
0,7
5,3
0,6
1,6
0,7
1,6
1,5
0,8
2,1

0,9
1,7
1,6
2,3
0,5
0,8
1,5
2,7
1,5
0,0
0,2
4,0
0,1
1,0
0,3
1,4
1,2
0,6
1,2

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ΛΕΒΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΑ
ΜΑΓΝΘΙΑ
ΜΕΘΝΙΑ
ΞΑΝΘΘ
ΠΕΛΛΑ
ΠΙΕΡΙΑ
ΠΡΕΒΕΗΑ
ΡΕΘΤΜΝΟΤ
ΡΟΔΟΠΘ
ΑΜΟΤ
ΕΡΡΩΝ
ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΘΙΩΣΙΔΑ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΦΩΚΙΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΤ

1,5
0,8
2,2
2,4
6,0
0,9
0,7
0,4
1,2
2,4
1,1
1,3
2,4
1,4
0,6
3,1
0,3
1,3
0,4
1,7%

Πηγή: Πληροφοριακό ςφςτημα myschool (Νοεμ. 2018), επεξεργαςία: Γραφείο Διερεφνηςησ και Αποτίμηςησ Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΙΕΠ

0,9
0,0
1,3
1,7
4,5
0,4
0,5
0,2
0,6
3,3
1,1
1,0
1,6
1,4
0,7
2,1
0,2
1,0
0,2
1,4%

Γξάθεκα 5: Ζ καζεηηθή δηαξξνή ζην δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαηά λνκφ (γεληά καζεηψλ
2015-16)
ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ
ΥΗΟΤ
ΥΑΝΗΧΝ
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ
ΦΧΚΗΓΑ
ΦΛΧΡΗΝΑ
ΦΘΗΧΣΗΓΑ
ΣΡΗΚΑΛΧΝ
ΔΡΡΧΝ
ΑΜΟΤ
ΡΟΓΟΠΖ
ΡΔΘΤΜΝΟΤ
ΠΡΔΒΔΕΑ
ΠΗΔΡΗΑ
ΠΔΛΛΑ
ΞΑΝΘΖ
ΜΔΖΝΗΑ
ΜΑΓΝΖΗΑ
ΛΔΤΚΑΓΑ
ΛΔΒΟΤ
ΛΑΗΘΗΟΤ
ΛΑΡΗΑ
ΛΑΚΧΝΗΑ
ΚΤΚΛΑΓΧΝ
ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΚΟΕΑΝΖ
ΚΗΛΚΗ
ΚΔΦΑΛΛΖΝΗ
Α
ΚΔΡΚΤΡΑ
ΚΑΣΟΡΗΑ
ΚΑΡΓΗΣΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΘΔΑΛΟΝΗ
ΚΖ
ΘΔΠΡΧΣΗΑ

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΖΜΑΘΗΑ
ΖΛΔΗΑ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ
ΔΤΒΟΗΑ
ΔΒΡΟΤ
ΓΧΓΔΚΑΝΖ
ΟΤ
ΓΡΑΜΑ
ΓΡΔΒΔΝΧΝ
ΒΟΗΧΣΗΑ
ΑΥΑΨΑ
ΑΣΣΗΚΖ ΝΖΧΝ
ΑΣΣΗΚΖ ΠΔΗΡΑΗΧ
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
 ΑΣΣΗΚΖ
ΝΟΣΗΟΤ
ΣΟΜΔΑ
ΑΘΖΝΧΝ

ΚΔΝΣΡ
ΣΟΜΔΑ

ΑΘΖΝΧΝ
ΓΤΣ ΣΟΜΔΑ
ΑΘΖΝΧΝ
ΒΟΡ ΣΟΜΔΑ
ΑΘΖΝΧΝ
ΑΡΣΑ
ΑΡΚΑΓΗΑ
ΑΡΓΟΛΗΓΑ
ΑΗΣΧ/ΑΚΑΡΝ
ΑΝΗΑ

ΓΤΣ
ΑΣΣΗΚΖ

9. Η Μαζεηηθή Γηαξξνή ζηελ ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
ηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα πνζνηηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ πνπ απνηππψλνπλ ηε θνίηεζε θαη ηε δηαξξνή, σο πξνο ηε Γεληά Μαζεηψλ 20152016 ζην εκεξήζην δεκφζην Γπκλάζην. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ πηλάθσλ, απνηππψλεηαη
ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε, φζνλ αθνξά ζην θαηλφκελν ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο ζηελ
ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Ζ παξνπζίαζε ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο ζην Γπκλάζην αθνινπζεί ηελ εμήο ζεηξά:
αξρηθά γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε φιε ηε ρψξα, θαηφπηλ ζην
ζηελφηεξν γεσγξαθηθά πεδίν ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο θαη αθνινπζεί ην αθφκε ζηελφηεξν
πιαίζην ηνπ λνκνχ.

9.1 Η Μαζεηηθή Γηαξξνή ζην δεκόζην εκεξήζην Γπκλάζην ζηελ επηθξάηεηα
ηελ παξνχζα θαηαγξαθή ειήθζεζαλ ππφςε δεδνκέλα απφ 1.647 δεκφζηα εκεξήζηα
Γπκλάζηα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 θαη αθνξνχλ 112.275 εγγξαθέο ζηελ Α΄ ηάμε γηα
ηε Γεληά Μαζεηψλ 2015-2016.
ΠΙΝΑΚΑ 8: ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ
ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΑ ΔΗΜΟΙΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΓΤΜΝΑΙΑ (ΑΠΟ
1.647 ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΗΝ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ) (ΓΕΝΙΑ
ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ: 2015-2016)
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΟ
ΜΗΣΡΩΟ
Α.
Γράφτηκαν
ςτο
Μητρώο
Μαθητών
(Α’ τάξη
Γυμναςίου)

112.275

ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΕ

ΜΑΘΗΣΙΚΗ
ΔΙΑΡΡΟΗ

Β.
Μετεγγράφηκαν
ςε άλλα
Γυμνάςια
ςτην αρχή του
πρώτου χρόνου

Γ.
Απορρίφθηκαν
ςτην Α’ ή Β’
τάξη
και
μετεγγράφηκαν
ςε άλλα
Γυμνάςια

Δ.
Προάχθηκαν
ςτη
Β’ ή Γ’ τάξη και
μετεγγράφηκαν
ςε άλλα
Γυμνάςια

11.151

1.252

3.949

ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΦΟΙΣΗΗ (χωρίς
τις
μετεγγραφές)
Ε+Σ+Ζ+Η
Θ.
Μαθητική
Πήραν το
Διαρροή
απολυτήριο ή
(Α΄, Β΄, Γ΄
φοιτοφν
τάξησ)
ακόμη ςε
Δε φοίτηςαν
κάποια τάξη
καθόλου ή
διζκοψαν τη
φοίτηςη

4.794

91.129

Πηγή: Πληροφοριακό ςφςτημα myschool (Ιουν. 2019), επεξεργαςία: Γραφείο Διερεφνηςησ και
Αποτίμηςησ Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΙΕΠ

9.2 Η Μαζεηηθή Γηαξξνή ζην δεκόζην εκεξήζην Γπκλάζην θαηά δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα
ην Γξάθεκα Β.1 γίλεηαη εκθαλέο φηη κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ δηνηθεηηθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο
ειιεληθήο επηθξάηεηαο εκθαλίδεηαη δηαθνξά σο πξνο ην πνζνζηφ ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο ζην
Γπκλάζην. πλνιηθά, ηέζζεξηο ζηηο δεθαηξείο Πεξηθέξεηεο βξίζθνληαη πάλσ απφ ηνλ εζληθφ
δείθηε ηεο δηαξξνήο γηα ην Γπκλάζην, κία βξίζθεηαη ζην χςνο ηνπ εζληθνχ δείθηε θαη νθηψ
βξίζθνληαη θάησ απφ απηφλ γηα ηε Γεληά καζεηψλ/-ηξηψλ 2015-16.
Ζ πςειφηεξε καζεηηθή δηαξξνή ζην Γπκλάζην παξνπζηάδεηαη ζηε Θεζζαιία (8,1%), ζηελ
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε (7,2%) θαη ζηελ Πεινπφλλεζν (6,2%). Αληηζέησο, ηα
ρακειφηεξα πνζνζηά καζεηηθήο δηαξξνήο παξνπζηάδνληαη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία (1,3%)
θαη ζην Νφηην Αηγαίν (2,7%). ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ην πνζνζηφ καζεηηθήο δηαξξνήο
αλέξρεηαη ζε 4,7%, ζην χςνο δειαδή ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε ηεο ρψξαο (4,7%).
Γξάθεκα 6:
ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΓΗΑΡΡΟΖ ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΤΜΝΑΗΑ ΚΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ
ΠΔΡΗΦ ΔΡΔΗΑ.
ΓΔΝΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ 2015-2016

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ; 4,70%
ΚΡΖΣΖ; 3,7

13/1/1900

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ; 2,7
ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ; 4,3

11/1/1900

ΑΣΣΗΚΖ; 4,7
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ; 6,2

9/1/1900
ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ; 3,4

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ; 5,6

7/1/1900
ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ; 3,1
ΖΠΔΗΡΟΤ; 3

5/1/1900

ΘΔΑΛΗΑ; 8,1
ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ; 1,3

3/1/1900

ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ;
4,2

1/1/1900
0

2

4

6

ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ
ΘΡΑΚΖ; 7,2

8

10

Πεγή: Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα myschool (Ηνπλ. 2019), επεμεξγαζία: Γξαθείν Γηεξεχλεζεο θαη Απνηίκεζεο
Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ΗΔΠ

9.3 Η Μαζεηηθή Γηαξξνή ζην δεκόζην εκεξήζην Γπκλάζην θαηά λνκό
Ζ καζεηηθή δηαξξνή θαηά λνκφ παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα Β.2. Απφ ηελ
θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: ην ζχλνιν ησλ 58, Ννκψλ, νη ηξηάληα
πέληε (35) παξνπζηάδνπλ καζεηηθή δηαξξνή κηθξφηεξε απφ ηνλ εζληθφ δείθηε ηεο καζεηηθήο
δηαξξνήο ζην Γπκλάζην. Δίθνζη (20) λνκνί εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηφ ηνπ
εζληθνχ δείθηε ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο ζην Γπκλάζην θαη ηξεηο (3) πνζνζηφ ίζν κε απηφ ηνπ
εζληθνχ δείθηε.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Γξάθεκα 7:
ΤΝΟΛΟ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ
ΥΗΟΤ
ΥΑΝΗΧΝ
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ
ΦΧΚΗΓΑ
ΦΛΧΡΗΝΑ
ΦΘΗΧΣΗΓΑ
ΣΡΗΚΑΛΧΝ
ΔΡΡΧΝ
ΑΜΟΤ
ΡΟΓΟΠΖ
ΡΔΘΤΜΝΟΤ
ΠΡΔΒΔΕΑ
ΠΗΔΡΗΑ
ΠΔΛΛΑ
ΞΑΝΘΖ
ΜΔΖΝΗΑ
ΜΑΓΝΖΗΑ
ΛΔΤΚΑΓΑ
ΛΔΒΟΤ
ΛΑΗΘΗΟΤ
ΛΑΡΗΑ
ΛΑΚΧΝΗΑ
ΚΤΚΛΑΓΧΝ
ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΚΟΕΑΝΖ
ΚΗΛΚΗ
ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ
ΚΔΡΚΤΡΑ
ΚΑΣΟΡΗΑ
ΚΑΡΓΗΣΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΘΔΠΡΧΣΗΑ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΖΜΑΘΗΑ
ΖΛΔΗΑ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ
ΔΤΒΟΗΑ
ΔΒΡΟΤ
ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ
ΓΡΑΜΑ
ΓΡΔΒΔΝΧΝ
ΒΟΗΧΣΗΑ
ΑΥΑΨΑ
ΑΣΣΗΚΖ - ΝΖΧΝ
ΑΣΣΗΚΖ - ΠΔΗΡΑΗΧ
ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ
ΑΣΣΗΚΖ – ΝΟΣΗΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΣΣΗΚΖ – ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΣΣΗΚΖ – ΓΤΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΣΣΗΚΖ - ΒΟΡΔΗΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΡΣΑ
ΑΡΚΑΓΗΑ
ΑΡΓΟΛΗΓΑ
ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ

0

5

10

15

20

25

30

Ζ θαηαγεγξακκέλε καζεηηθή δηαξξνή ζην Γπκλάζην γηα ηε Γεληά καζεηψλ ην
δηάζηεκα 2013-2016 αλέξρεηαη ζην 4,2%, ζηελ πεξίνδν 2014-2017 αλέξρεηαη ζην
4,6%, ελψ θαηά ηελ ηξηεηή πνξεία ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηα ζρνιηθά έηε
2015-18 αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4,7%. Παξαηεξείηαη δειαδή κηα αχμεζε ηεο ζρνιηθήο
εγθαηάιεηςεο.

ΠΙΝΑΚΑ 9:ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΦΟΙΣΗΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ TA ΔΗΜΟΙΑ
ΗΜΕΡΗΙΑ ΓΤΜΝΑΙΑ
ΦΟΙΣΗΑΝ
ΓΡΑΦΣΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ (με
μετεγγραφές)
Ν
%
Ν
%
Ν
%
2013-2016
102.447
100
98.109
95,8
4.338
4,2
2014-2017
102.650
100
97.910
95,4
4.740
4,6
2015-2018

101.124

100

96.330

95,3

4.794

4,7

Πηγή: Πληροφοριακό ςφςτημα myschool (Ιουν. 2019), επεξεργαςία: Γραφείο Διερεφνηςησ και Αποτίμηςησ
Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΙΕΠ

Με βάζε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηελ πεξίνδν
2002-2007, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ζηε βαζκίδα ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
εκθαλίδεηαη αθφκε κεγαιχηεξν πξφβιεκα, αθνχ ε δηαξξνή ηελ ίδηα πεξίνδν έθηαζε ζηνπο
101.744 καζεηέο -φζε δειαδή ε δηαξξνή ζε νιφθιεξε ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζεαπνδεηθλχνληαο ηελ νινθιεξσηηθή απαμίσζε ελφο ηχπνπ εθπαίδεπζεο ν νπνίνο ζα κπνξνχζε
λα ζπκβάιεη ζηελ απνζπκθφξεζε ησλ ζπνπδψλ γεληθήο παηδείαο πξνσζψληαο παξάιιεια
ηελ ελίζρπζε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο
ρψξαο.

10. Πνπ θαηεπζύλνληαη ηα άηνκα πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν
ηελ Διιάδα ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε είλαη κέρξη ηα 15, αιιά κέρξη ζήκεξα ηφζν
ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα, φζν θαη νη απηνδηνηθεηηθνί κεραληζκνί δελ
θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ηνπ καζεηηθνχ
πιεζπζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε πξφσξε ζρνιηθή εγθαηάιεηςε.
Παξάιιεια, παξαηεξείηαη έλα ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζηε ραξηνγξάθεζε ησλ θνηλσληθψλ
δηαδξνκψλ πνπ αθνινπζνχλ φινη φζνη εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν, κε ζπλέπεηα θαλείο
λα κε γλσξίδεη κε αθξίβεηα πνχ πεγαίλνπλ ηα παηδηά απηά.
Παξαδνζηαθά, νη δηαξξνέο απφ ην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαηεπζχλνληαλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο
γηα γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο λεζησηηθέο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ

ηνπξηζκνχ θαη πξνο ηελ ηερληθή απαζρφιεζε κέζσ ηεο καζεηείαο δίπια ζε θάπνην
εκπεηξνηέρλε ζηηο πφιεηο.
ήκεξα φκσο ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ν
πςειφο βαζκφο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, θαζψο παξαηεξείηαη ε πην
απερζήο εηθφλα ηεο θνηλσλίαο ησλ ελειίθσλ: ηα παηδηά ησλ θαλαξηψλ, ηα ζχκαηα ηνπ
trafficking, ηα παηδηά-ζχκαηα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο. Δίλαη ζαθέο ζε φινπο φηη ην
ζρνιείν, καδί κε ηελ νηθνγέλεηα, απνηεινχλ ην αζθαιέζηεξν πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ κέρξη
ηελ ελειηθίσζή ηνπο.

11. Μέηξα πξόιεςεο ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο ζηελ Διιάδα
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο ην Τπνπξγείν Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα φπσο:


Σν «Παξαηεξεηήξην Μεηάβαζεο» κε ζηφρν, ηελ έξεπλα, ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία
ησλ ζηνηρείσλ ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο, αιιά θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ βαζηθψλ ηεο
αηηίσλ.



Παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, κε
θαιχηεξα πξνγξάκκαηα θαη βηβιία, κε πεξηνξηζκφ ηεο δηδαθηέαο χιεο, κε ηελ
εηζαγσγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ (φπσο ε εθαξκνγή ηεο επέιηθηεο δψλεο) θ.ά.



Δληζρπηηθή δηδαζθαιία, γηα ηνπο «αδχλαηνπο» καζεηέο.



Απηνηειείο Σάμεηο Τπνδνρήο, Φξνληηζηεξηαθά Σκήκαηα θαη Γηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία
Γηα ηελ έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ιεηηνπξγνχλ.



εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ θαη ηελ έληαμή

ηνπο

ζην ζρνιείν.


ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο γηα ηελ επηζηξνθή ζην ζρνιείν ησλ λέσλ εθείλσλ πνπ ην
εγθαηέιεηςαλ πξφσξα.

Σα κέηξα απηά θαηαηάζζνπλ ηε ρψξα ζε κεζαία ζέζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θάηη πνπ απνδεηθλχεη ζε έλα βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο,
αιιά ηαπηφρξνλα ππνγξακκίδεη θαη ηελ αλάγθε πεξηζζφηεξσλ θαη πην δξαζηηθψλ κέηξσλ γηα
ηελ νπζηαζηηθή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ λέσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ εθπαίδεπζε.

12. Πξνηεηλόκελα κέηξα πξόιεςεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ζηελ Διιάδα
Γηα ηελ κείσζε ή αθφκε ηελ απνθπγή ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα κέηξα
πξφιεςεο.
12.1 Δθαξκνγή κέηξσλ πξόιεςεο ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο ζρνιηθήο δσήο
Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο, φηη ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, αλεμάξηεηα απφ ηε
ζηηγκή εθδήισζεο ηνπ, εμειίζζεηαη αξγά θαη έρεη ζπλήζσο ηηο ξίδεο ηνπ ζηα πξψηα ρξφληα
ηεο ζρνιηθήο δσήο. Ο έγθαηξνο εληνπηζκφο ηνπ θηλδχλνπ πξφσξεο ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο
δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία επαλέληαμεο ηνπ καζεηή ζην ζχζηεκα ηφζν απφ ηελ
πιεπξά ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο. Planet (2007)
Γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ κέζα ζην ζρνιείν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε
εηζαγσγή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ε αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ
ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζρνιηθήο δσήο. Με απηφ επηδηψθεηαη ν έγθαηξνο εληνπηζκφο
θαη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ.
ηελ πξνζρνιηθή αγσγή παξάιιεια, ζα πξέπεη λα κεηαδίδνληαη εκπεηξηθέο γλψζεηο ζε έλα
επξχ θάζκα πεδίσλ φπσο ε θχζε, ν θφζκνο, νη ηέρλεο, φπνπ θαζέλα απφ απηά κπνξεί λα
ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Emfehlungen gegen
Schulschwäche- Schulmüdigkeit – Schulverweigerung – Schulabbruch, Gemeinnützige
Hertie-Stiftung, Φξαλθθνχξηε, 2002, ζει. 1-2

12.2 ύλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο
Σν ζρνιείν πξέπεη λα επηδηψθεη ηε ζπζηεκαηηθή ζχλδεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κε ηε
βησκαηηθή δηαδηθαζία, ελψ ε δηδαζθαιία, εθηφο απφ ηε ζρνιηθή αίζνπζα, πξέπεη λα
ζπκπιεξψλεηαη απφ άιιεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, πνπ ζα είλαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνληα
θαη ειθπζηηθά ζηνπο λένπο, φπσο ε δηδαζθαιία ζε ρψξνπο επηθνηλσλίαο, εκπεηξίαο θαη
πεηξακαηηζκνχ θαη ε εηζαγσγή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ.
Γηα λα παξέρνληαη ζηα παηδηά λέα θίλεηξα αιιά θαη ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ εηδηθψλ
θιίζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ζα πξέπεη λα εηζάγνληαη ζην ζρνιείν θαη άιια πεδία κάζεζεο φπσο
νη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, νη ηέρλεο, ε κνπζηθή, ην ζρέδην, ν αζιεηηζκφο θιπ.
Γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πξαθηηθψλ θαη βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ είλαη αλαγθαία
ε ζπζηεκαηηθή δηνξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο ζε ρψξνπο εθηφο ζρνιηθήο αίζνπζαο, θαη ε
εθπαίδεπζε κπνξεί λα ιακβάλεη ηε κνξθή εξγαζηψλ, επηζθέςεσλ ζε επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα,
κνπζεία, αγξνθηήκαηα θιπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε απνθπγή ηεο ζρνιηθήο αλίαο
– θαηλφκελν πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζρνιηθή απνηπρία θαη ελ ηέιεη κε ηε ζρνιηθή

δηαξξνή – ελψ είλαη επηζηεκνληθά απνδεθηφ φηη βειηηψλεηαη ν βαζκφο αθνκνίσζεο ηεο
γλψζεο.
ε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, εθηφο ησλ άιισλ κέηξσλ πξφιεςεο ηεο ζρνιηθήο
δηαξξνήο, φπσο είλαη ζπκκεηνρή ζηα ζπνξ, νηθνγέλεηεο θαη ζρνιεία καδί, κείσζε ηνπ
αξηζκνχ καζεηψλ ζηελ ηάμε, εθαξκφδνπλ ηελ ηνπνζέηεζε καζεηψλ ζε πξνζδηνξηζκέλα
μερσξηζηά ηκήκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα νπνία ζπλήζσο εμεηδηθεχνληαη είηε ζηε
γεληθή είηε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, πξηλ ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Δπνκέλσο αληηιακβάλνληαη ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο «θιίζεηο» ησλ καζεηψλ έγθαηξα. Σέηνην
κέηξν πξφιεςεο εθαξκφδεη ε Φηλιαλδία, ε Ηηαιία, ε Οιιαλδία, ε νπεδία, ε Διβεηία θαη ην
Ζλσκέλν Βαζίιεην.

12.3 Δμαηνκίθεπζε ηεο εθπαίδεπζεο
Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη ε νπζηαζηηθή
απφθηεζε γλψζεσλ θαη ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ πξνζσπηθή
θαηάζηαζε θαη ην επίπεδν γλψζεσλ ηνπ καζεηή. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε
ηηο ςπρηθέο/ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαπηζηψζεη ηηο
ηδηαίηεξεο αδπλακίεο ή θιίζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
ζα πξέπεη λα παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο απφ
εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο (θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο, εξγνζεξαπεπηέο θιπ.).
Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηε βάζε κηαο λέαο αληίιεςεο, ζα
πξνζβιέπεη εμίζνπ ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη ζηε δηαξθή πξνψζεζε ηνπ καζεηή. Πξνυπφζεζε
γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο πην
επέιηθηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε αλάπηπμε ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ
ησλ εκπιεθνκέλσλ, αθφκα θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο.

13. Παξαδνζηαθέο ηέρλεο ελάληηα ζηελ καζεηηθή δηαξξνή
Ζ έλλνηα ηεο ηέρλεο ελλνεί ηελ δεμηφηεηα πνπ έρεη απνθηεζεί ζε θάπνην ηνκέα, πνπ
εμππεξεηεί θάπνηνπο πξαθηηθνχο ζθνπνχο ελψ ζπγρξφλσο έρεη θαη κηα θάπνηα θαιιηηερληθή
ππφζηαζε (μπινπξγηθή ηέρλε, θαιαζνπιεθηηθή θ.ά.). (Hetzler, 1989)
Αληηθείκελν ηεο ηέρλεο είλαη ην αηζζεηηθά σξαίν θαη γηα ηνπο πξσηφγνλνπο, ην σξαίν
ζρεηίδεηαη κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ή κε ην ζξεζθεπηηθφ κπζηήξην. ηελ αξρή ήηαλ κηα
θαζεκεξηλή αλάγθε γηα λα θαιπθζνχλ νη πνιιέο ψξεο κνλαμηάο θαη αξγφηεξα εμειίρζεθε ζαλ
επηζπκία γηα δηαθφζκεζε αληηθεηκέλσλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο. (Croce, 1976)

14. Παξαδνζηαθά επαγγέικαηα θαη αηηίεο εμαθάληζεο ηνπο
Σα δηάθνξα επαγγέικαηα ησλ αλζξψπσλ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα θαιχςνπλ θάπνηεο αλάγθεο
πνπ ππήξραλ ζηηο δηάθνξεο επνρέο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξραηφηεηα ν ηερλίηεο πνπ
έθηηαρλε ηφμα θαη βέιε ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφο, ζηε ζεκεξηλή επνρή φκσο ζα ήηαλ ηειείσο
άρξεζηνο αθνχ θαλέλαο δελ ρξεηάδεηαη βέιε θαη ηφμα. Σα επαγγέικαηα επνκέλσο εμαξηψληαη
απφ ηελ επνρή θαη ηηο αλάγθεο ηεο.
Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη εμαηηίαο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ηα κεραλήκαηα
αληηθαηέζηεζαλ ηα εξγαηηθά ρέξηα κε απνηέιεζκα πνιιά απφ ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα
είηε ράζεθαλ είηε αζθνχληαη πιένλ απφ ειάρηζηνπο ηερλίηεο.
Σα βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηεο καδηθήο
ηνπο δηάζεζεο ζηηο αγνξέο είλαη πνιχ πην αληαγσληζηηθά ζε ζρέζε κε ηα ρεηξνπνίεηα ηα
νπνία απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν, θφπν θαη ρξήκα γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ.
Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ πνπ δελ ράζεθαλ ζην
πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, αιιά δηαηεξψληαο θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο εμειίρηεθαλ
θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, φπσο είλαη ην επάγγεικα ηνπ
θηίζηε θαη ηνπ ραζάπε –θξενπψιε. Άιια πάιη φπσο ηνπ αγγεηνπιάζηε θαη ηνπ γαλσηή
αζθνχληαη αθφκε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο. Ο αξηζκφο φκσο ησλ ηερληηψλ είλαη
πνιχ κηθξφο.

14.1 Δπηπηώζεηο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο
Σελ εμαθάληζε ησλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ αθνινπζεί θαη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο, θαζψο απηέο νη ελαζρνιήζεηο δελ απνηεινχζαλ κφλν ηελ βαζηθή πεγή
εζφδσλ γηα πνιιέο νηθνγέλεηεο, αιιά ήηαλ θαη κέξνο ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο ηζηνξίαο
πνιιψλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο. πλεπψο ε εγθαηάιεηςή ηνπο νδήγεζε ζηνλ νηθνλνκηθφ

καξαζκφ θαζψο θαη ζηελ εμάιεηςε κέξνπο ηεο παξάδνζεο ηνπ ηφπνπ. Οιφθιεξα ρσξηά θαη
νηθηζκνί φπνπ απαζρνινχληαλ δηαθφξσλ εηδψλ ηερλίηεο, έρνπλ εξεκψζεη θαη νη ιηγνζηνί
θάηνηθνη δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα κεηαδψζνπλ ηελ γλψζε θαη ηελ ηέρλε ζηηο επφκελεο
γεληέο.

15. Παξαδνζηαθά επαγγέικαηα
Σα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα ρσξίδνληαη ζηα επαγγέικαηα ηεο ππαίζξνπ φπσο, ε γεσξγία, ε
θηελνηξνθία, ην θπλήγη θαη ην ςάξεκα θαη ζηα επαγγέικαηα ησλ πφιεσλ φπσο,
αγγεηνπιάζηεο, αγγεηνγξάθνη, βπξζνδέςεο θιπ. Σα πην γλσζηά παξαδνζηαθά επαγγέικαηα
ήηαλ:
Η Φινθαηνπνηεία

Ζ δεκηνπξγία παηξνπαξάδνησλ πξντφλησλ φπσο ηεο θινθάηεο, ησλ θηιηκηψλ θαη άιισλ
πθαληψλ ήηαλ απιή νηθνηερλία, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έιαβε κνξθή βηνηερληθή. Οη
βαθέο ήηαλ θπζηθέο απφ θξεκκπδφθινπδεο, θχιια κειηάο θαη θαξπδηάο ή απφ βειαλίδηα.

Η Αγγεηνπιαζηηθή

ήηαλ απφ ηηο αξραηφηεξεο ηέρλεο θαη νη αγγεηνπιάζηεο θαηαζθεχαδαλ πήιηλα αληηθείκελα, γηα
ηηο αλάγθεο ησλ λνηθνθπξηψλ (πηάηα, ηαςηά, ζηάκλεο, θηνχπηα, ηζνπθάιηα, ζπκηαηήξηα θιπ)
φπσο επίζεο ζηακληά πνπ κεηέθεξαλ λεξφ, πηζάξηα δηαθφξσλ κεγεζψλ γηα ιάδη, γηα θξαζί,
γηα ςσκί, θνιπκβήζξεο, θαπλνδφρνπο θαη πνιιά άιια. Ζ Αγγεηνπιαζηηθή επδνθηκνχζε ζε
πεξηνρέο πνπ είραλ θαηάιιειν ρψκα. Σέηνηεο πεξηνρέο ήηαλ ε Αζήλα ε Κξήηε νη Κπθιάδεο
θαη ηα Γσδεθάλεζα.
Ο Βαξειάο

ήηαλ ηερλίηεο εηδηθφο ζηελ θαηαζθεπή βαξειηψλ θαη ζθαθνεηδψλ ζθεπψλ απφ μχιν
θαζηαληάο ή δξπφο. Οη απνζήθεο παιηά ήηαλ γεκάηεο κε βαξέιηα πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα
ην ιάδη, ην θξαζί, θηι

Ο Αθνληζηήο

κπνξνχζε λα αθνλίζεη ηα καραίξηα θαη ηα ςαιίδηα ησλ λνηθνθπξηψλ, ηα ηζεθνχξηα ησλ
μπινθφπσλ θαη νηηδήπνηε αηρκεξφ αληηθείκελν ρξεηάδνληαλ αθφληζκα ψζηε λα γίλεη θνθηεξφ.
Κχξην εξγαιείν ηνπ αθνληζηή ήηαλ ν πνδνθίλεηνο ηξνρφο.
Οη κπνγηαηδήδεο έβαθαλ βακβαθεξά θαη κάιιηλα λήκαηα, κπαηαλίεο, θηιίκηα θαη άιια. Σα
ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ήηαλ θπζηθά αιιά αγφξαδαλ ρξψκαηα θαη απφ ην εκπφξην.
Δηδηθά γηα ην θφθθηλν ρξεζηκνπνηνχζαλ ξηδάξη θαη γηα ζηαζεξφηεξε βαθή βειαληδφθνππεο.
Ο Καιαζνπνηόο

ήηαλ ν ηερλίηεο πνπ έθηηαρλε θαιάζηα. αλ πξψηε χιε είραλ πηθξνδάθλεο θαη δηάθνξα
δέληξα φπσο κπξηηέο, ιπγαξηέο θαη θαιάκηα. Απαξαίηεηα εξγαιεία ζηελ δνπιεηά ηνπ ήηαλ
έλα εηδηθφ καραίξη, κε ην νπνίν θαηαζθεχαδε ηνπο ζθειεηνχο πάλσ ζηνπο νπνίνπο έπιεθαλ ηα
ζθηζκέλα θαιάκηα θαηαζθεπάδνληαο θαιάζηα, θνθίληα θαη ςαξνθφθηλα.
Ο Πεηαισηήο,

ην επάγγεικα ηνπ νπνίνπ ήηαλ
απαξαίηεην απφ ηελ ζηηγκή πνπ θάζε ζπίηη είρε θαη έλα δψν γηα ηηο δνπιεηέο ηνπ, κνπιάξη ή
γατδνχξη. Γνπιεηά ηνπ πεηαισηή ήηαλ λα βάδεη ζηα δψα πέηαια πνπ ήηαλ ηα «παπνχηζηα»
ηνπο. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ήηαλ ην πέηαιν, ην ζθπξί, ε ηαλάιηα, ην ζαηξάηζη θαη
ηα θαξθηά.
Ο Μπισλάο

ήηαλ θαηά ην πιείζηνλ αγξφηεο ηνλ ρεηκψλα ελψ ην θαινθαίξη αζρνιηφηαλ κε ην άιεζκα ηνπ
ζηηαξηνχ θαη ηελ παξαγσγή αιεχξνπ. Μέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα νη πεξηζζφηεξεο
νηθνγέλεηεο δχκσλαλ κφλεο ηνπο ην ςσκί.
https://www.fonitisparou.gr/parapolitiki/114-apopseis/20621-paradosiaka-epaggelmata-pouxanontai-tou-p-dimopoulou

Ο Βπξζνδέςεο – Σακπάθεο,

ήηαλ εηδηθφο ζηελ θαηεξγαζία ησλ δεξκάησλ θαη έθηηαρλε ξνχρα, παπνχηζηα, ζηξσζίδηα, θαη
άιιν απαξαίηεην εμνπιηζκφ.
Ο Καξεθιάο

ρξεζηκνπνηνχζε μχια απφ δηάθνξα δέληξα, ηα έθνβε ζηηο επηζπκεηέο δηαζηάζεηο πνπ ήζειαλ
νη θαξέθιεο θαη κε δηάθνξα εξγαιεία ηηο ηειεηνπνηνχζε. ηα παιηά ηα ρξφληα ην θάζηζκα ηεο
θαξέθιαο, ην έθηηαρλαλ απφ ζρνηληά ή εηδηθά θαιάκηα. Οη θαξεθιάδεο επηζθεχαδαλ επίζεο ηηο
παιηέο θαη ραιαζκέλεο θαξέθιεο .
Οη Κηίζηεο πέηξαο ήηαλ παξαδνζηαθνί ηερλίηεο νξγαλσκέλνη ζε κπνπινχθηα πνπ ηαμίδεπαλ
απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή ρηίδνληαο θηίξηα, γεθχξηα, βξχζεο θαη άιια. Σν γεγνλφο φηη
εξγάδνληαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ εμεγεί ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο.

Η Μνδίζηξα

αζρνινχληαλ κε ηε γπλαηθεία ελδπκαζία θαη βαζηθφ εξγαιείν ηεο ήηαλ ε ξαπηνκεραλή, ελψ
είρε θαη καζήηξηεο πνπ ηελ βνεζνχζαλ ζην ξάςηκν. Οη πξψηεο ξαπηνκεραλέο ήηαλ
ρεηξνθίλεηεο, ελψ αξγφηεξα θαηαζθεπάζηεθαλ πνδνθίλεηεο.
Σα εξγαιεία ηεο δνπιεηάο ηεο ήηαλ ηα ςαιίδηα, ην μχιηλν κέηξν (πήρεο), νη θισζηέο. ην
θαξθηηζεξφ, νη κηθξέο βειφλεο, νη θνπβαξίζηξεο θαη ε δαρηπιήζξα. ήκεξα, έρεη κεησζεί ε
δνπιεηά ηεο κνδίζηξαο, ιφγσ ηεο άλζηζεο ηεο βηνκεραλίαο ελδπκάησλ θαη ηεο αχμεζε ησλ
εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ.
Ο Ξπινγιύπηεο αζρνινχληαλ κε ηε ράξαμε θαη ηελ επηζθεπή γιππηψλ παξαζηάζεσλ πάλσ
ζην μχιν. Καηαζθεχαδαλ θπξίσο ζεληνχθηα - θαζέιεο θαη θαζξέπηεο, ελψ γηα πην εχπνξνπο
πειάηεο θαηαζθεχαδαλ θαη θνκνδίλα, ζηθνληέξεο, πνιπζξφλεο, ηξαπεδαξίεο θαη θάζε είδνο
επίπινπ πνπ ρξεηάδεηαη έλα λνηθνθπξηφ. Παξάιιεια, ε μπινγιππηηθή ηέρλε παξνπζίαζε
πεξίηερλα εθθιεζηαζηηθά έξγα φπσο ηέκπια, πξνζθπλεηάξηα, ζηαζίδηα, εηθφλεο θ.α. Σα
ζρέδηα πνπ θνζκνχζαλ ηα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα είλαη θπξίσο παξαδνζηαθά.
Ο Σζαγθάξεο

ήηαλ ν ηερλίηεο πνπ έθηηαρλε παπνχηζηα απ’ ηελ αξρή θαη ην ηζαγθαξάδηθν, ήηαλ αλνηρηφ απ’
ην πξσί κέρξη ην βξάδπ. ηνλ πάγθν ηνπ βξίζθνληαλ, βειφλεο, ζαθνξάθεο, ζνπβιηά,
ζθπξάθηα, ιίκεο, ηαλάιηεο θαιαπφδηα, πνπ έβαδε κέζα ζην παπνχηζη.
Ο Κηελνηξόθνο

είρε κεγάια θνπάδηα απφ πξφβαηα, απφ ηα νπνία αμηνπνηνχζαλ ην θξέαο, ην γάια γηα ηελ
παξαγσγή ηπξηψλ θαη γηανπξηηψλ, θαζψο θαη ην καιιί πνπ ην απνξξνθνχζε παιηφηεξα ε
ηνπηθή νηθνηερλία θαη πθαληνπξγία. ήκεξα ε ηπξνθνκία εμαθνινπζεί λα αθκάδεη.
Ο Σπξνθόκνο

Τπήξραλ 3-4 ππαίζξηα ηπξνθνκεία ζε θάζε ρσξηφ, φπνπ νη ηπξνθφκνη παξαζθεπάδαλε ην
ηπξί, ην βνχηπξν θαη ην κπάηδην. Πνιιέο νηθνγέλεηεο πξνηηκνχζαλ λα θάλνπλ δηθφ ηνπο ηπξί.

Ο Ταινπνηόο

Σν γπαιί ήηαλ γλσζηφ ζηνπο αλζξψπνπο απφ πνιχ παιηά. Ο ηερλίηεο κάδεπε ηνλ πνιηφ ζηελ
άθξε ελφο ζηδεξέληνπ ζσιήλα, ην θαιάκη. Σνλ ηνπνζεηνχζε ζ’ έλα εηδηθφ ηξαπέδη, ην
κάξκαξν, θαη ηνλ γχξηδε έηζη ψζηε λα ηνπ δψζεη ζρήκα ζθαίξαο. ηαλ ην πεηχραηλε απηφ,
θπζνχζε κέζα ζην θαιάκη κε δχλακε. Ζ ζθαίξα ηνπ γπαιηνχ θνχζθσλε ζαλ κπάια θαη έηζη
κπνξνχζε λα ηελ πιάζεη ζε θαξάθα ή βάδν. Ο ηερλίηεο ηελ ψξα ηεο δνπιεηάο θνξνχζε
πέηζηλε πνδηά γηα λα κελ θαεί απφ ην δεζηφ πιηθφ. Σα εξγαιεία ηνπ ήηαλ: θφξκεο, ςαιίδηα
θαη πέλζεο.
Οη Τθάληξεο

ήηαλ νη γπλαίθεο πνπ έθηηαρλαλ ηα πθαληά πθάζκαηα ζηνλ αξγαιεηφ. Ζ πθαληνπξγία ήηαλ
ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ζην Β. Αηγαίν απφ ηα κέζα ηνπ 18νπ έσο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. Ζ
ηέρλε απηή αλαπηχρζεθε (ηδίσο κεηά ηα κέζα ηνπ 20νπ αη.) φρη κφλν σο νηθνθπξηθή αλάγθε
γηα ηε δεκηνπξγία δηαθνζκεηηθψλ πθαληψλ θαη εηδψλ ξνπρηζκνχ, αιιά θαη σο νηθνηερλία πνπ

πξφζθεξε πξφζζεην εηζφδεκα φπσο ζηελ Αγηάζν ηεο Λέζβνπ. Σα πθαληά ηνπ αξγαιεηνχ
επηδεηθλχνπλ κεγάιε πνηθηινκνξθία ζηνλ ηξφπν χθαλζεο θαη δηαθφζκεζεο.
Ο Υαιθνπξγόο

Μέρξη ηα λεφηεξα ρξφληα ππήξραλ ζε πνιιέο πφιεηο ραιθνπξγεία ζηα νπνία θαηαζθεχαδαλ
είδε νηθηαθήο ρξήζεο, εξγαιεία θαη δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα.
Οη Φαζάδεο Μία παξεκθεξήο πξνο ηελ θαιαζνπιεθηηθή παξαδνζηαθή ηέρλε ήηαλ ε
θαηαζθεπή ςαζψλ. Οη ςαζάδεο θαηαζθεχαδαλ ρεηξνπνίεηεο ςάζεο απφ "βνχξια", πνπ ηηο
ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηα θαζηζηηθά δσκάηηα, ηδηαίηεξα ζηα ζπίηηα φπνπ ην δάπεδν ήηαλ
ρσκάηηλν.
https://www.slideshare.net/ntinapapi/ss-60004304

16. ρνιέο παξαδνζηαθώλ ηερλώλ ζηελ Διιάδα
Οξηζκέλεο παξαδνζηαθέο ηέρλεο πνπ ζα ζπλέβαιιαλ ζηελ κείσζε ηεο ζρνιηθήο
δηαξξνήο είλαη νη ηέρλεο ηεο θεξακηθήο, ηεο ακπεινπξγίαο, ηεο Μειηζζνθνκίαο, ηεο
γαιαθηνθνκίαο –ηπξνθνκίαο, ηεο αγηνγξαθίαο, ηεο μπινγιππηηθήο, ηεο πθαληνπξγίαο, ηεο
αξγπξνρξπζνρνΐαο.
Ωζηφζν, κεξηθέο απφ απηέο δηδάζθνληαη ζε δεκφζηα ΗΔΚ θαη ζε ειάρηζηεο πεξηνρέο
ηεο Διιάδαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη αθνξά ηελ κεηα-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δεδνκέλνπ φηη
νη ζπνπδέο ζην ΗΔΚ πξνυπνζέηνπλ απνιπηήξην ιπθείνπ, επνκέλσο δελ ζπκβάιιεη ζηε
ζπγθξάηεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ε νπνία παξαηεξείηαη ζηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο (δεκνηηθφ, γπκλάζην).
ε επίπεδν ΔΠΑΛ (Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην), ιεηηνπξγεί κφλν ε εηδηθφηεηα ηεο
γαιαθηνθνκίαο ζηα Ησάλληλα.

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ - ΡΟΓΟ

2.1 Σέρλεο θαη παξαδνζηαθά επαγγέικαηα ηεο Ρόδνπ – Ιζηνξηθή αλαδξνκή
Σα δηάθνξα επαγγέικαηα δεκηνπξγνχληαη γηα λα θαιχςνπλ θάπνηεο αλάγθεο πνπ
ππάξρνπλ ζηηο δηάθνξεο επνρέο. Έηζη ζηα αξραία ηα ρξφληα κπνξεί λα ήηαλ ζεκαληηθφο ν
ηερλίηεο πνπ έθηηαρλε ηφμα θαη βέιε, φκσο ζηε ζεκεξηλή επνρή ζα ήηαλ ηειείσο άρξεζηνο
αθνχ θαλέλαο δελ ηα ρξεηάδεηαη. Σα επαγγέικαηα εμαξηψληαη απφ ηελ επνρή θαη ηηο αλάγθεο
ηεο. (Σζηακήηξνο Γηάλλεο, 2016)
Σα ειιεληθά παξαδνζηαθά επαγγέικαηα είλαη πάξα πνιιά, φκσο εδψ ζα αλαθέξνπκε
ηα πην γλσζηά πνπ αθνξνχλ ηελ Ρφδν θαη εμαθνινπζνχλ θαη ζήκεξα λα είλαη ζεκαληηθά.
Ζ Ρφδνο απφ ηα αξραία ρξφληα αλέπηπμε πινχζηα πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Παξάιιεια κε
ηελ αλάπηπμε ηεο πλεπκαηηθήο δσήο, αλαπηχζζνληαη θαη νη ηέρλεο, (γιππηηθή,
θεξακνπιαζηηθή, δσγξαθηθή) θαη ε Ρφδνο γίλεηαη ζπνπδαίν θαιιηηερληθφ θέληξν.
Η θεξακηθή

Γηάδνρνο ηεο αξραίαο θεξακνπιαζηηθήο ηέρλεο είλαη ε ξνδίηηθε θεξακνπιαζηηθή
αγγεηνγξαθία, πνπ εμειίζζεηαη ζε ηνπηθή βηνηερλία θαη ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. ηε
δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα αλαπηχρζεθε ε θεξακηθή ηέρλε ζηε Λίλδν. Λέγεηαη πσο νη Ηππφηεο
ζπλέιαβαλ έλα πινίν κε Πέξζεο θεξακνπξγνχο θαη ηνπο εγθαηέζηεζαλ ζηε Λίλδν, γηα λα
δηδάμνπλ ηελ ηέρλε ζηνπο ληφπηνπο. Ζ παξάδνζε ζηελ θεξακηθή θαη εηδηθά ζηελ θαηαζθεπή
δηαθνζκεηηθψλ πηάησλ επηβηψλεη κέρξη ζήκεξα.
Αλαθέξνληαη ηα πεξίθεκα ξνδίηηθα πηάηα, θαλάηηα, θνχπεο, δηαθνζκεηηθέο πιάθεο
θιπ. θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ε Ρφδνο ηξνθνδνηνχζε θαη ηηο Δπξσπατθέο αγνξέο.
Μεηαγελέζηεξα δεκηνπξγήζεθαλ βηνηερλίεο θεξακηθήο, πνπ κηκήζεθαλ ηελ αξραία ξνδίηηθε
ηέρλε θαη ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθφ ρψκα θαη θνξάιιηα, θαηαζθεχαδαλ αξηζηνπξγήκαηα πνπ

ζηφιηδαλ ηα πινπζηφηεξα αξρνληφζπηηα ηεο πεξηνρήο. Σα θεκηζκέλα Ρνδίηηθα πηάηα, ηα
γλσζηά ζε φιν ηνλ θφζκν σο «plats de Rhodes», απνηεινχζαλ πεγή πινχηνπ γηα ην λεζί.
Απφ ηηο πην δηάζεκεο βηνηερλίεο θεξακηθήο ηέρλεο ήηαλ ν «Ίθαξνο», πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα
ρξφληα ηεο Ηηαινθξαηίαο.
ηα ηέιε ηνπ 1980, ε θεξακηθή ηέρλε «απνιάκβαλε» ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο
κεγάιεο αθκήο ηεο ζηε Ρφδν. Σν εξγνζηάζην «Ίθαξνο», («Icaro»), πνπ είρε θάλεη δηάζεκα ηα
θεξακηθά ηνπ λεζηνχ ζε φιν ηνλ θφζκν, έθιεηλε νξηζηηθά ην 1988, αθξηβψο 60 ρξφληα κεηά
ηελ ίδξπζή ηνπ. Μαδί κε ηε ζπνπδαία ηζηνξία ηνπ, πνπ γξάθηεθε πξψηα απφ Ηηαινχο θαη
έπεηηα απφ Έιιελεο ηδηνθηήηεο, έθιεηλε θη έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ λεζηνχ. https://www.kathimerini.gr/927600/article/epikairothta/ellada/hkeramikh-proika-ths-rodoy
Κεληήκαηα

Φεκηζκέλα ήηαλ ηα θεληήκαηα ηεο ξνδίηηθεο ιατθήο ρεηξνηερλίαο, πνπ θξαηνχλ ηελ
παξάδνζή ηνπο απφ ηα αξραία ρξφληα.
ην παιηφ, πεξίθεκν ξνδίηηθν θέληεκα, ρξεζηκνπνηνχζαλ θισζηή απφ κεηάμη θφθθηλν θαη
πξάζηλν, παρχ θαη άζηξηθην πνπ θάλεη ηα κνηίβα κε αλζξψπνπο, δηθέθαινπο αεηνχο,
γηξιάληεο, θαξάβηα, ινπινχδηα, δαθλφθιαδα λα πξνβάιινπλ πάλσ ζην παλί αλάγιπθα.
Υξεζηκνπνηείηαη ε πεξίθεκε ζηξσηή ή θνπζθσηή βεινληά, ίδηα θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο ηνπ
παληνχ, ρσξίο αλάπνδε φςε. Πξφθεηηαη γηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο παγθφζκηαο θεληεηηθήο
ρεηξνηερλίαο θαη ήηαλ πάξα πνιχ βαξεηά ιφγσ ηνπ ππθλνχ θαη πινχζηνπ θεληήκαηνο ηνπο.
https://www.searchculture.gr/aggregator/edm/TAPA/000054-11631_18063

Σα βνηζαισηά ή ρνριάθηα

Υνριάθηα νλνκάδνληαη ηα ζαιαζζηλά βφηζαια θαη θαη’ επέθηαζε ηα παξαδνζηαθά
βνηζαισηά δάπεδα πνπ ζπλαληάκε ζε απιέο, κνλνπάηηα θαη θήπνπο ηεο Ρφδνπ. Υνριάθηα ζα
δνχκε θαη ζε πνιιά δεκφζηα θηίξηα φπσο εθθιεζίεο, θ.ιπ. Ζ ζεκαηνινγία ησλ ζρεκάησλ
πεξηιακβάλεη κνηίβα απφ ηελ θχζε ή απιά γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ δηαγξάθνληαη ζπλήζσο
κε

καχξα

θαη

άζπξα

(ή

αλνηρηφρξσκα)

βφηζαια.

http://www.aegeanislands.gr/el/islands/people-projects-rodos
Αξγαιεηόο

Ο αξγαιεηφο ήηαλ αλέθαζελ κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο απαζρνιήζεηο ησλ γπλαηθψλ. ηε
Ρφδν ζε φια ηα ρσξηά, ζπκπιήξσλε ην θάζε λνηθνθπξηφ. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη.
αζρνινχληαλ επαγγεικαηηθά κε ηνλ αξγαιεηφ θαη βνεζνχζαλ νηθνλνκηθά ηελ νηθνγέλεηα
ηνπο. Δπηπιένλ θξφληηδαλ γηα ην ξνπρηζκφ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη νη λέεο θνπέιεο
έθηηαρλαλ ηα πξνηθηά ηνπο ζηνλ αξγαιεηφ (ζεληφληα, ρξέκηα, θνπξεινχδεο θ.α).
Πιένλ ζηε Ρφδν δελ αζρνινχληαη πνιινί κε ηελ ηέρλε ηνπ αξγαιεηνχ, νξηζκέλνη αξγαιεηνί
ππάξρνπλ ζην ρσξηφ ηνπ αξραγγέινπ, αιιά θαη ζε άιια ζπίηηα ησλ γηαγηάδσλ καο ζε
δηάθνξα ρσξηά, πνπ βξίζθνληαη φκσο παξακειεκέλνη ζε κηα γσληά απφ ην ρξφλν, δίρσο λα
ρξεζηκνπνηνχληαη πηα.
http://secretrhodes.gr/argalios-kritinia-rodos/

2.2 Παξαδνζηαθέο Σέρλεο θαη Υεηξνηερλία ζηε Ρόδν ζήκεξα
Απφ ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιιέμακε πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηνπο θαιιηηέρλεο
θαη ηνπο ηερλίηεο ζηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, φζν θαη ηε ιανγξαθία ηεο Ρφδνπ
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε ηη ζπκβαίλεη ζηνλ ηνκέα απηφ ζήκεξα.
Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ
ζρνιείσλ λα εκπλεπζηνχλ, κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ απηνί νη ηερλίηεο θαη νη
βηνηέρλεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Σν έξγν απνζθνπεί λα πξνηείλεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, θάηη πνπ εκπνδίδεη ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή
έληαμε ησλ εθήβσλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Ωο ηζρπξφ εξγαιείν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα θαη ηηο ηερληθέο ηνπο.

2.2.1 Παξάδνζε - Λανγξαθία
Ζ ηζηνξία ηεο αλαβίσζεο θάζε παξαδνζηαθήο ηέρλεο, πιηθνχ ή εξγαιείνπ, μεθίλεζε κε ην
πάζνο πνπ είραλ ηα άηνκα θαη νη θνηλφηεηεο. Γηα ηε κεηαβίβαζε απηήο ηεο θιεξνλνκηάο,
ζεκαληηθνί παξάκεηξνη είλαη:


λα δηαηεξεζνχλ ηφζν ηα πνηνηηθά πιηθά θαη εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
επηβίσζή ηνπο,



ε ππνζηήξημε ηεο επφκελεο γεληάο ησλ ηερληηψλ.

Οη δεμηφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην πιαίζην αλαθνξάο είλαη: κάζεζε, θνηλσληθέο θαη
πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο, αίζζεζε ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε
πνιηηηζηηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη έθθξαζε.
Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ είρακε ζρεδηάζεη έλα πιάλν εξσηήζεσλ.
1. Πνηεο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη παξαδνζηαθέο ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίεο;
2. πνηεο είλαη νη παξαδνζηαθέο ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίεο ζηελ πεξηνρή ζαο;
3. Έρεηε φινη ηηο ίδηεο ηέρλεο θαη βηνηερλίεο;
4. πψο, γηαηί θαη ζε ηη δηαθέξνπλ απηέο κεηαμχ ηνπο;
5. Πφζεο απφ απηέο ηηο ηέρλεο θαη βηνηερλίεο είλαη θπξίσο ιανγξαθία, ζην
ζχγθξηζε

κε

ηελ

θαζεκεξηλή

ρξήζε

θαη

ζπκκεηνρή

ζε

ζαο

θνηλφηεηα;
Οη πιεξνθνξίεο πνπ πήξακε ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο αλαιπηηθφηεξα
ήηαλ, φηη νη παξαδνζηαθέο ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίεο είλαη πνιιέο. ηα ζρνιεία φκσο, νη
καζεηέο ηνπο παξνπζηάδνληαη θπξίσο γηα ηνπο 2 κεγάινπο ενξηαζκνχο, 28 Οθησβξίνπ ηελ

εκέξα ηνπ ΟΥΗ θαη 25 Μαξηίνπ, εκέξα ηεο απειεπζέξσζεο απφ ηνπο Σνχξθνπο. Απηέο νη
κέξεο γηνξηάδνληαη κε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, παξαδνζηαθά πνηήκαηα, ηξαγνχδηα θαη
ιατθνχο ρνξνχο.
Δπίζεο πξαγκαηνπνηνχληαη κεγάιεο παξειάζεηο θαη εθηφο απφ ην ζηξαηφ θαη ηα ζρνιεία,
ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξέιαζε πνιιέο νκάδεο πνιηηψλ κε ηνπηθέο θνξεζηέο.
ηε Ρφδν ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη πνπ αζρνινχληαη κε
ηελ δηαθχιαμε ησλ ηνπηθψλ παξαδφζεσλ. Οη ζχιινγνη απηνί νξγαλψλνπλ εθδειψζεηο θαη
παξαδίδνπλ καζήκαηα, ζε ηνπηθνχο ιατθνχο ρνξνχο, ζηελ καγεηξηθή γηα ηελ ηνπηθή θνπδίλα
θαη ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή.
ρεδφλ φια ηα ρσξηά, θπξίσο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, έρνπλ δηθά ηνπο
θεζηηβάι πνπ είηε παξνπζηάδνπλ ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ηηο παξαδφζεηο, είηε γηνξηάδνπλ ηνλ
πξνζηάηε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξνπκε κεξηθά απφ απηά φπσο:
1. Γηνξηή θαξπνπδηνχ ζηελ Απνιιαθηά
2. Γηνξηή Φξάνπιαο ζην Παξαδείζη
3. Γηνξηή θξαζηνχ ζηελ Έκπνλα
4. Γηνξηή ζνχκαο θαη κειηνχ ζηα ηάλλα
5. Παλεγχξη αγ. νπιά ζηε νξσλή
ηα θεζηηβάι ιακβάλνπλ ρψξα πνιιέο ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκκεηέρεη πνιχο
θφζκνο, ηφζν απφ ηελ θνηλφηεηα ηνπ ρσξηνχ φζν θαη απφ νιφθιεξν ην λεζί.
ηε δηαηήξεζε ησλ παξαδφζεσλ εκπιέθνληαη ηνπηθέο ελψζεηο φπσο:
1. Οη νκάδεο ησλ γπλαηθψλ
2. X.E.N. θαη Λχθεην Διιελίδσλ
3. Οη ελψζεηο ηνπ ρσξηνχ
4. Οη ελψζεηο άιισλ λεζηψλ θαη ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο.
5. Οξηζκέλα ρσξηά έρνπλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ζπίηη, κε ηζηνξηθέο ζπιινγέο.
ε απηφ ην ηνπηθφ επίπεδν, ηα ζρνιεία ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα αμηνπνηήζνπλ ηε γλψζε
απηψλ ησλ ελψζεσλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ελδηαθέξνλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ πήξακε γηα ηε ιανγξαθία θαη παξαδνζηαθέο ηέρλεο απφ ην
πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν ηνπ ρσξηνχ Έκπνλα ήηαλ φηη, γηα λα δηαηεξεζνχλ νη ηέρλεο ρξεηάδεηαη
λα γίλνπλ θάπνηα πξάγκαηα.
• Σα θνζηνχκηα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ζπληεξεζνχλ.
• Οη ρνξεπηέο ρξεηάδνληαη εθπαηδεπηηθφ
• Ζ ρνξσδία, ρξεηάδεηαη έλα καέζηξν θαη έλα ξεπεξηφξην
• Οη κνπζηθνί ρξεηάδνληαη ξεπεξηφξην θαη παξαδνζηαθά φξγαλα
• Σα ηνπηθά πξντφληα ρξεηάδνληαη αγξφηεο

• Ζ ηνπηθή παξαγσγή ρξεηάδεηαη επεμεξγαζία
• Καη ηα ινηπά.
Ζ επφκελε ελέξγεηα ήηαλ λα πάξνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε Ρφδν, ςάρλνληαο
απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα:
• Πνχ βξίζθνπκε ηηο παξαδνζηαθέο Σέρλεο θαη ηε Υεηξνηερλία;
• Πνχ ρξεζηκνπνηνχληαη;
• πνηνο ηηο ρξεζηκνπνηεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ηερλίηεο;
• Τπάξρεη κέιινλ γηα απηνχο;

2.2.2 Παξαδνζηαθέο ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίεο
Πνιιέο απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίεο εμαθνινπζνχλ λα αζθνχληαη
ζην λεζί ηεο Ρφδνπ αθνινπζψληαο ηελ ηζηνξία ηνπ.
Ζ Ρφδνο είλαη έλα λεζί κε 43 ρσξηά δηάζπαξηα θαηά κήθνο ηφζν ηεο αθηνγξακκήο
φζν θαη ζηα νξεηλά ηκήκαηα. Κχξηα πεγή εηζνδήκαηνο απφ ηελ παξάδνζε είλαη νη γεσξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ Ρφδνο, απφ ηελ αξραηφηεηα θαη κεηά, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη ησλ
θπζηθψλ ηεο ιηκαληψλ, ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζην εκπφξην. Απηή ηε ζηηγκή ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ζπλνιηθά, πξνθχπηεη απφ ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία.

2.2.3 Παξαδόζεηο θαη Θξεζθεία
Οξηζκέλεο απφ ηηο ηέρλεο εμαθνινπζνχλ λα αζθνχληαη θαη βαζίδνληαη ζηε δσή ηνπ
ρσξηνχ, είηε επεηδή νη παξαδφζεηο είλαη αθφκα δσληαλέο, είηε επεηδή νη ηνπξίζηεο εθηηκνχλ
ηελ απζεληηθφηεηα.
Ζ ιανγξαθία βξίζθεηαη ζηα παξαδνζηαθά θνξέκαηα, ηε κνπζηθή, ην θαγεηφ θαη ηε ζηέγαζε.
Δπίζεο, ε ζξεζθεία είλαη ζεκαληηθή δηφηη παξέρεη εξγαζίεο πνπ ζπληεξνχλ, δηαθνζκνχλ θαη
ρηίδνπλ εθθιεζίεο θαη παξεθθιήζηα.

2.2.4 Αξρηηεθηνληθή
Οξηζκέλεο απφ ηηο ηέρλεο θαη ηηο ηερληθέο πνπ εμαθνινπζνχλ λα αζθνχληαη,
πξνέξρνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Ρφδνο έρεη κηα ελδηαθέξνπζα ηζηνξία θαη κηα κεγάιε
πνηθηιία αξρηηεθηνληθήο ηερλνηξνπίαο θηηξίσλ.
Γηα ηελ πξνζηαζία απηήο ηεο θιεξνλνκηάο, ππάξρεη ε αλάγθε ηεο γλψζεο ησλ
παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ δφκεζεο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα δηαηεξεζεί ην αξρηθφ ζηπι

θαη ε αηκφζθαηξα ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ησλ ρσξηψλ, ησλ παξαδνζηαθψλ ζπλνηθηψλ, φπσο
είλαη ηα Μαξάζηα, θαη θπζηθά ηεο κεζαησληθήο πφιε κε ηα ηείρε θαη φηη έρεη απνκείλεη απφ
νηθίεο ηνπ 18νπ αηψλα ζε απηήλ.

2.2.5 Παξαδνζηαθά επαγγέικαηα
Σα επαγγέικαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ παξάδνζε, γεσξγία θαη αξρηηεθηνληθή είλαη:
• Κεξακηθά
• αλδάιηα θαη κπφηεο
• Παξαδνζηαθά θνζηνχκηα
• Υξπζφο θαη αξγπξνρνΐα
• Μνπζηθά φξγαλα
• Μειηζζνθνκία
• Καηεξγαζία θαθέ
• Ξπινγιππηηθή
• Ξπινπξγία
• ηδεξνπξγία
• Δηθνλνγξαθία
• Παξαζθεπαζηήο δαπέδνπ κε βφηζαια
• Οηλνπνηεία
• Διαηνηξηβεία

2.3 Παξαδνζηαθνί ηερλίηεο ζηε Ρόδν ζήκεξα
Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ ζην λεζί ελεξγνί ηερλίηεο νη νπνίνη δνπιεχνπλ θαη δνπλ κε
ηελ παξαδνζηαθή ηνπο ηέρλε. Οη εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο, καζαίλνπλ ην επάγγεικά ηνπο, φρη απφ
ην ζρνιείν αιιά απφ ηηο πνιιέο ψξεο πνπ γηα ρξφληα αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο. Απηή είλαη
κηα πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζε αληίζεζε ηε ζεσξεηηθή θαη απνηειεί ηξνθή γηα ζθέςε, πψο
κπνξεί λα κεηαθξάδεηαη απηφ ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ελάληηα ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο. ηε
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζθεθηήθακε κεξηθνχο απφ απηνχο πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην επάγγεικα θαη ηελ ηέρλε πνπ εμαζθνχλ.


Λεπηέξεο θαξπέηεο – Υξπζνρφνο
Ο Λεπηέξεο ήηαλ απφ λεαξή ειηθία ζην εξγαζηήξην ηνπ παηέξα ηνπ. Απφ απηφλ έκαζε

ηελ ηέρλε παξαηεξψληαο ηνλ παηέξα ηνπ, φπνπ ζηελ αξρή έθαλε ηα εχθνια πξάγκαηα φπσο ε
ζηίιβσζε ησλ θνζκεκάησλ γηα πνιιέο ψξεο.

ήκεξα έρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη, αηζζάλεηαη ειεχζεξνο θαη είλαη
δεκηνπξγηθφο ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιηθά ηνπ εκπνξίνπ. Οη δεκηνπξγίεο ηνπ έρνπλ ην δηθφ ηνπ
ζηπι, βαζηζκέλν φκσο ζηηο παξαδφζεηο ησλ ηερλψλ ησλ Ρνδίσλ.
Απηή ηε ζηηγκή δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παιηά πφιε ηεο Ρφδνπ


Γηαγφξαο Πακπίδεο θαη Μηράιε αρπάδεο - Καηαζθεπαζηέο κνπζηθψλ νξγάλσλ.

Παξά ην φηη θαη νη δχν έρνπλ κφξθσζε παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ, απνθάζηζαλ λα ζηξαθνχλ
ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο κνπζηθψλ νξγάλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιατθή παξαδνζηαθή
κνπζηθή. Έρνπλ ηαμηδέςεη ζην εμσηεξηθφ λα επηζθεθηνχλ ζρεηηθέο βηνηερλίεο θαη λα
εθπαηδεπηνχλ απφ ηνπο έκπεηξνπο θαηαζθεπαζηέο.
ήκεξα, έθζαζαλ ζην ζεκείν λα θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο εξγαζηήξην, θαη λα δνπλ απφ απηφ,
θαηαζθεπάδνληαο ειιεληθά φξγαλα, κπνπδνχθη, ιανχην θαη κπαγιακά.


ηέθαλνο Γηαζηξάλεο – Κεξακνπνηφο
Έρεη έλα απφ ηα παιαηφηεξα εξγαζηήξηα θεξακηθήο ηνπ λεζηνχ φπνπ νη πξφγνλνη ηνπ

μεθίλεζαλ σο ηερλίηεο απφ ην εξγνζηάζην θεξακηθψλ ICAROS πνπ έθηηαμαλ νη Ηηαινί ην
1928.
ήκεξα είλαη ε 4ε γεληά θαη ε γλψζε ηεο ηέρλεο κεηαβηβάζηεθε απφ παηέξα ζε γην.
Σν εξγαζηήξην απηφ εδξεχεη ζηνλ Αξραγγέιν, ην παξαδνζηαθά ζπλδεδεκέλν ρσξηφ ηεο
αγγεηνπιαζηηθήο ηέρλεο, μεθηλψληαο απφ ηελ παξαγσγή ηεο ηνπηθήο πξψηεο χιεο ηνλ πειφ
κέρξη ηνλ ηειηθφ πξντφλ.
ηε Νήζν δξαζηεξηνπνηνχληαλ αθφκε 11 εξγαζηήξηα, αιιά ζήκεξα ππάξρνπλ κφλν κεξηθά
πνπ επεκεξνχλ.


άββαο Σακβαθάο - παξαδνζηαθά ππνδεκαηνπνηία ζαλδάιηα
Ο άββαο είλαη ην θιαζηθφ παξάδεηγκα ηνπ γηνπ πνπ αλαιακβάλεη ηελ επηρείξεζε θαη

ηελ ηέρλε απφ ηνλ παηέξα ηνπ. ληαο δίπια ηνπ έκαζε ηελ ηέρλε ζρεδφλ ρσξίο λα ην
γλσξίδεη, φπσο είπε ν ίδηνο.
Σν επάγγεικα ηνπ είλαη κνπζηθφο, αιιά φηαλ ν παηέξαο ηνπ κεγάισζε ρξεηαδφηαλ
πεξηζζφηεξε βνήζεηα ζην εξγαζηήξην. ηαδηαθά ν άββαο αλέιαβε θαη είλαη ηψξα κε πιήξε
απαζρφιεζε ππεχζπλνο γηα ηελ επηρείξεζε, ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο ηερληθέο θαη ηε γλψζε
πνπ ν παηέξαο ηνπ έκαζε.



Μάξηνο Σζηκπηδάθεο – Αξγπξνρφνο
Ο Μάξηνο έκαζε ηελ ηέρλε απφ ηνλ παηέξα ηνπ Γηψξγν πνπ είρε ην εξγαζηήξην απφ ην

1958 θαη είλαη ππεξήθαλνο γη’ απηφ. Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ είλαη νη επηζθεπέο πνπ
ρξεηάδνληαη πνιιά θαηαζηήκαηα θνζκεκάησλ ζηελ παιηά πφιε, αιιά δεκηνπξγεί θαη δηθά
ηνπ ζρέδηα.


ηαχξνο εγθνχλαο – Ξπινγιχπηεο
Ο ηαχξνο απφ κηθξφ παηδί ήηαλ πάληα δίπια ζηνλ παηέξα ηνπ παξαθνινπζψληαο ην

έξγν ηνπ θαη βνεζψληαο ηνλ. ηε ζπλέρεηα παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζηελ Αζήλα γηα λα
κάζεη πεξηζζφηεξεο ηερληθέο θαη αξγφηεξα εηδηθεχηεθε ζηελ εθθιεζηαζηηθή μπινγιππηηθή.
Γπζηπρψο ηα 3 παηδηά ηνπ δελ ελδηαθέξνληαη λα ζπλερίζνπλ.


Μνπζηαθάο – ηδεξνπξγφο
Ο Μνπζηάθαο επίζεο, φζα γλσξίδεη ηα έκαζε απφ ηνλ παηέξα ηνπ. Υξεζηκνπνηεί

απνθιεηζηηθά ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ απζεληηθή εκθάληζε πνπ
ρξεηάδνληαη ηα θηίξηα ηεο παιηάο πφιεο, πφξηεο, ιάκπεο, θξάρηεο θιπ. πσο καο είπε, είλαη
ζθιεξή δνπιεηά θαη θαλείο δελ ελδηαθέξεηαη λα ηε κάζεη.


Αξεηαίνο Μσξαΐηεο θαη Σφηα αιπηγθίδε - NASSOS Κεξακηθά
Ο Αξεηαίνο Μσξαΐηεο, εξγάδεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, εξγνζηάζην

ηδηνθηεζίαο ηνπ παηέξα ηνπ, Nassos Κεξακηθή. Σν φλνκα απηφ είλαη ηζνδχλακν κε πξντφληα
πνηφηεηαο θαη ππεξεθάλεηα. Ζ Σφηα άξρηζε ηελ εξγαζία ηεο σο δηαθνζκήηξηα - δσγξάθνο
φηαλ απηή ήηαλ 12 ρξνλψλ θαη ζηακάηεζε αθξηβψο πξηλ απφ 5 ρξφληα. ηε δηάξθεηα ηνπ
ρεηκψλα ιεηηνπξγεί εξγαζηήξην πνπ δηδάζθνπλ ζε καζεηέο ηηο εθιεπηπζκέλεο ηερληθέο πνπ
ρξεηάδνληαη γηα λα δηαθνζκήζνπλ ηα δηάθνξα θεξακηθά αληηθείκελα (πηάηα, βάδα θιπ.) κε ηα
θιαζηθά ζρέδηα ηεο Ρφδνπ.
Με ην εξγαζηήξην ειπίδνπλ λα αλαβηψζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ θεξακηθή ηέρλε θαη
δηαθφζκεζε πνπ είλαη δηάζεκν εκπνξηθφ ζήκα ζηελ ηζηνξία ηεο Ρφδνπ.


άββαο αβνχιεο – Μειηζζνθφκνο
Ο άββαο είλαη ν <outsider> ζε απηφλ ηνλ θαηάινγν. Δίλαη απφ ην ρσξηφ Καιιηζηέο,

θαη εξγάζηεθε λνηθηάδνληαο μαπιψζηξεο ζηελ παξαιία γηα ηνπο ηνπξίζηεο ελψ ήηαλ επίζεο
ηδηνθηήηεο κπαξ. Ωο ρφκπη μεθίλεζε κε κηα θπςέιε κειηζζψλ θαη κεηά απφ 10 ρξφληα
απηνδηδαζθαιίαο θαη καζήκαηα ζηελ Αζήλα, έρεη ηψξα ζηελ θαηνρή ηνπ 400 θπςέιεο

κειηζζψλ. ήκεξα έρεη αξθεηή παξαγσγή κειηνχ θαη είλαη κειηζζνθφκνο κε πιήξε
απαζρφιεζε. Ο γηνο ηνπ Σίκνο απνθάζηζε φηη ε κειηζζνθνκία ζα είλαη ην επάγγεικά ηνπ.


Άλλα Κακπέξε – θαθεθνπηήξην
Ζ Άλλα Κάκπεξε είλαη ε ηξίηε γεληά, ζην θαθεθνπηείν πνπ μεθίλεζε ν παππνχο ηεο

ην 1920. Ο θαθέο θαβνπξληίδεηαη κε παξαδνζηαθφ ηξφπν ζηελ ίδηα κεραλή ηνπ παππνχ ηεο,
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαιχηεξνπο θξέζθνπο θφθθνπο πνπ εηζάγνληαη θαη’ επζείαλ απφ ηηο
παιηέο δηαζπλδέζεηο.
Δπίζεο, ην θαηάζηεκα είλαη γλσζηφ γηα ηε κεγάιε πνηθηιία ηνπηθψλ θαη εηζαγφκελσλ
βνηάλσλ θαη κπαραξηθψλ.
Ζ επηρείξεζε βξίζθεηαη ζηελ παιηά πφιε θαη κεηά απφ ζρεδφλ 100 ρξφληα εμαθνινπζεί λα
ιεηηνπξγεί ζηελ ίδηα ηνπνζεζία.


ηέιηνο Γθξέθν - θαηαζθεπαζηήο παηψκαηνο ρνριαθηνχ
Ο ηέιηνο Γθξέθν είλαη απφ ηνπο ιίγνπο βηνηέρλεο πνπ έρνπλ απνκείλεη θαη

ρξεζηκνπνηεί ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαη ηα πιηθά γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα δάπεδν πνπ
είλαη άθζαξην ζηνλ ρξφλν. Δθηφο απφ ηελ ηερληθή ηνπ, είλαη επίζεο έλαο πνιχ δεκηνπξγηθφο
άλζξσπνο πνπ κεηαηξέπεη έλα πάησκα ζε έλα έξγν ηέρλεο.
Δπίζεο, είλαη ηδηαίηεξα πεξηδήηεηνο γηα λα θαηαζθεπάζεη δάπεδα γηα θήπνπο, γηα
παξαδνζηαθά ζπίηηα, απιφγπξνπο θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο εθθιεζηψλ.
Αλ θαη πνιχ ζα ήζειε, δελ κπνξεί λα βξεη αλζξψπνπο πνπ λα ελδηαθέξνληαη λα ηνπο δηδάμεη
ηελ ηέρλε. ε απηή ηε ζχγρξνλε επνρή, είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ πξφζπκα άηνκα λα
κάζνπλ, δεδνκέλνπ φηη είλαη κηα βαξηά δνπιεηά θαη ρξεηάδεηαη πνιιή ππνκνλή.


Γηψξγνο Σξηαληαθχιινπ - Αγηνγξάθνο
Ο Γηψξγνο έκαζε λα δσγξαθίδεη εηθφλεο απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Γηα λα

βειηηψζεη ηηο ηερληθέο ηνπ, ηαμίδεςε ζην Άγην ξνο θαη επηζθέθηεθε ηα κνλαζηήξηα γηα λα
παξαηεξήζεη απφ θνληά ηελ ηερλνηξνπία.
Ζ θχξηα δνπιεηά ηνπ είλαη λα δσγξαθίδεη ηνπο ηνίρνπο θαη ηηο νξνθέο ησλ εθθιεζηψλ ηνπ
λεζηνχ κε αγηνγξαθίεο. Μηα κνλαρηθή δνπιεηά, είπε θαζψο δνπιεχεη κφλνο ηνπ.
ηε γσλία ηεο παιηάο πφιεο θνληά ζηελ θφθθηλε πχιε, πξνζπαζεί λα πείζεη άιινπο ηερλίηεο
λα αλνίμνπλ εξγαζηήξηα, κε ηελ ειπίδα λα ηνλσζεί ε θαιιηηερληθή αηκφζθαηξα ζηελ πεξηνρή.


Γέζπνηλα Παπαζενδσξάθε - πθάληξα

Αλαθαιχςακε ηνλ ηειεπηαίν αξγαιεηφ ζην ρσξηφ ηεο Κξεηελίαο θαη είρακε ηε ραξά
λα ζπλνκηιήζνπκε κε ηε γπλαίθα πνπ ηνλ ρεηξίδεηαη. Σα παιαηφηεξα ρξφληα ν αξγαιεηφο ήηαλ
ίζσο ε θπξηφηεξε ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ Κξεηελία. Γπζηπρψο φκσο, κε ην πέξαζκα
ηνπ ρξφλνπ άξρηζε λα πεξλάεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε ηνπ. Έηζη ηνλ ηειεπηαίν αξγαιεηφ
ζην ρσξηφ ρεηξίδεηαη αθφκα ε θπξία Γέζπνηλα, ε νπνία κε ραξά δέρεηαη θαη θαισζνξίδεη ζην
ζπίηη ηεο φπνηνλ ζέιεη λα κάζεη πεξηζζφηεξα γηα ηελ ηέρλε ηνπ αξγαιεηνχ, αθφκα θαη ην πσο
λα πθαίλνπλ. Ζ θ. Γέζπνηλα, θαλεξά ζπγθηλεκέλε καο δηεγήζεθε ηε ζεκαζία ηνπ αξγαιεηνχ
ζηε δσή ηεο.


Φσηνχια Μπισλά

Γηα πεξίπνπ ηξεηο δεθαεηίεο, ε θεξακηθή έδσζε δνπιεηά ζε εθαηνληάδεο νηθνγέλεηεο. ηαλ,
φκσο, έθιεηζε ν “Ίθαξνο” θαη μεθίλεζαλ νη εηζαγσγέο θεξακηθψλ απφ ηελ Σνπξθία θαη ηελ
Κίλα, ηα πξάγκαηα άιιαμαλ θαη ηα πεξηζζφηεξα εξγνζηάζηα πάλσ ζην λεζί έβαιαλ
ινπθέην», ιέεη ε Φσηνχια, πνπ καδί κε ηνλ ζχδπγφ ηεο δηαηεξνχλ έλα απφ ηα ειάρηζηα –
πιένλ– εξγαζηήξηα θεξακνπνηίαο ζην λεζί. Παξά ηελ πησηηθή πνξεία πνπ αθνινχζεζε ν
θιάδνο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε επηρείξεζε παξέκεηλε αλνηρηή θαη ζήκεξα απαζρνιεί δέθα
εξγαδνκέλνπο.
2.3.1. ΛΔΡΟ
ην πιαίζην ηεο έξεπλαο καο θαη πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα επξχηεξε αληίιεςε γηα ηηο
παξαδνζηαθέο ηέρλεο θαη ην ξφιν ηνπο ζεσξήζακε ζθφπηκν θαη σθέιηκν λα επηζθεθηνχκε
έλα λεζί ηεο επξχηεξεο γεηηνληάο καο, ηε Λέξν. Ζ Λέξνο είλαη έλα κεζαίν λεζί ηεο
Γσδεθαλήζνπ κε πεξίπνπ 8.000 θαηνίθνπο θαη κε ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.
Οη παξαδνζηαθέο ηέρλεο πνπ είλαη «δσληαλέο» είλαη:
Ο θαξαβνκαξαγθφο: κηα αξραία ηέρλε πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο λεζησηηθήο
θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο καο. Δθπξφζσπνο ηεο ηέρλεο απηήο ν Νηθφιαο πχξνπ πνπ γηα είθνζη
ρξφληα αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά έρνληαο δεκηνπξγήζεη θήκε θαη ζηα ππφινηπα λεζηά.
Αλέθεξε φηη νη λένη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ηέρλε αλ θαη ππάξρεη δνπιεηά.
Ο νηλνπνηφο: ε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ηνπ Γηψξγνπ Υαηδεδάθε πνπ ζπλδπάδεη ηελ
παξαδνζηαθή ηέρλε κε ηνλ ζχγρξνλν εμνπιηζκφ θαη παξάγεη ηέζζεξεηο πνηθηιίεο.
Σπξνθφκνο: Τπάξρνπλ κηθξέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ μερσξηζηά ηπξηά
πνπ δχζθνια βξίζθεηο ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο.
Έκθαζε έρεη δνζεί ζηνλ γεσξγηθφ – αγξνηηθφ – αιηεπηηθφ ηνκέα θαη ζηελ γαζηξνλνκία απφ
ληφπηα πξντφληα.

2.4 πκπεξάζκαηα
Απφ φηη κέρξη ηψξα θαηέδεημε ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, πξνθχπηεη ζαθψο πσο ε
πξφσξε ζρνιηθή εγθαηάιεηςε δελ εξκελεχεηαη κε ηελ «ειεπζεξία ηεο αηνκηθήο επηινγήο»,
αιιά ε απφθαζε λα εγθαηαιείςεη θάπνηνο ην ζρνιείν ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ ή θαη
λσξίηεξα έρεη θνηλσληθέο, ηαμηθέο, πνιηηηζκηθέο αιιά θαη παηδαγσγηθέο πξνεθηάζεηο.
Σν αξλεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζρνιείνπ νθείιεηαη ζε
παξακέηξνπο φπσο ε θηψρεηα, ν νηθνλνκηθφο θαηαλαγθαζκφο, ε έιιεηςε ζηνηρεησδψλ κέζσλ
γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε θιπ.
Παξάιιεια φκσο, ζηε ζρνιηθή απνκάθξπλζε επηδξνχλ θαη κηα ζεηξά παξάγνληεο
φπσο ε ζρνιηθή απνηπρία, νη θαθέο επηδφζεηο θαη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε απξφζσπε
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, ην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ν βαζκφο πνιηηηζηηθήο θαη πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο, ηα
ήζε θαη ηα έζηκα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα,
αθφκε θαη νη δηαθξίζεηο κε βάζε ην θχιν.
ηα αίηηα φκσο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο εληάζζεηαη θαη ε αδπλακία
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο κνληέινπ λα παξέκβεη ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο θαη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ
«ππφ δηαξξνή» καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.
Ζ απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο (ζρνιείν) κε ηελ πξάμε (δσή) επηηπγράλεηαη
κφλν φηαλ ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, κέζα ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ην άηνκν,
ιακβάλεηαη ππφςε ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
είλαη, ε δηθηχσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο) κε ηηο ηνπηθέο
θαη πεξηθεξεηαθέο δνκέο.

2.5 Πξνηάζεηο
Δίλαη πξνθαλέο φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα δεη ζνβαξά ην δήηεκα
ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο φρη κφλν ζηελ αξηζκεηηθή ησλ δεηθηψλ, αιιά ζηελ θνηλσληθή ηνπ
δηάζηαζε. Ζ δεκηνπξγηθή πνξεία ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κέζα ζε έλα αμηφπηζην
Γεκφζην ζρνιείν απνηειεί δήηεκα νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία.
Ζ καζεηηθή δηαξξνή γηα λα ρηππεζεί ζηε ξίδα ηεο ζα πξέπεη εθηφο απφ ηελ εζληθή
εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή, λα αλαπηπρζεί έλα δίθηπν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο απέλαληη ζηηο
εππαζείο νκάδεο θαη ηηο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ
απνθιεηζκφ.

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε καζεηηθή δηαξξνή ζα δεκηνπξγεί επάισηεο νκάδεο νη
νπνίεο, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, ζα ηξνθνδνηνχλ δηαξθψο ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο παηδηθήο θαη
εθεβηθήο εξγαζίαο, ηε λεαληθή παξαβαηηθφηεηα, ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ.
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Γηα ην ιφγν απηφ, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζα πξέπεη:


λα ζηεξίδεηαη ζε καζεζηαθέο πξαθηηθέο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ην παηδί λα αλαθαιχςεη
ηνλ θφζκν κε ελεξγεηηθφ ηξφπν.



λα ππάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία γνλέσλ – ζρνιείνπ θαζψο επίζεο θαη ε παξνρή
επηζηεκνληθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο γνλείο ζε νπνηνδήπνηε
ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηελ αγσγή ηνπ παηδηνχ.



ην ζρνιείν, κε ηε ζπλδξνκή ηνπηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ, λα μεθεχγεη απφ ηα
ζηελά φξηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα παξέρεη πξφζζεηε εθπαηδεπηηθή ζηήξημε πξνο ηνπο
καζεηέο.



λα αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα άιισλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ πξνο ηελ εμαηνκηθεπκέλε
εθπαίδεπζε, αληρλεχνληαο ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο ησλ παηδηψλ θαη δίλνληαο δπλαηφηεηα
λα εθπαηδεχνληαη ζηα αληηθείκελα πνπ ελδηαθέξνληαη.



λα εηζάγεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηερλψλ δίλνληαο δηέμνδν ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα
δεκηνπξγεζνχλ εξγαζηήξηα πνπ ζα εληάζζνληαη ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα, κε
εηδηθφηεηεο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο καζεηέο.



Καιφ είλαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε παξάδνζε θαη ε θνπιηνχξα ηεο θάζε πεξηνρήο,
θαη ηα παηδηά λα καζαίλνπλ ηηο ηέρλεο πνπ επδνθηκνχζαλ ζην παξειζφλ, ψζηε λα
ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβίσζε ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα βνηζαισηά θαη ε
θεξακηθή ηέρλε ηεο Ρφδνπ.

2.6 πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο γηα ηε Ρόδν
πσο είδακε απφ ηελ έξεπλα πνπ θάλακε, ζηε Ρφδν ζήκεξα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη
κηα θαηεγνξία αλζξψπσλ πνπ αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά κε ηηο παξαδνζηαθέο ηέρλεο θαη
ηερληθέο. Ζ γλψζε απηή κεηαβηβάζηεθε απφ ηηο παιαηφηεξεο γεληέο ζηηο λεφηεξεο. Ζ Ρφδνο σο
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά

ηνπξηζηηθή

πεξηνρή,

δίλεη ηε

δπλαηφηεηα πξνψζεζεο

ησλ

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ζηνπο ηνπξίζηεο, κε απνηέιεζκα λα εμαζθαιίδεηαη έλα
ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα.
Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ην ζρνιείν κπνξεί λα εληάμεη ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ηε
δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηερλψλ, έηζη ψζηε νη αδχλακνη καζεηέο λα

ζηξαθνχλ ζε έλα επάγγεικα πξνζνδνθφξν, εκπνδίδνληαο έηζη αθ’ ελφο ηε ζρνιηθή δηαξξνή,
αθ’ εηέξνπ ηελ ζηξνθή ησλ παηδηψλ ζηελ παξαβαηηθφηεηα.
Δίλαη ζαθέο φηη, ζα πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα απφ εηδηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζνχλ νη «θιίζεηο» ησλ καζεηψλ θαη λα επηιέμνπλ ηελ ηέρλε πνπ ηνπο ηαηξηάδεη.
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