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Εισαγωγή
Η μαθητική διαρροή και η νεανική ανεργία είναι από τα πιο σημαντικά
κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της εποχής μας. Στην παρούσα εργασία,
καταβάλλεται προσπάθεια εξέτασης του φαινόμενου της μαθητικής διαρροής και
σύνδεσής της με την νεανική ανεργία καθώς επιχειρείται και η καταγραφή των
συνεπειών της στο εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία.
Πρώτα απ’ όλα, αποσαφηνίζονται οι δύο κύριοι εξεταζόμενοι όροι, αυτοί της
μαθητικής διαρροής και της νεανικής ανεργίας. Στη συνέχεια, επιχειρείται
λεπτομερής

παρουσίαση όλων των παραγόντων διαμόρφωσης της μαθητικής

διαρροής όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες και εξετάζεται η
αλληλεπίδραση των φαινομένων που την προκαλούν και οδηγούν στην ανεργία των
νέων. Όσον αφορά τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας, αναζητούν τους
παράγοντες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε αυτή ακριβώς τη
μαθητική διαρροή, την αλληλεπίδραση της με τη νεανική ανεργία καθώς και τις
πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους.
Επιπλέον, παράλληλα με την ανάδειξη των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών
τις οποίες επιφέρει στην εκάστοτε κοινότητα η επίδραση του υπό εξέταση
φαινομένου, διερευνάται η μαθητική διαρροή ως παράγοντας που αποτρέπει τους
νέους να ενταχθούν ικανοποιητικά στην αγορά εργασίας. Και εξαιτίας της παραπάνω
διερεύνησης, εξετάζεται επίσης ο προβληματισμός του αν οι πιθανότητες εύρεσης
εργασίας των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο πρόωρα1 είναι μικρές ή μεγάλες,
αφού δεν έχουν αποκτήσει ακόμη επαρκείς δεξιότητες και ικανότητες ώστε να
μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στη σύγχρονη, ανταγωνιστική και ταυτόχρονα
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Ακόμη, διερευνάται η κατάσταση και οι συνθήκες
που επικρατούν στην εκάστοτε κοινωνία αναφορικά με τη μαθητική διαρροή

και

κατά πόσο αυτή ευθύνεται για τη νεανική ανεργία, ενώ ταυτόχρονα εκθέτονται και
οι πολιτικές τις οποίες επέρχονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τόσο η
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ελλάδα. Τέλος, παρατίθενται προβληματισμοί για τα
δύο αυτά φαινόμενα, κριτική πάνω στους τρόπους αντιμετώπισης τους και προτάσεις
πολιτικής για την πιθανή μείωση τους.
1

Οι όροι «εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο» και «εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την
κατάρτιση» χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.
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Συγκεκριμένα, μελετάται το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής, τόσο την
ευρωπαϊκή του διάσταση όσο και στον ελληνικό χώρο. Στη μελέτη αυτή,
ανιχνεύονται οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτή τη διαρροή, τα χαρακτηριστικά των
νέων που οφείλουν να μας υποψιάζουν για πιθανή εγκατάλειψη του σχολικού
περιβάλλοντος, οι διαστάσεις του φαινομένου σήμερα καθώς και οι στρατηγικές και
οι πολιτικές αντιμετώπισης του. Από τη μελέτη προκύπτει ότι η μαθητική διαρροή
είναι ένα πολύ-παραγοντικό φαινόμενο που δυστυχώς έχει λάβει διαστάσεις
κοινωνικού προβλήματος.
Συμπερασματικά, υπογραμμίζεται το βαθύ πλήγμα που φέρει η μαθητική
διαρροή μέσα στην κοινωνία καθώς και η επίδρασή της στο ίδιο το άτομο, αφού είναι
λογικό ότι η παραμονή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, η ολοκλήρωσή της και η
κατάρτιση που θα επιλέξει ο νέος μετέπειτα, οδηγούν σε ένα υψηλότερο επίπεδο
μόρφωσης. Και αυτό ακριβώς το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο των νέων μπορεί
να προκαλέσει μια σειρά από θετικά αποτελέσματα για το άτομο και την κοινωνία,
όσον αφορά το είδος απασχόλησης, τη μείωση της εγκληματικότητας, τη βελτίωση
του επιπέδου των μισθών και των παροχών πρόνοιας και υγείας, την κοινωνική
συνοχή, τη μείωση των δημόσιων και κοινωνικών δαπανών, την αύξηση της
παραγωγικότητας, τη διεκδίκηση εργασιακών δικαιωμάτων οδηγώντας έτσι την
κοινωνία στην ανάπτυξη και την ευημερία.
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1.

Θεωρητικό πλαίσιο-ορισμοί- εννοιολογικές διασαφήσεις

1.1

Μαθητική διαρροή
Παρόλο που η μαθητική διαρροή είναι διαδεδομένο φαινόμενο στην Ευρώπη

δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός. Με τον όρο μαθητική διαρροή
συνήθως αναφερόμαστε στους μαθητές οι οποίοι εγκαταλείπουν το σχολείο πριν
αποφοιτήσουν, χωρίς βέβαια να έχουν αποκτήσει μία ειδίκευση ή ένα πτυχίο. Το
συγκεκριμένο φαινόμενο παρατηρείται από τη μια πλευρά στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση η οποία στην πλειονότητα των κρατών είναι υποχρεωτική, αλλά και από
την άλλη εντείνεται κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην οποία η ηλικία του
μαθητή τον ωθεί ευκολότερα στην εγκατάλειψη του σχολικού περιβάλλοντος .
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται η μαθητική
διαρροή από χώρα σε χώρα, συχνά συνδέεται με τη διαδικασία συλλογής δεδομένων
πάνω στο συγκεκριμένο κοινωνικό φαινόμενο, η οποία με τη σειρά της μπορεί να
επηρεάσει καθοριστικά τις πολιτικές που αναπτύσσονται για την πρόληψη ή
αντιμετώπιση του φαινομένου. Για παράδειγμα από τη μια πλευρά, η εστίαση στο ίδιο
το άτομο που εγκαταλείπει την εκπαίδευση και η εξέταση των προσωπικών λόγων
που το ωθούν να το κάνει, μπορούν

να οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματικές

προσπάθειες μη εγκατάλειψης του σχολικού περιβάλλοντος και μάλιστα η
παρέμβαση μπορεί να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα λειτουργώντας προς όφελός του
ατόμου. Από την άλλη πλευρά, εγκαταλείποντας την εξέταση της ειδικής περίπτωσης
κάθε νέου και γενικεύοντας τώρα την έρευνά μας στον αριθμό των νέων που δεν
έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μπορεί να προκύψει
επιτακτική η ανάγκη να αποκαλύψουμε ή και να σκεφτούμε μέτρα που έχουν ως
στόχο την επανένταξη τους στην εκπαίδευση ή την μετέπειτα κατάρτιση για να
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Βέβαια να σημειωθεί εδώ ότι η αντιμετώπιση της
μαθητικής διαρροής στο στάδιο της ανώτερης δευτεροβάθμια εκπαίδευσης μπορεί να
είναι πιο δύσκολη, διότι η υποχρεωτική εκπαίδευση στις περισσότερες χώρες της
Ευρώπης ολοκληρώνεται πριν από το τέλος της ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, εκτός από την Ολλανδία, την Πορτογαλία και την πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (βλ. European Commission, 2014c: 26;
Πίνακας 1).
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Πίνακας 1: Διάρκεια υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, 2014/15

*Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: Κωδικός ISO 3166. (Προσωρινός κωδικός που
δεν προδικάζει την οριστική ονοματολογία για τη χώρα αυτή, η οποία θα συμφωνηθεί μετά την
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που σημειώνονται για το θέμα αυτό στα Ηνωμένα Έθνη)

Πηγή: European Commission (χ.χ.) / Compulsory Education in Europe 2014/15: 4
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Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ορίζει ότι η μαθητική διαρροή «αναφέρεται στους
νέους εκείνους οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν την εκπαίδευση που ορίζεται από τη
νόρμα ως η ελάχιστη αναγκαία εκπαιδευτική προαπαίτηση στην κοινωνία όπου ζουν.
“Νόρμα” στην προκειμένη περίπτωση είναι, τουλάχιστον στις περισσότερες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η
υποχρεωτική εκπαίδευση διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά συνήθως διαρκεί 9-10
χρόνια, ξεκινά στην ηλικία των 5-6 ετών και καταλήγει στην ηλικία των 15- 16 και
περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τον κατώτερο κύκλο της
δευτεροβάθμιας» (βλ. Ρουσέα και Βρετάκου, 2006: 11). Πρόκειται για την πρόωρη
εγκατάλειψη της μαθητικής διαδικασίας που έρχεται συνήθως ως αποτέλεσμα της μη
ενεργού συμμετοχής σε αυτήν σε ένα προγενέστερο στάδιο.
Σύμφωνα με τον ορισμό της CEDEFOP, μαθητική διαρροή είναι η απόσυρση
από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης πριν την ολοκλήρωσή του. Ο ορισμός
αυτός χαρακτηρίζει τόσο τη διαδικασία της εγκατάλειψης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, όσο και τα πρόσωπα που διαρρέουν («early school leavers» ή
«dropouts») και αδυνατούν να ολοκληρώσουν μία σειρά μαθημάτων. Επιπλέον, ο
όρος «dropouts» περιλαμβάνει όσους ολοκλήρωσαν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης
αλλά απέτυχαν στις εξετάσεις και έτσι δεν απέκτησαν ένα πιστοποιημένο προσόν (βλ.
CEDEFOP, 2014: 63).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε ως μαθητική διαρροή το ποσοστό του συνολικού
πληθυσμού το οποίο είτε δεν ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης -που θεωρείται υποχρεωτικός- είτε κι αν ακόμη τον ολοκληρώνει δεν
αποκτά τυπικά προσόντα, αλλά ούτε συνεχίζει την εκπαίδευση και την επαγγελματική
του κατάρτιση. Όμως, είναι αλήθεια ότι η χρονική διάρκεια της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης διαφέρει σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Για παράδειγμα, η πλειονότητα
των κρατών έχουν εννεαετή ή δεκαετή υποχρεωτική εκπαίδευση και σε αρκετά από
τα ευρωπαϊκά κράτη η υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζει πριν από την ηλικία των έξι
ετών. Ένας νέος δηλαδή, ηλικίας δεκαέξι ετών, ο οποίος εγκαταλείπει το σχολείο,
θεωρείται ότι εντάσσεται στην μαθητική διαρροή στις περισσότερες χώρες της
Ευρώπης, όπως στη Βουλγαρία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, αλλά δεν ισχύει το ίδιο στην
Κροατία και στην Κύπρο, αφού σε αυτές, στην ηλικία των δεκάξι, έχει ολοκληρώσει
την υποχρεωτική εκπαίδευση του (βλ. πίνακα 1).
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Πίνακας 2: Εθνικοί ορισμοί για τη μαθητική διαρροή

Πηγή: Eurydice (2010)
Στην εργασία αυτή, εξετάζουμε την μαθητική διαρροή σύμφωνα με τον ορισμό
της Eurostat, ο οποίος χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών
(βλ. Πίνακα 2). Με τον ορισμό αυτό στο φαινόμενο της μαθητικής διαρροής
εντάσσονται τα άτομα τα οποία έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο και είναι
εκείνα που α) βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών, β) δεν ολοκλήρωσαν τον
κατώτερο κύκλο υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος αντιστοιχεί
στο επίπεδο ISCED 2 (το αντίστοιχο του ελληνικού Γυμνασίου)2 και γ) δεν έχουν
συμμετάσχει σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης τέσσερις εβδομάδες
πριν από την ημέρα συλλογής των στοιχείων (βλ. Eurostat 2013; Education Monitor,
2013: 8).

2

Η Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης, (ISCED), είναι ένα όργανο κατάρτισης διεθνώς

συγκρίσιμων στατιστικών εκπαίδευσης. Η κλίμακα ISCED 97 τέθηκε σε εφαρμογή στην ΕΕ για τη
συλλογή στοιχείων, αρχής γενομένης με το σχολικό έτος 1997-1998. Το επίπεδο ISCED 2 αντιστοιχεί
στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συνήθως, το τέλος αυτού συμπίπτει με το τέλος της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το επίπεδο 3 αντιστοιχεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(λύκειο). Το ISCED 4 αντιστοιχεί στην μεταδευτεροβάθμια όχι τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ISCED 5
αντιστοιχεί στην τριτοβάθμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το ISCED 6 αντιστοιχεί σε μεταπτυχιακές
σπουδές (βλ. Unesco, 2011: 64-66)
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1.2

Μαθητική διαρροή και σχέση με υποχρεωτική εκπαίδευση με βάση το

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των κρατών μελών και τη Eurostat
1.2.1 Ευρωπαϊκή Ένωση
Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί εννέα έως
δεκατρία έτη και σταματάει στις ηλικίες δεκατεσσάρων έως δεκαοχτώ ετών. Ως εκ
τούτου λοιπόν, η μαθητική διαρροή εξετάζεται σε κάθε χώρα ανάλογα με τα όρια της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης που ορίζονται από τη νομοθεσία της, αν και σε γενικές
γραμμές αναφέρονται στην ίδια ηλικιακή ομάδα, σε αυτή δηλαδή από δεκατεσσάρων
έως δεκαοχτώ ετών. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τον ορισμό

της Eurostat που

αναφέρεται παραπάνω, η μαθητική διαρροή διαπιστώνεται «μόνο όταν ο νέος έχει
ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και συνεπώς, στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων, πολλά χρόνια αφότου έχει εγκαταλείψει το σχολείο. Παρά τις ελλείψεις
που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος ορισμός σε τεχνικό και θεωρητικό επίπεδο, το
γεγονός ότι αποτελεί τη βάση για τις περιοδικές μετρήσεις του φαινομένου από τη
Eurostat, προσφέρει το πλεονέκτημα της κοινής προσέγγισης από όλα τα κράτη μέλη
της Ένωσης και ως εκ τούτου, παρέχει τη δυνατότητα διαρκούς και συγκριτικής
παρακολούθησης του φαινομένου της μαθητικής διαρροής» (βλ. Planet 2007a:14).
Έπειτα θα διαπιστώσουμε, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 1, ότι υπάρχουν
περιπτώσεις χωρών στις οποίες το όριο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν είναι
ενιαίο ούτε για όλη την επικράτεια ούτε για όλους τους νέους. Για παράδειγμα,
συγκεκριμένα στο Βέλγιο η υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί μέχρι την ηλικία των
δεκαοχτώ ετών. Παρόλο αυτά, από την ηλικία των δεκαπέντε ετών καθίσταται
υποχρεωτική η μερική φοίτηση στο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα οι νέοι και νέες της
ηλικίας αυτής μπορούν να εργαστούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ακόμη,
μεταβαίνοντας στην Γερμανία και στα δώδεκα ομοσπονδιακά κρατίδια, βρίσκουμε
την υποχρεωτική εκπαίδευση να έχει διάρκεια εννέα χρόνια, ενώ στα υπόλοιπα έξι
κρατίδια, έχει διάρκεια δέκα χρόνια. Επιπλέον, όσον αφορά την Ουγγαρία η
υποχρεωτική εκπαίδευση τελειώνει στην ηλικία των δεκαέξι ετών για όσους έχουν
βαθμό χαμηλότερο του δώδεκα, ενώ ολοκληρώνεται στην ηλικία των δεκαοχτώ για
όλους τους υπόλοιπους. Τέλος, στην Ολλανδία αν και η υποχρεωτική εκπαίδευση
σταματάει στην ηλικία των δεκαέξι ετών, κάθε νέος υποχρεούται μέχρι την ηλικία
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των δεκαοχτώ ετών να συνεχίσει τις σπουδές του έως ότου να αποκτήσει ένα βασικό
πτυχίο (βλ. European Commission, χ.χ.: 2-4).
1.2.2 Ελλάδα
Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1985 ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή ο Νόμος
για τη «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (βλ. Ν.1566/85, ΦΕΚ 167/1985), ο οποίος προέβλεπε μία σειρά από
μέτρα για την θεσμοθέτηση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα,
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του παραπάνω νόμου, η φοίτηση είναι
υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει
υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Επιπλέον, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και
ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση που αυτός ο όποιος έχει την επιμέλεια του
ανήλικου προσώπου παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση,
σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα (βλ. ΦΕΚ 167/1985: 1). Επίσης, με
την ψήφιση του Νόμου για την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (βλ. Ν.3699/08, ΦΕΚ 199/2008), η εννιάχρονη
εκπαίδευση καθίσταται υποχρεωτική και στα ειδικά σχολεία (βλ. ΦΕΚ 199/2008: 7).
Επομένως, όταν αναφερόμαστε στη μαθητική διαρροή αναφερόμαστε στο σύνολο
των νέων που εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και στα Γενικά και στα
Ειδικά σχολεία.
1.3

Νεανική ανεργία
Καταρχήν, πριν βιαστούμε να ορίσουμε τι είναι νεανική ανεργία ας εξετάσουμε

πρώτα ποιες ηλικιακές ομάδες περιλαμβάνει ο όρος ανεργία. Η ανεργία, σύμφωνα με
τον ορισμό της Eurostat, αναφέρεται στην ηλικιακή ομάδα 15-74 ετών, αλλά
μπορούμε να διακρίνουμε επιμέρους κατηγορίες ανά ηλικία, όπως για παράδειγμα η
κατηγορία 15-24 ετών η οποία επικεντρώνεται στην νεανική ανεργία, η κατηγορία
25-64 ετών κυρίως χρησιμοποιούμενη για σύγκριση ανεργίας και επιπέδου
εκπαίδευσης και η κατηγορία 15-29 ετών χρήσιμη κυρίως για μελέτη της μετάβασης
από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.
Ως άνεργοι ορίζονται από τη Eurostat και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας International Labour Organization
(ILO), τα άτομα ηλικίας 15 έως 74 (στην Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο,
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την Ισλανδία, τη Νορβηγία: 16-74 ετών) τα οποία (βλ. Eurostat 2010; International
Labour Office, 2013: 56-57; Commission Regulation, European Commission 2000:
18-21):


είναι χωρίς εργασία κατά την εβδομάδα αναφοράς



είναι διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός των επόμενων δύο εβδομάδων (ή
έχουν ήδη βρει μια εργασία που θα αναλάβουν μέσα στους επόμενους τρεις
μήνες). Επίσης, στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η μερική απασχόληση,
άτυπη, προσωρινή, εποχική ή σποραδική απασχόληση, στην εθνική επικράτεια ή
στο εξωτερικό.



έχουν αναζητήσει ενεργά απασχόληση κάποια χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια
των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων.
Όσον αφορά το τρίτο σημείο τα ακόλουθα θεωρούνται ως απαραίτητες

ενέργειες (βλ. Commission Regulation, European Commission 2000: 18-21):


να έχει έρθει σε επικοινωνία με ένα δημόσιο γραφείο απασχόλησης με σκοπό την
εύρεση εργασίας,



να έχει έρθει σε επικοινωνία με ένα ιδιωτικό γραφείο (πρακτορείο προσωρινής
εργασίας, επιχείρηση που ειδικεύεται στις προσλήψεις, κ.λπ.) με σκοπό την
εύρεση εργασίας,



άμεσες αιτήσεις πρόσληψης σε εργοδότες,



αναζήτηση εργασίας, μεταξύ φίλων, συγγενών, συνδικάτων, κ.λπ.,



αναζήτηση εργασίας μέσω διαφημίσεων και αγγελιών,



μελέτη των θέσεων εργασίας που προσφέρονται,



συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή σε συνεντεύξεις για πρόσληψη,



αναζήτηση ιδιοκτησίας, κτιρίων ή υλικού εργασίας,



υποβολή αίτησης για άδειες ή χρηματοοικονομικούς πόρους.
Το ποσοστό ανεργίας είναι το ποσοστό του συνολικού αριθμού των ανέργων

προς το συνολικό εργατικό δυναμικό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Eurostat, η νεανική
ανεργία περιλαμβάνει τους ανέργους νεαρής ηλικίας, μεταξύ των ηλικιών 15 και 24.
Η νεανική ανεργία εκφράζεται ως το ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των
άνεργων στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 24 ετών, προς το σύνολο του εργατικού
δυναμικού (τόσο των μισθωτών όσο και των ανέργων) σε αυτή την ηλικιακή ομάδα
(βλ. Eurostat, 2010).
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Εκτός από το ποσοστό και το δείκτη της νεανικής ανεργίας, μια άλλη
κατηγορία που καταδεικνύει την κατάσταση των νέων στην αγορά εργασίας και
συνδέεται με τη μαθητική διαρροή, είναι οι νέοι οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας,
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρόκειται για μία υποκατηγορία των διαρρεόντων νέων
από την εκπαίδευση, που δεν κατάφεραν να ενταχθούν στην κατάρτιση και την
απασχόληση και χαρακτηρίζονται ως «απόντες» από κάθε μείζονα θεσμική μέριμνα
του Κοινωνικού Κράτους. Ο όρος, που εκφράζει τους νέους που εντάσσονται
ταυτόχρονα στη μαθητική διαρροή και την νεανική ανεργία είναι το ακρωνύμιο
ΝΕΕΤs, από τον αγγλικό ορισμό «young people not in education, employment or
training». Ο δείκτης NEET και το ποσοστό νεανικής ανεργίας σαφώς είναι σχετικές
έννοιες, αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Δηλαδή, ενώ το ποσοστό
της νεανικής ανεργίας αναφέρεται μόνο στα οικονομικά ενεργά μέλη του πληθυσμού
τα οποία δεν ήταν σε θέση να βρουν μια θέση εργασίας, ο όρος ΝΕΕΤ αναφέρεται
στο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των νέων ηλικίας 15-24 ετών, που σήμερα
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, . Διευκρινίζεται ότι οι
ΝEETs δεν ταυτίζονται με τους διαρρέοντες, αν και οι δύο έννοιες συσχετίζονται
μεταξύ τους (βλ. Eurofound, 2012: 22-23; Eurostat, 2014a; Παπαδάκης, 2013: 15-16,
19). Συγκεκριμένα, όσον αφορά τους Έλληνες NEETs, έχουν ως επί το πλείστον
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, με ένα μόνο μέρος τους να έχει αποκτήσει ανώτατη
εκπαίδευση. Ο Έλληνας NEET δεν σχετίζεται ισχυρά με την μαθητική διαρροή, αφού
μόνο ένα μικρό μέρος των Ελλήνων NEETs έχει διαρρεύσει από την εκπαίδευση.
Βέβαια αληθεύει ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο επίπεδο της εκπαίδευσης και την
πιθανότητα να ενταχθεί ένας νέος στους NEETs (χαμηλά / μέτρια προσόντα), αλλά η
μαθητική διαρροή δεν είναι βασικός παράγοντας επιρροής μολονότι σε μερικές
περιπτώσεις αυξάνει το «ρίσκο και κίνδυνο» (βλ. Drakaki, Papadakis, Kyridis και
Papargyris, 2014: 246).
Η μελέτη της νεανικής ανεργίας ξεχωριστά από την

συνολική ανεργία,

παρουσιάζει ενδιαφέρον για μία σειρά από λόγους. Πρώτον, επειδή πολλοί νέοι ζουν
με τους γονείς τους και δεν έχουν εξαρτώμενα μέλη, είναι λιγότερο πιθανό να
βιώνουν οικονομική πίεση που συχνά συνοδεύει την ανεργία στους μεσήλικες.
Δεύτερον, τα ποσοστά της νεανικής ανεργίας είναι πολύ υψηλότερα από τα ποσοστά
των ενηλίκων, γεγονός που ανακύπτει ερωτηματικά που πρέπει να απαντηθούν. Για
παράδειγμα, οι νέοι που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε ένα μεγάλο ποσοστό
15

τους αναμένεται να είναι άνεργοι για κάποιο χρονικό διάστημα. Τρίτον, τα μέτρα που
έχουν ληφθεί πριν οι νέοι εισέλθουν στην αγορά εργασίας μπορούν να κριθούν για
την αποτελεσματικότητά τους μέσω της μεταβολής των ποσοστών της νεανικής
ανεργίας (βλ. Winefield και Tiggemann, 1989: 79-85).
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2.

Χαρακτηριστικά μαθητικής διαρροής

2.1

Ετερογένεια
Αρχικά, να καταστήσουμε σαφές ότι τα άτομα που εντάσσονται στο φαινόμενο

της σχολικής διαρροής αποτελούν μία ετερογενή ομάδα. Και είναι αλήθεια ότι μέσα
σε αυτή την ετερογενή ομάδα υπάρχουν ποικίλοι διαχωρισμοί. Σύμφωνα με έρευνα
του Υπουργείου Παιδείας του Καναδά για παράδειγμα, (βλ. Ferguson, Tilleczek,
Boydell, Rummens, Cote και Roth-Edney, 2005: 59-60) έχουν εντοπιστεί τρεις τύποι
ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο:


Οι Διαρρέοντες («Drop outs»): είναι οι νέοι που εγκαταλείπουν ή που έχουν ήδη
εγκαταλείψει το σχολείο και είναι αυτοί στους οποίους αναφέρονται τα περισσότερα
προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.



Οι Ασυγχρόνιστοι («Tune outs»): είναι οι νέοι που παραμένουν στο σχολείο αλλά δεν
συμμετέχουν στο μάθημα, εκτός εάν διακόψουν το μάθημα προκαλώντας
προβλήματα. Στις περιπτώσεις αυτές γίνονται ανεκτοί ή αγνοούνται.



Οι Εξωθούμενοι («Push outs»): είναι οι νέοι που εγκαταλείπουν το σχολείο επειδή
έχουν αποβληθεί ή απομακρυνθεί από τη διαδικασία μάθησης καθώς και από το
εκπαιδευτικό σύστημα και συνεπώς ενθαρρύνονται να εγκαταλείψουν το σχολείο.
Επίσης, ο Janosz επινόησε ένα διαφορετικό διαχωρισμό της ομάδας αυτής, ο
οποίος κατανέμει την ομάδα αυτή σε τέσσερις κατηγορίες (βλ. Audas και Willms,
2001: 3), οι οποίες όμως δεν εγκαταλείπουν κυριολεκτικά το σχολείο, αλλά κρατούν
απόσταση από την υποχρεωτική εκπαίδευση παρότι παρακολουθούν κάποια μορφή
εκπαίδευσης και λαμβάνουν ένα είδος μόρφωσης.



Οι Απροσάρμοστοι («Maladjusted»), οι οποίοι έχουν χαμηλούς βαθμούς και
συμπεριφέρονται άσχημα στο σχολικό περιβάλλον.



Οι Μαθητές με χαμηλές επιδόσεις («Underachievers»), οι οποίοι έχουν απλώς
χαμηλούς βαθμούς στα μαθήματα του σχολείου.



Όσοι έχουν απεμπλακεί από την εκπαιδευτική διαδικασία («Disengaged»), οι οποίοι
έχουν καλύτερες επιδόσεις από όλου τους παραπάνω, αλλά δεν τους αρέσει το
σχολείο και το απορρίπτουν.
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Οι Ήσυχοι («Quiets»), οι οποίοι με εξαίρεση ότι λαμβάνουν ελαφρώς χαμηλότερους
βαθμούς, ταυτίζονται περισσότερο με τους αποφοίτους παρά με τους διαρρέοντες
(dropouts).
Με βάση την Commission, αυτή η ετερογενής ομάδα αποτελείται από έξι
κατηγορίες ατόμων που εγκατέλειψαν το σχολείο πρόωρα και μάλιστα κάθε
κατηγορία διαθέτει διαφορετικά κίνητρα και ανάγκες (βλ. European Commission,
2006b: 157):



Θετική διαρροή («Positive leavers»): εδώ ανήκουν όσοι εγκαταλείπουν πρόωρα την
εκπαίδευση και επιλέγουν την πρόωρη είσοδο στην αγορά εργασίας, τη μαθητεία
(apprenticeship) ή κάνουν άλλη επιλογή καριέρας,



Όσοι εγκαταλείπουν την εκπαίδευση στη προσπάθεια να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες
που τους δίνονται («Opportune leavers»): εδώ συναντάμε άτομα που δεν έχουν
αποφασίσει ακόμα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αλλά παρ’ όλα αυτά
εγκαταλείπουν την εκπαίδευση για να εργαστούν ή προτίμησαν τη δημιουργία μίας
σχέση από τη φοίτηση στο σχολείο.



Όσοι θα εγκαταλείψουν την εκπαίδευση ή διστάζουν να αποφασίσουν («Would-be
leavers» ή «reluctant stayers»): όσοι προτιμούν δηλαδή να εγκαταλείψουν την
εκπαίδευση αλλά δεν συναντούν τις κατάλληλες ευκαιρίες.



Όσοι εγκαταλείπουν λόγω περιστάσεων και συγκυριών («Circumstantial leavers»):
όσοι δηλαδή εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση για μη εκπαιδευτικούς
λόγους, όπως για παράδειγμα για να βοηθήσουν οικονομικά την οικογένειά τους,



Οι Αποθαρρυμένοι («Discouraged leavers»): εδώ βρίσκουμε νέους και νέες, οι οποίοι
εγκατέλειψαν το σχολείο λόγω χαμηλών επιδόσεων και ενδιαφέροντος.



Οι Αποξενωμένοι («Alienated leavers»): όσοι δηλαδή έχουν ανάγκες παρόμοιες με
των αποθαρρυμένων μαθητών όπως το να βρουν ισχυρά κίνητρα μέσα στο σχολικό
περιβάλλον τα οποία θα τους κινήσουν το ενδιαφέρον για τη σχολική κοινότητα,
αλλά είναι δυσκολότερο να ικανοποιηθούν καθώς εκτός από αποθάρρυνση βιώνουν
και την αποξένωση.
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2.2

Παράγοντες μαθητικής διαρροής
Η μαθητική διαρροή είναι μία σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα σε πολλές

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτό έχει λάβει χώρα σημαντική έρευνα τα
τελευταία χρόνια πάνω στο συγκεκριμένο φαινόμενο όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε
διεθνές επίπεδο.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που επικαλούμαι στην παρούσα εργασία, οι
βασικές αιτίες της μαθητικής διαρροής είναι το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και το
χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας, οι οποίες είναι πολύ πιθανό
να έχουν ως συνέπεια την χαμηλή επίδοση του μαθητή. Ως επακόλουθο των αιτιών
αυτών, μπορεί να συναντήσουμε το στιγματισμό του μαθητή ως μη ικανό και κατ’
επέκταση την απογοήτευση και την αποχώρηση του από το σχολείο. Επίσης, η
μεγάλη απόσταση που μπορεί να χωρίζει τον τόπο διαμονής του μαθητή από το
σχολείο αποθαρρύνει το μαθητή να συνεχίσει το σχολείο. Ως προς τον παράγοντα της
απόστασης, είναι αλήθεια ότι τα παιδιά της υπαίθρου βρίσκονται συνήθως σε
μειονεκτικότερη θέση σε σχέση με τα παιδιά των αστικών κέντρων. Τέλος, όσον
αφορά τα παιδιά των πολυμελών οικογενειών, κυρίως αυτών με χαμηλά εισοδήματα,
εγκαταλείπουν το σχολείο σε μία προσπάθεια οικονομικής συνεισφοράς στην
οικογένεια μέσω της πρόωρης εργασίας (βλ. Αλιμήσης, Γαβριλιάδη, Παπαδοπούλου
και Προβατά, χ.χ.: 9).
2.2.1 Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
Η κοινωνικοοικονομική προέλευση των μαθητών αποτελεί σημαντικό
παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει τη βούληση των νέων να συνεχίσουν ή να
εγκαταλείψουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το χαρακτηριστικό αυτό
αφορά κυρίως τις κοινωνικές ανισότητες, την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητικής και
οικογενειακής κουλτούρας, αλλά και το ίδιο το σχολείο και τους συντελεστές του.
Γενικά, έχει διαπιστωθεί ότι τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση
είναι

πολύ

πιο

πιθανό

να

προέρχονται

από

οικογένειες

με

χαμηλό

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, δηλαδή με ανέργους γονείς, χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα, χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων, ή να ανήκουν σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστες (βλ. Nevala και Hawley, 2011: 49-50). Οι
Bourdieu και Passeron παρατηρούν ότι τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και η σχολική
επίδοση κληρονομούνται στην κοινωνικά προνομιούχα τάξη. Μάλιστα, δίνουν
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ιδιαίτερη έμφαση στον παράγοντα αυτόν, χαρακτηρίζοντάς τον ως χαρισματική
ιδεολογία, η οποία δημιουργεί έναν «ταξικό ρατσισμό», ανάμεσα στις ανώτερες και
τις λαϊκές τάξεις, ο οποίος μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά (βλ. Bourdieu και
Passeron, 1996: 139-145).
Σε μια πρόσφατη ανάλυση, που έγινε στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της
σχετικής στρατηγικής της βουλγαρικής κυβέρνησης, οι κύριες αιτίες ήταν οι
κοινωνικοοικονομικοί λόγοι, όπως η ανεργία, το χαμηλό εισόδημα, το χαμηλό
βιοτικό επίπεδο και η φτώχεια που ταυτίζονται με τους παράγοντες που διακρίνει η
Gyönös στην μελέτη της (βλ. Gyönös, 2011: 47). Ως αποτέλεσμα της οικονομικής
δυσκολίας, πολλοί μαθητές προτιμούν την εργασία για να ενισχύσουν το
οικογενειακό τους εισόδημα. Ομοίως, μια ολλανδική έρευνα του 2013 αποκαλύπτει
ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές είναι πιο πιθανό να προέρχονται από χαμηλό
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, όπου μάλιστα οι γονείς έχουν χαμηλό επίπεδο
εκπαίδευσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι νέοι πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση
του οικογενειακού εισοδήματος

ή να αναλάβουν ευθύνες ενηλίκων ώστε να

επιβιώσει οικονομικά η οικογένεια και κατά συνέπεια οδηγούνται στην απόφασή να
εγκαταλείψουν την εκπαίδευση (βλ. European Commission, 2014c: 36). Ακόμη, στην
Αυστρία, σε μελέτη που εκπονήθηκε από τον Steiner παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές,
των οποίων οι γονείς εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, αντιμετωπίζουν επτά φορές
υψηλότερο κίνδυνο να εγκαταλείψουν και οι ίδιοι πρόωρα το σχολείο από ότι
μαθητές με μορφωμένους γονείς. Όσον αφορά τους μαθητές των οποίων οι γονείς
είναι άνεργοι, ο κίνδυνος αυτός είναι πέντε φορές υψηλότερος από ότι για τους
μαθητές των οποίων οι γονείς απασχολούνται (βλ. European Commission, 2014c: 36;
Steiner, 2009:8-11).
Επιπρόσθετα, πολλοί είναι οι παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με την
οικογένεια και οδηγούν τα νέα μέλη της σε εγκατάλειψη του σχολείου, όπως η
οικογενειακή αστάθεια και ο τρόπος ζωής, οι δυσκολίες των μονογονεϊκών
οικογενειών, οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης, η σωματική και η ψυχική υγεία των
μελών της οικογένειας καθώς και η ενδοοικογενειακή βία που σημειώνεται σε πολλά
οικογενειακά περιβάλλοντα. Οι άνω παράγοντες συμβάλλουν στην αύξηση της
μαθητικής διαρροής (βλ. Gyönös, 2011: 47). Άλλοι οικογενειακοί παράγοντες που
συμβάλλουν στην αύξηση αυτή, είναι η σχέση του παιδιού με τους γονείς αλλά και οι
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παρεμβάσεις των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους (βλ. Nevala και Hawley,
2011: 100).
Στην Πολωνία για παράδειγμα, η μαθητική διαρροή σχετίζεται με την
οικογενειακή κατάσταση και με τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας (π.χ. αμέλεια,
παθολογίες της οικογένειας, αλκοολισμός, έλλειψη γονικών δεξιοτήτων), καθώς και
με το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων σε συνδυασμό με την έλλειψη
θετικών προτύπων στην οικογένεια (βλ. European Commission, 2014c: 36). Ενώ στο
Ηνωμένο Βασίλειο, τα παιδιά που βρίσκονται υπό τη φροντίδα των τοπικών αρχών
είναι πολύ πιο πιθανό να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση από ότι οι συνομήλικοί τους
που ζουν μέσα σε μια οικογένεια, καθώς και να εισχωρήσουν στην ομάδα των ΝΕΕΤ
(βλ. House of Commons, 2009: 7).
Επιπλέον, η απασχόληση, το εισόδημα και το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των
γονέων και κυρίως της μητέρας, αναφέρονται συνήθως ως παράγοντες κίνδυνου (βλ.
Nevala και Hawley, 2011: 50). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια μελέτη που
πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο, αποκαλύπτει ότι μεταξύ των παιδιών με γονείς
χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, ο κίνδυνος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
είναι σχεδόν πέντε φορές υψηλότερος σε αυτά τα παιδιά από ότι για τα παιδιά των
οποίων οι γονείς έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πάνω από
δέκα φορές υψηλότερος από ότι για τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν πάρει
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. European Commission, 2014c: 36).
Είναι αλήθεια ότι οι οικονομικές και υλικές στερήσεις και το χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο των γονέων είναι πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά την
εκπαίδευση των παιδιών. Σύμφωνα με τους Κάτσικα και Καββαδία, η
κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας είναι πιθανό να «κληρονομηθεί»
στα παιδιά. Χαρακτηριστικά παρατηρεί ότι οι μαθητές με μορφωμένους ή και
ευκατάστατους γονείς, έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στο μάθημα και παρουσιάζουν
πολύ μικρότερα ποσοστά απορριφθέντων και ανεξεταστέων σε σύγκριση με τους
μαθητές που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό μορφωτικό και οικονομικό
επίπεδο (βλ. Κάτσικας και Καββαδίας 2000: 111-112, 116-117). Επίσης, Gyönös
συμπληρώνει ότι οι νέοι των οποίων οι γονείς έχουν συμπληρώσει λιγότερα από οχτώ
χρόνια εκπαίδευσης έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν το σχολείο.
Αξίζει να αναφερθεί η επισήμανση της Gyönös στα οικογενειακά έξοδα της τυπικής
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ρουμανικής οικογένειας ως παράγοντα που αντανακλά την προτεραιότητα που δίνει η
οικογένεια στη εκπαίδευση. Ειδικότερα, η Gyönös διαπιστώνει ότι η τυπική
ρουμανική οικογένεια επενδύει μόλις το 0,8% του μηνιαίου εισοδήματός της στην
εκπαίδευση, ενώ καταναλώνει 6,2-6,7% σε ρούχα και 6-6,5% σε αλκοολούχα ποτά
και είδη καπνού (βλ. Gyönös, 2011: 47-48).
Πίνακας 3: Ποσοστό παιδιών (0-17 ετών) που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων (1997 ISCRD
0-2, 3-4, 5-6), 2013

Πηγή: Eurostat (2013), EU-SILC [ilc_peps60]
Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 3 το 2013 στην ΕΕ των 28 κρατών μελών,,
κατά μέσο όρο έξι στα δέκα παιδιά των οικογενειών με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό
υπόβαθρο, έχουν υψηλές πιθανότητες να αντιμετωπίσουν μελλοντικά κίνδυνο
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών αυτών,
ηλικίας κάτω των 18, ζουν σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (εκτός
από την Εσθονία, τη Λετονία, την Πολωνία και τη Σλοβενία) με ποσοστά που
υπερβαίνουν το 75%. Χώρες όπως η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Φινλανδία και η
Ισλανδία έχουν ποσοστά κάτω του 50%. Αντίθετα στην Ευρώπη των 28, το 32,2%
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των παιδιών με γονείς που έχουν μορφωτικό επίπεδο ISCED 3-4, αντιμετωπίζει
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και το ποσοστό αυτό μειώνεται στο
10,5% , στα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν επίπεδο μόρφωσης ISCED 5-6 .
Δηλαδή, σε όλες τις χώρες, ο κίνδυνος της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού
των παιδιών μειώνεται όσο αυξάνει το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων, αλλά αυτό
δεν σημαίνει ότι τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις, απαραιτήτως θα εγκαταλείψουν
πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση (βλ. European Commission, 2014c: 38).
2.2.2 Ο βαθμός αστικότητας του πληθυσμού
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μαθητική διαρροή αυξάνεται σημαντικά καθώς
προχωράμε από τις αστικές στις ημιαστικές και τις αγροτικές περιοχές. Ακόμη,
παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά μαθητικής διαρροής σε περιφέρειες με υψηλό
ποσοστό ανεργίας ή σε απομακρυσμένες περιφέρειες και σε μικρές πόλεις σε
σύγκριση με μεσαίες ή μεγάλες πόλεις (βλ. Eurofound, 2012: 56, 61). Δηλαδή,
επειδή

ορισμένες

περιφέρειες

χαρακτηρίζονται

από

κοινά

χαρακτηριστικά,

παρουσιάζουν και ανάλογα ποσοστά μαθητικής διαρροής σε ολόκληρη την ομάδα
πληθυσμού που κατοικεί στην περιφέρεια αυτή, όπως περιοχές με υψηλό ποσοστό
μεταναστών, μειονοτήτων, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και χαμηλό εισόδημα (βλ.
European Commission, 2014c: 38).
Σε αντίθεση με τη διαπίστωση του Eurofound, η Gyönös παρατηρεί ειδικότερα
ότι σε περιοχές της Ρουμανίας με υψηλά ποσοστά ανεργίας (7,2% σε Covasna, 7,1%
σε Alba), η μαθητική διαρροή είναι χαμηλότερη (1,4% σε Covasna, 1,5% σε Alba)
αφού οι νέοι δεν μπορούν να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας (βλ. Gyönös, 2011:
48). Όσον αφορά περιοχές με χαμηλή ανεργία, όπως το Brasov (3,1%) και το Sibiu
(4,3%), η μαθητική διαρροή είναι υψηλότερη (4,3% και 3,6% αντίστοιχα) (βλ.
Gyönös, 2011: 48).
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν o Witte και Klaveren, ερευνώντας αν θα
άλλαζαν τα ποσοστά της μαθητικής διαρροής στην περίπτωση που οι μαθητές της
πόλης του Άμστερνταμ κατοικούσαν στο Ρόττερνταμ. Συγκεκριμένα, καταλήγουν
στο συμπέρασμα ότι η πόλη του Άμστερνταμ αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα την
μαθητική διαρροή σε σύγκριση με το Ρόττερνταμ, τονίζοντας ότι τα μέτρα
αντιμετώπισης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ετερογένεια του πληθυσμού κάθε
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περιφέρειας, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά (βλ. Witte και Klaveren, 2012: 3679–
3690).
Επιπροσθέτως, οι Κάτσικας και Καββαδίας παρατηρούν διαφορές στα ποσοστά
της μαθητικής διαρροής σε συνοικίες της ίδιας πόλης. Στο συμπέρασμα αυτό
καταλήγουν λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό των νέων που συνεχίζουν την
εκπαιδευτική τους διαδρομή και συγκεκριμένα παρατηρούν ότι, στο Περιστέρι το
ποσοστό των πτυχιούχων είναι 7%, στα Νέα Λιόσια 7,4% ενώ αντίθετα στο Μαρούσι
είναι 40,8% και στο Χολαργό 45% (βλ. Κάτσικας και Καββαδίας, 2000: 130-132).
Στη Γαλλία τώρα, παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στα ποσοστά της
μαθητικής διαρροής εντός της ίδιας περιφέρειας. Και αυτό γιατί κάθε περιοχή της
Γαλλίας παρουσιάζει σημαντικές διαφορές και ιδιαιτερότητες. Σύμφωνα με το
Boudesseul οι διαφορές και ανισότητες ανά περιοχή, αντανακλούνται στους δείκτες
συνθηκών διαβίωσης. O κυριότερος δείκτης είναι η γονική απασχόληση, που εξηγεί
εν μέρει τις συνθήκες διαβίωσης (βλ. Boudesseul et al., 2012: 1-4). Άλλοι δείκτες που
επηρεάζουν τη διακοπή των σπουδών μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:


Στις συνθήκες που επηρεάζουν περισσότερο το επίπεδο διαβίωσης: δηλαδή το μέσο
εισόδημα ανά νοικοκυριό, το μερίδιο των ανέργων ηλικίας 15 έως 64 ετών και το
ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων με συμβόλαιο αορίστου χρόνου.



Στις οικογενειακές συνθήκες : δηλαδή αν οι οικογένειες είναι μονογονεϊκές ή
πολύτεκνες (τέσσερα ή περισσότερα παιδιά ηλικίας κάτω των 25 ετών στο ίδιο
νοικοκυριό) καθώς και τι ποσοστό των νοικοκυριών διαμένουν σε δημόσια στέγαση
ή εργατικές κατοικίες.



Στις πολιτιστικές συνθήκες : δηλαδή το ποσοστό των μη πτυχιούχων στην ηλικιακή
ομάδα 45-54 ετών δίνει μια ένδειξη της ακαδημαϊκής υποστήριξης, την οποία οι νέοι
λαμβάνουν από το οικογενειακό περιβάλλον και επηρεάζεται επίσης από το
μορφωτικό επίπεδο των γονέων.
Ο Boudesseul διακρίνει πέντε κατηγορίες/τύπους χαρακτηριστικών περιοχών
που μπορούν να οδηγήσουν στη μαθητική διαρροή με βάση τις συνθήκες διαβίωσης:



Η ανασφαλής οικογενειακή ζωή και η ανασφάλεια απασχόλησης.



Η πολιτιστική αστάθεια και η εργασιακή ανασφάλεια.
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Η οικονομική ασφάλεια και η πολιτιστική υποστήριξη.



Η οικονομική ασφάλεια και η ανασφαλής οικογενειακή ζωή.



Η αγροτική γήρανση.
Οι περιοχές της πρώτης κατηγορίας παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά
μαθητικής διαρροής και είναι κυρίως περιοχές της νότιας Γαλλίας όπως LanguedocRoussillon, Paca αλλά και οι Picardie, Champagne-Ardenne, Bourgogne. Οι
οικογένειες που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία εξαρτώνται από την κρατική
πρόνοια και σε αυτές παρατηρείται μεγαλύτερος κίνδυνος μαθητικής διαρροής (βλ.
Boudesseul et al., 2012: 1-4).
2.2.3 Εθνοπολιτισμική προέλευση και δίγλωσσοι μαθητές
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη μαθητική διαρροή είναι η
εθνοπολιτισμική προέλευση. Παρατηρείται ότι οι μη γηγενείς μαθητές είναι
πιθανότερο να εγκαταλείψουν το σχολείο από τους γηγενείς. Έχει μάλιστα
διαπιστωθεί ότι τα ποσοστά διαρροής των μη γηγενών μαθητών είναι ιδιαίτερα
υψηλά στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία (βλ. πίνακα 4).
Στην ΕΕ των 28, το ποσοστό των μη γηγενών που διαρρέουν πρόωρα από την
υποχρεωτική εκπαίδευση ανέρχεται στο 20,1%, έναντι του 10,3% των γηγενών
μαθητών. Αν παρατηρήσουμε τη γενικότερη εξέλιξη των ποσοστών της μαθητικής
διαρροής από το 2005 έως το 2014, θα δούμε ότι ενώ σε όλες τις κοινωνικές
υποομάδες (αρσενικό και θηλυκό φύλο, γηγενείς εργαζόμενοι ή άνεργοι)
παρατηρούνται συνεχείς μειώσεις σε κάθε έτος. Μόνο στην υποομάδα των μη
γηγενών, διαπιστώνουμε αύξηση τα έτη 2007 και 2008 από 26,7% σε 27,9%
αντίστοιχα, μία χρονική περίοδος η οποία βέβαια συνέπεσε με την παγκόσμια
οικονομική κρίση του 2007-2008, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται και με τις
μεταναστευτικές μετακινήσεις που προκλήθηκαν λόγω των δυσμενών οικονομικών
συνθηκών (βλ. πίνακα 4, 5, 6, 7; Vaughan-Whitehead, 2011: 208).
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Πίνακας 4: Μαθητική διαρροή και χώρα καταγωγής (μη γηγενείς)
ΚΡΑΤΟΣ/ΕΤΟΣ
2005
EU28
27,4
EU27
27,4
EU15
27,6
EA19
34,6
EA18
34,7
EA17
34,8
BE
26,1
BG
:
CZ
22,4
DK
8,4
DE
:
EE
:
IE
:
EL
38,8
ES
46,5
FR
22,5
HR
:
IT
45,7
CY
40,0
LV
:
LT
:
LU
21,4
HU
:
MT
30,1
NL
16,4
AT
20,7
PL
:
PT
34,5
RO
:
SI
:
SK
:
FI
17,8
SE
13,8
UK
12,5
IS
:
NO
9,8
CH
22,1
FYROM
:
TR
:
Πηγή: Eurostat (2015):

2006
26,5
26,7
27,1
33,3
33,4
33,5
23,2
:
20,8
15,2
:
:
11,9
41,5
43,8
21,7
12,1
43,4
23,2
:
:
21,1
:
23,0
17,8
26,1
:
34,3
:
12,8
:
18,1
14,9
12,5
:
23,3
21,2
:
:

2007
26,7
27,0
27,4
33,2
33,3
33,4
26,1
:
13,9
19,9
:
:
10,5
39,9
44,0
23,2
:
41,0
20,1
:
:
18,2
:
:
17,3
27,8
:
33,6
:
:
:
18,4
15,0
12,5
:
19,1
20,2
:
:

2008
27,9
28,1
28,5
34,5
34,5
34,6
23,0
:
10,3
18,4
:
:
10,2
42,4
45,6
24,0
6,8
41,4
25,1
:
:
19,9
:
19,5
17,6
24,6
:
33,9
:
14,5
:
18,1
14,6
13,4
35,6
20,0
19,2
:
:

2009
27,4
27,7
28,0
34,2
34,3
34,3
20,5
:
15,0
15,8
:
:
14,0
43,8
45,2
24,2
3,7
42,1
23,0
:
:
13,4
:
:
14,2
22,0
:
29,6
:
13,0
:
21,8
11,9
11,6
25,0
17,9
21,5
:
:

2010
26,2
26,4
26,7
33,0
33,0
33,1
21,9
:
13,2
16,7
:
:
16,3
43,1
43,0
24,3
4,6
40,7
26,3
:
:
10,2
:
:
11,3
21,2
:
27,4
:
20,0
:
21,1
10,8
10,2
22,1
15,2
15,7
:
:

2011
25,3
25,4
25,8
31,7
31,8
31,8
23,3
:
10,3
12,9
:
:
15,7
44,5
41,1
22,0
5,9
39,6
21,7
:
:
7,9
:
:
10,4
19,9
:
21,3
:
17,3
:
21,1
12,2
11,4
29,4
16,5
16,0
:
:

2012
24,9
25,0
25,4
30,9
30,9
31,0
22,6
:
9,3
10,1
:
:
12,3
41,4
40,2
22,7
:
38,9
20,7
:
:
10,6
:
:
12,3
17,7
:
20,0
:
10,1
:
14,9
12,8
11,8
28,1
17,1
14,1
:
:

2013
22,3
22,4
22,7
28,0
28,0
28,0
21,7
:
9,1
8,8
:
:
10,4
35,7
38,3
17,7
11,5
34,3
16,4
:
:
8,1
:
25,6
11,2
18,4
:
20,1
:
16,4
:
17,4
12,2
9,8
26,5
18,4
14,0
:
:

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS383444_QID_619E4C6D_UID_3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;C_BIRTH,L,Z,2;AGE,L,Z,
3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-383444INDICATORS,OBS_FLAG;DS383444SEX,T;DS-383444C_BIRTH,FOR;DS-383444UNIT,PC;DS-383444WSTATUS,POP;DS383444AGE,Y18-24;&rankName1=WSTATUS_1_2_-
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2014
20,1
20,2
20,5
25,4
25,4
25,4
17,5
:
9,9
7,5
:
:
6,1
27,8
37,8
14,0
:
32,6
19,5
:
:
7,8
:
23,5
10,4
14,9
:
18,3
:
13,5
:
19,5
12,6
9,4
25,3
15,1
10,7
:
:

1_2&rankName2=TIME_1_0_0_0&rankName3=UNIT_1_2_1_2&rankName4=GEO_1_2_0_1&rankName5=AGE_1_2_-1_2&rankName6=INDICATORS_1_2_1_2&rankName7=SEX_1_2_-1_2&rankName8=C-BIRTH_1_2_-1_2&sortC=ASC_1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai
=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23
.%23%23%23

Αντίθετα, στους γηγενείς με την έναρξη της οικονομικής κρίσης η διαρκής
μείωση της διαρροής δεν κλονίζεται, με ποσοστά που το επιβεβαιώνουν, 13,9% το
2007 και 13,5% το 2008 (βλ. πίνακα 5). Τέλος, από το 2012 έως το 2014 το ποσοστό
της μαθητικής διαρροής των μεταναστών

στην ΕΕ-28 μειώθηκε κατά 2,6

ποσοστιαίες μονάδες, από 24,9% δηλαδή σε 20,1%, ακολουθώντας την καθοδική
τάση της μαθητικής διαρροής (βλ. πίνακα 4).
Όπως παρατηρούμε στους πίνακες 4 και 5, η αναλογία των μη γηγενών
μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο σε σχέση με τους γηγενείς στην αντίστοιχη
χώρα αναφοράς, είναι τρεις με πέντε φορές υψηλότερη στην Ελλάδα, στη Σλοβενία,
στην Κροατία, στην Αυστρία και στην Ελβετία. Στη συνέχεια μεταβαίνοντας στο
Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Φινλανδία και τη Σουηδία
αν και παρατηρείται εκεί μικρότερη διαφορά, τα ποσοστά των μη γηγενών μαθητών
εξακολουθούν να είναι διπλάσια σε σύγκριση με των γηγενών. Έπειτα, στη Μάλτα,
την Ολλανδία και την Πορτογαλία, η διαφορά μεταξύ αυτών των γηγενών και μη,
είναι μικρότερες από πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, το 2014 εξαίρεση
αποτελεί το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει ποσοστό 12,2% γηγενών μαθητών οι
οποίοι εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση, το οποίο είναι
υψηλότερο από το ποσοστό των μη γηγενών μαθητών που διαμορφώνεται στο 9,4%
(όπως και το 2013 με διαφορά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες), όπως συμβαίνει και στη
Δανία και την Ιρλανδία, όπου οι γηγενείς διαρρέουν από την εκπαίδευση αντίστοιχα
κατά 0,2 και 0,9 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο (βλ. πίνακες 4 και 5).
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Πίνακας 5: Μαθητική διαρροή και χώρα καταγωγής (γηγενείς)
ΚΡΑΤΟΣ/ΕΤΟΣ
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EU28
14,7 14,3 13,9 13,5 13,0 12,8 12,3 11,6 11,0 10,3
EU27
14,7 14,4 14,0 13,5 13,1 12,8 12,3 11,6 11,0 10,4
EU15
16,4 16,0 15,6 15,1 14,4 13,9 13,4 12,4 11,6 10,7
EA19
16,1 15,7 15,2 14,5 13,9 13,6 12,9 12,0 11,3 10,4
EA18
16,2 15,8 15,3 14,6 14,0 13,6 13,0 12,1 11,4 10,5
EA17
16,2 15,8 15,3 14,6 14,0 13,7 13,0 12,1 11,4 10,5
BE
11,7 11,4 10,7 10,7 10,0 10,7 10,9 10,6
9,5
8,7
BG
:
17,4 15,0 14,8 14,8 13,9 11,9 12,6 12,6 12,9
CZ
6,0
5,0
5,1
5,5
5,2
4,7
4,8
5,5
5,4
5,4
DK
8,6
8,6 12,1 11,9 11,0 10,6
9,3
9,0
8,0
7,7
DE
11,3 11,6 10,8
9,9
9,5 10,2 10,3
9,3
8,6
8,2
EE
14,0 13,6 14,6 14,2 13,8 11,1 10,6 10,4
9,7 11,5
IE
12,5 12,2 12,0 11,6 11,2 10,7
9,9
9,2
8,0
7,0
EL
10,7 12,6 11,5 10,9
9,6
9,2
9,1
8,2
7,5
7,3
ES
28,7 28,0 28,3 28,7 27,7 25,1 23,1 21,4 20,6 18,9
FR
11,5 11,8 11,9 10,6 11,3 11,6 11,2 10,7
9,1
8,1
HR
:
4,2
4,6
4,3
5,3
5,3
4,9
5,1
4,0
2,7
IT
20,6 18,8 18,0 17,5 16,6 16,3 15,3 14,8 14,7 13,0
CY
13,9 13,3 10,7 10,2
7,8
7,5
7,3
8,0
7,2
4,6
LV
15,4 15,6 15,8 15,4 14,3 13,0 11,8 10,8
9,8
8,5
LT
8,4
8,9
7,9
7,5
8,6
8,0
7,4
6,4
6,3
5,9
LU
10,5 11,5 10,3 11,3
5,4
6,0
5,5
7,1
5,3
5,6
HU
12,5 12,6 11,4 11,7 11,4 10,7 11,4 11,7 11,9 11,5
MT
33,1 32,7 31,0 27,6 26,0 24,0 22,8 21,1 20,3 20,2
NL
13,3 12,2 11,3 10,9 10,7 10,0
9,1
8,6
9,0
8,3
AT
7,4
7,2
7,7
7,3
6,4
5,9
6,4
6,2
5,9
5,7
PL
5,3
5,4
4,9
5,0
5,3
5,4
5,6
5,7
5,6
5,4
PT
38,6 38,8 36,7 35,0 31,0 28,3 23,1 20,5 18,8 17,4
RO
19,6 17,9 17,3 15,9 16,7 19,3 18,1 17,8 17,4 18,2
SI
4,8
5,5
4,1
4,7
5,0
4,5
3,6
4,2
3,5
4,0
SK
6,3
6,6
6,5
6,1
4,9
4,7
5,1
5,3
6,4
6,7
FI
10,0
9,4
8,8
9,5
9,3
9,7
9,2
8,7
8,9
9,1
SE
10,4
7,8
7,1
7,0
6,4
5,9
5,8
6,7
6,3
5,7
UK
17,2 17,2 17,2 17,5 16,3 15,4 15,5 13,6 12,7 12,2
IS
24,8 25,6 23,1 23,4 21,0 22,6 18,7 19,3 19,7 18,2
NO
4,2 17,3 18,3 16,7 17,7 17,6 16,6 14,6 13,2 11,3
CH
6,5
6,7
4,6
4,9
6,3
4,4
4,2
3,7
3,7
4,4
FYROM
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
TR
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Πηγή: Eurostat (2015):
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS383444_QID_1410794C_UID_3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;C_BIRTH,L,Z,2;AGE,L,
Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-383444SEX,T;DS383444INDICATORS,OBS_FLAG;DS-383444C_BIRTH,FOR;DS-383444UNIT,PC;DS383444WSTATUS,POP;DS-383444AGE,Y18-24;&rankName1=WSTATUS_1_2_-
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1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=CBIRTH_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wa
i=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%
23.%23%23%23

Σε ορισμένα κράτη μέλη, η κατάσταση επηρεάζεται από την μεταναστευτική
πολιτική, καθώς και από τη χώρα προέλευσης. Υπάρχουν ενδείξεις μάλιστα ότι οι μη
γηγενείς μαθητές αποδίδουν καλύτερα σε χώρες όπου η κοινωνικοοικονομική
κατάσταση σχετίζεται λιγότερο με τις εκπαιδευτικές επιδόσεις, δηλαδή σε
εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία δίνουν έμφαση στην ισότητα στην εκπαίδευση (βλ.
European Commission, 2006b: 162).
Επίσης, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ως σημαντική παράμετρος
μαθητικής διαρροής και η διαφορετική μητρική γλώσσα από αυτή της γλώσσας
διδασκαλίας. Σύμφωνα με την Planet, έρευνες σχετικές με τη μαθητική διαρροή,
έχουν υποστηρίξει ότι οι δίγλωσσοι μαθητές αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες
και προβλήματα στο σχολείο, όχι μόνο σε σχέση με την μαθητική τους επίδοση, αλλά
και στο επίπεδο της ομαλής κοινωνικοποίησης τους καθώς και στη δημιουργία
σχέσεων συνεργασίας και κατανόησης στο εσωτερικό αυτού (βλ. Planet, 2007b:
25).Τέλος, να αναφερθεί ότι η μη συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, η οποία
εξαρτάται και από την ηλικία μετανάστευσης, έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη των
γλωσσικών δεξιοτήτων των μη γηγενών μαθητών (βλ. European Commission, 2013:
31).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Σκούρτου, η διδασκαλία όλων των γνωστικών
αντικειμένων στο ελληνικό σχολείο ελληνικής γλώσσας είναι άμεσα συνδεδεμένη
με την ελληνική γλώσσα. Ως εκ τούτου, για μία επιτυχημένη διδασκαλία πρέπει να
οικοδομηθεί μια τέτοια μαθησιακή συνθήκη που να επιτρέπει, να ενθαρρύνει και να
μεγιστοποιεί την αξιοποίηση της προηγούμενης γλωσσικής και πολιτισμικής γνώσης
στη διαδικασία κατανόησης και δημιουργίας νοήματος στη γλώσσα (βλ. Σκούρτου,
2002: 11-20). Σε αντίθετη περίπτωση, η υποβάθμιση της μητρικής γλώσσας και του
πολιτισμού των μαθητών πιθανώς να οδηγήσει σε μαθητική διαρροή και
παραβατικότητα, σε μία συμπεριφορά δηλαδή αντίδρασης των μαθητών καθώς
προσπαθούν να διατηρήσουν την εθνικής τους ταυτότητα (βλ. Planet, 2007: 25).
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Όσον αφορά τις εθνικές μειονότητες, παρατηρείται ότι αντιμετωπίζουν
μειονεκτήματα στην εκπαίδευση και, κατά συνέπεια, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τα
οποία παρουσιάστηκαν σε μια ουγγρική μελέτη, περίπου το 50% του συνολικού
πληθυσμού των Ρομά ολοκληρώνει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο
ποσοστό εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με το 85% του υπόλοιπου
πληθυσμού. Ορισμένες χώρες (Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ιρλανδία,
Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λιθουανία, Λετονία, Ουγγαρία,
Πολωνία,

Πορτογαλία,

Ρουμανία,

Σλοβενία,

Φινλανδία)

έχουν

εφαρμόσει

στοχευμένες πολιτικές και μέτρα για τη μείωση της μαθητικής διαρροής στην ομάδα
αυτή (βλ. European Commission, 2014c: 40).
Συμπερασματικά, αληθεύει ότι οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο
αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα, αφού για παράδειγμα υπάρχουν διαφορές μεταξύ
των παιδιών μεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς, με τους τελευταίους μάλιστα
να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στην εκπαίδευση. Επιπλέον, εντοπίζονται και διαφορές
ανάλογα με την χώρα καταγωγής, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι
μαθητές κινεζικής και ινδικής καταγωγής αποδίδουν καλύτερα στην εκπαίδευση από
τους μαθητές της Αφρικής, της Καραϊβικής, του Πακιστάν και του Μπαγκλαντές (βλ.
European Commission, 2014c: 40).
2.2.4 Φύλο
Σε έρευνες στην

ΕΕ και την Ελλάδα παρατηρείται ότι δεν εμφανίζονται

σημαντικές διαφοροποιήσεις στο βαθμό της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην
εκπαίδευση. Παρατηρείται όμως, μία γενική υπεροχή των γυναικών όσον αφορά τη
συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα (βλ. Planet, 2007b: 13-14).
Αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται στις διαφορετικές εμπειρίες των ανδρών
και των γυναικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Για

παράδειγμα,

μπορεί

να

ευθύνεται η δυσκολία προσαρμογής των ανδρών έναντι των γυναικών στο σχολικό
περιβάλλον, στο γεγονός ότι οι γυναίκες τείνουν να έχουν καλύτερη απόδοση από
τους άνδρες στην εκπαίδευση αλλά και στο γεγονός ότι περισσότερες γυναίκες
αποκτούν ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι οι
γυναίκες έχουν καλύτερες επιδόσεις στην ανάγνωση, ενώ οι άνδρες από την άλλη
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πλευρά έχουν καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά και τις επιστήμες (βλ. European
Commission, 2014c: 42).
Ειδικότερα, να σημειώσουμε ότι στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει μια μελέτη
που πραγματοποιήθηκε στη Φινλανδία. Η συγκεκριμένη μελέτη υποστηρίζει ότι η
υπεροχή των γυναικών στην εκπαίδευση οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει μια
σημαντική διαφορά στην αντίληψη μεταξύ των δύο φύλων, όσον αφορά τη μαθητική
επίδοση στα τελικά στάδια της βασικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες
συσχετίζουν με πιο θετικό τρόπο τη μελέτη των μαθημάτων και τη χρησιμότητα τους,
σε σύγκρισή με τους άνδρες (βλ. European Commission, 2006b: 160).
Σύμφωνα με έρευνα των Gatt και Gatt στη Μάλτα, η κύρια αιτία που
εγκαταλείπουν οι γυναίκες πρόωρα το σχολείο είναι ότι αποφασίζουν να εργαστούν
και να κερδίσουν χρήματα με την προοπτική του γάμου. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει το
στερεότυπο ότι το μέλλον μιας γυναίκας είναι στο σπίτι (βλ. Gatt και Gatt, 2006: 7778). Συν τοις άλλοις, ο Παπαδάκης αναφέρει ότι τα πολιτισμικά ήθη, έθιμα και οι
παραδόσεις, όπως και οι άγραφοι κανόνες αποτελούν εμπόδια για την φοίτηση
κυρίως των γυναικών, όπως στην περίπτωση των Ρομά και της μουσουλμανικής
μειονότητας της Θράκης (βλ. Παπαδάκης, 2013: 44-45; Ασκούνη, 2006: 143-144)
Στη συνέχεια, θα δούμε ότι το πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης των τελευταίων
ετών αύξησε την νεανική ανεργία επιδρώντας και στα δύο φύλα. Αποτελεί σκληρή
πραγματικότητα ότι ο δευτερογενής και τριτογενής τομές της οικονομίας δέχτηκαν
ισχυρό πλήγμα, που ο καθένας τους ξεχωριστά υπερεκπροσωπείται από το αρσενικό
και θηλυκό φύλο αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, ο δευτερογενής τομέας των κατασκευών
αποτελείται στην πλειονότητα του από άνδρες, ενώ ο τριτογενής τομέας των
υπηρεσιών υπερεκπροσωπείται από γυναίκες (βλ. Παπαδάκης, 2013: 41-43). Με την
οικονομική κρίση του 2008, παρατηρούμε μείωση του ρυθμού μεταβολής της
μαθητικής διαρροής από το 2007 στο 2008 και στα δύο φύλα. Στο αρσενικό φύλο
ειδικότερα, το 2007 το ποσοστό κυμαινόταν στο 16,9%, μειωμένο κατά 0,5
ποσοστιαίες μονάδες από το 2006 (17,4%), ενώ το 2008 στο 16,6% μειωμένο κατά
0,3 ποσοστιαίες μονάδες βλ. πίνακα 6). Προχωρώντας, παρόμοια μεταβολή
παρατηρούμε και στο θηλυκό φύλο, όπου το 2007 το ποσοστό βρισκόταν στο 12,8%,
μειωμένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από το 2006 (13,6%), ενώ το 2008 στο
12,6% μειωμένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες (βλ. πίνακα 7).
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Πίνακας 6: Μαθητική διαρροή και φύλο (αρσενικό φύλο)
ΚΡΑΤΟΣ/ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EU28
17,7 17,4 16,9 16,6 16,0 15,8 15,2 14,4 13,5 12,7
EU27
17,8 17,5 17,0 16,7 16,1 15,9 15,3 14,5 13,6 12,8
EU15
19,8 19,6 19,1 18,8 18,0 17,5 16,7 15,6 14,4 13,3
EA19
20,1 19,9 19,3 18,9 18,2 17,8 16,8 15,8 14,6 13,5
EA18
20,2 20,0 19,4 19,0 18,3 17,9 16,9 15,9 14,7 13,6
EA17
20,2 20,0 19,4 19,0 18,3 17,9 16,9 15,9 14,7 13,6
BE
15,3 15,1 13,9 13,4 12,8 13,8 14,9 14,4 13,2 11,8
BG
20,6 17,7 15,2 14,1 13,7 13,2 11,2 12,1 12,3 12,8
CZ
6,1
5,4
5,7
5,8
5,5
4,9
5,4
6,1
5,4
5,8
DK
10,5 10,5 16,2 15,0 14,3 14,1 12,1 10,8
9,9
9,3
DE
13,3 14,0 13,1 12,4 11,5 12,7 12,5 11,1 10,2 10,0
EE
16,7 19,5 21,4 19,8 17,9 14,4 12,8 13,3 13,6 15,3
IE
15,4 15,2 14,9 14,7 14,7 13,4 12,8 11,2
9,8
8,0
EL
17,1 19,6 18,2 18,0 17,9 16,4 15,9 13,7 12,7 11,5
ES
37,0 36,7 36,6 38,0 37,4 33,6 31,0 28,9 27,2 25,6
FR
14,1 14,3 14,9 13,5 14,3 15,0 13,8 13,3 10,7
9,5
HR
6,0
5,3
6,1
5,1
5,5
6,5
5,9
5,7
5,5
3,1
IT
25,8 23,8 22,6 22,4 21,8 21,8 20,6 20,2 20,0 17,7
CY
27,2 22,5 19,5 19,0 15,2 16,2 15,1 16,5 14,8 11,2
LV
19,0 19,3 20,6 20,0 17,6 16,7 15,8 14,7 13,6 11,7
LT
11,0 11,5 10,1 10,2 11,6
9,8 10,0
8,1
7,8
7,0
LU
17,0 17,6 16,6 15,8
8,9
8,0
7,6 10,7
8,4
8,3
HU
13,7 13,7 12,5 12,4 12,2 11,5 12,3 12,3 12,5 12,5
MT
37,4 36,1 34,8 31,1 30,1 29,9 28,8 25,2 23,2 22,3
NL
15,9 15,1 14,0 14,0 13,1 12,1 10,8 10,2 10,9 10,3
AT
9,7 10,3 11,5 10,4
8,6
8,4
9,0
8,0
7,9
7,6
PL
6,8
6,9
6,2
6,1
6,6
7,2
7,4
7,8
7,9
7,3
PT
46,2 46,1 42,8 41,4 35,8 32,4 28,1 26,9 23,4 20,7
RO
20,1 17,8 17,1 15,9 16,1 19,5 19,1 18,5 18,7 19,5
SI
6,5
7,1
5,8
7,2
7,2
6,4
5,7
5,4
5,0
6,0
SK
6,7
7,3
7,2
7,1
5,7
4,6
5,4
6,0
6,7
6,9
FI
12,4 11,8 11,2 12,1 10,7 11,6 11,2
9,8 10,4 11,9
SE
11,9 10,1
9,5
9,0
8,0
7,5
7,8
8,5
7,9
7,3
UK
12,6 12,3 17,6 18,3 16,9 15,6 16,1 14,5 13,6 12,8
IS
29,7 29,0 27,2 26,2 25,1 26,0 22,2 23,6 24,4 24,3
NO
5,3 22,5 22,7 21,0 21,8 21,4 19,9 17,6 15,7 12,9
CH
10,0 10,7
8,5
7,8
8,8
6,1
6,8
5,7
5,6
5,5
FYROM
:
19,9 17,9 17,6 14,1 13,7 11,9 11,1
9,1 11,0
TR
:
41,3 39,0 37,9 37,9 37,8 37,7 36,1 35,0 35,5
Πηγή: Eurostat (2015):
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_296EA375_UID_3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;I
NDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805SEX,M;DS-108805UNIT,PC;DS108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;DS108805WSTATUS,POP;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-
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1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_1_2&rankName5=SEX_1_2_1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wa
i=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%
23.%23%23%23

Στην ΕΕ το φαινόμενο αφορά με μικρή διαφορά το αρσενικό φύλο. Το 2013
στην Ευρώπη των 28, από το σύνολο των ατόμων που εγκατέλειπε τα σχολεία, το
13,5% ήταν άνδρες και το 10,2%

γυναίκες, ενώ το 2014 το αρσενικό φύλο

αποτελούσε το 12,7% και το θηλυκό φύλο μόλις το 9,5%. Όπως παρατηρούμε στους
πίνακες 6 και 7 την περίοδο 2005-2014 το αρσενικό φύλο λαμβάνει συνεχώς το
μεγαλύτερο ποσοστό, όμως η διαφορά μειώνεται συνεχώς από 4,1 ποσοστιαίες
μονάδες το 2005 (17,7% το αρσενικό φύλο και 13,6% το θηλυκό) σε 3,2 το 2014
(12,7% το αρσενικό φύλο και 9,5% το θηλυκό) (βλ. πίνακα 6, 7).
Σύμφωνα με την Traag, οι άνδρες είναι σχεδόν δύο φορές πιο πιθανό να
εγκαταλείψουν την εκπαίδευση σε σύγκριση με τις γυναίκες (βλ. Traag, 2012: 31). Αν
και υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, σε όλες σχεδόν τις
χώρες, τα ποσοστά των αγοριών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση είναι
υψηλότερα από ότι τα ποσοστά των κοριτσιών. Για παράδειγμα το 2014 στην Κύπρο,
η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων υπερβαίνει τις 9 ποσοστιαίες μονάδες. Άλλες
χώρες με μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο φύλων σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat για το 2014, είναι η Εσθονία (+7,5%), η Ισπανία (+7,5%), η Ιταλία (+5,5%),
η Λετονία (+6,6%), η Πορτογαλία (+6,6%) και η Ισλανδία (+10,8%), με διαφορά από
5,5 έως 10,8 ποσοστιαίες μονάδες. Τέλος, μόνο στη Σλοβακία, την Αυστρία και την
Ελβετία, η διαφορά στα ποσοστά μεταξύ των δύο φύλων είναι μικρότερες από 1%
(βλ. πίνακα 6 και 7).
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Πίνακας 7: Μαθητική διαρροή και φύλο (θηλυκό φύλο)
ΚΡΑΤΟΣ/ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EU28
13,6 13,2 12,8 12,6 12,3 11,9 11,5 10,8 10,2
9,5
EU27
13,7 13,3 12,9 12,7 12,3 12,0 11,5 10,9 10,2
9,6
EU15
15,1 14,7 14,3 14,0 13,5 13,0 12,5 11,7 10,9 10,1
EA19
14,8 14,4 13,9 13,6 13,2 12,8 12,2 11,5 10,9
9,9
EA18
15,0 14,5 14,0 13,7 13,3 12,9 12,3 11,6 10,9 10,0
EA17
15,0 14,5 14,0 13,7 13,3 12,9 12,4 11,6 11,0 10,0
BE
10,5 10,0 10,3 10,6
9,3 10,0
9,7
9,5
8,7
7,7
BG
20,3 17,0 14,7 15,5 15,8 14,5 12,6 13,0 12,7 12,9
CZ
6,3
4,9
4,7
5,4
5,2
4,8
4,4
4,9
5,5
5,2
DK
6,9
7,7
9,5 10,0
8,1
7,7
7,0
7,4
6,2
6,0
DE
13,7 13,4 11,9 11,2 10,7 11,0 10,7
9,9
9,3
8,9
EE
11,2
6,9
7,2
8,3
9,1
7,6
8,4
7,3
5,8
7,5
IE
9,5
9,1
8,6
8,1
8,6
9,6
8,8
8,2
6,9
5,7
EL
9,5 10,6 10,3 10,6 10,5 10,6 10,0
8,9
7,5
6,6
ES
24,7 23,6 24,7 25,1 24,1 22,6 21,5 20,5 19,8 18,1
FR
10,4 10,6 10,3
9,5 10,1
9,9 10,1
9,7
8,7
7,4
HR
4,2
4,1
2,9
3,7
4,8
3,8
4,0
4,4
3,4
2,3
IT
18,4 17,0 16,4 16,7 16,2 15,3 14,9 14,3 13,6 12,2
CY
10,4
8,2
6,8
9,5
8,7
9,8
8,1
7,0
4,2
2,9
LV
11,8 11,5 10,5 10,8 11,0
9,0
7,5
6,3
5,8
5,1
LT
5,7
6,0
5,5
4,7
5,8
6,0
4,6
4,6
4,7
4,6
LU
9,6 10,4
8,4 10,9
6,6
6,0
4,8
5,5
3,7
3,7
HU
11,3 11,3 10,2 11,0 10,8 10,1 10,6 11,2 11,4 10,3
MT
28,3 28,1 25,3 23,2 21,1 17,4 16,3 16,8 17,7 18,3
NL
11,1 10,1
9,3
8,8
8,6
7,8
7,2
7,3
7,4
6,8
AT
8,9
9,8 10,2
9,9
8,9
8,3
8,0
7,6
7,1
6,5
PL
3,7
3,9
3,8
3,9
3,9
3,5
3,7
3,5
3,2
3,3
PT
30,2 30,7 30,0 28,2 25,8 24,0 17,7 14,0 14,3 14,1
RO
19,1 18,0 17,4 16,0 17,2 19,0 17,2 16,9 15,9 16,7
SI
3,2
4,0
2,2
2,6
3,2
3,3
2,5
3,2
2,6
2,7
SK
5,9
5,8
5,8
4,9
4,1
4,9
4,6
4,6
6,1
6,6
FI
8,2
7,8
7,2
7,7
9,0
9,0
8,4
8,1
8,3
7,2
SE
9,7
7,1
6,5
6,8
6,0
5,5
5,4
6,3
6,2
6,0
UK
10,6 10,2 15,6 15,6 14,5 13,9 13,8 12,2 11,1 10,7
IS
19,8 21,8 18,7 22,4 17,4 19,0 17,1 16,5 16,4 13,5
NO
4,0 13,1 14,1 12,9 13,4 13,2 13,1 11,9 11,6 10,4
CH
9,3
8,4
6,7
7,5
9,4
7,0
5,7
5,3
5,2
5,4
FYROM
:
25,9 22,0 21,7 18,5 17,5 15,2 12,3 13,9 14,0
TR
:
55,6 54,1 52,5 50,2 47,9 45,7 43,0 39,9 41,0
Πηγή: Eurostat (2015):
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS108805_QID_-74026C0F_UID_3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,
Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805SEX,F;DS108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y1834

24;DS-108805WSTATUS,POP;&rankName1=WSTATUS_1_2_1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&
empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&
cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23

Εξαίρεση

βέβαια, αποτελούν η Βουλγαρία και η Τουρκία στις οποίες

παρατηρείται αντίθετη τάση. Εκεί, παρατηρούνται ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά της
μαθητικής διαρροής στις γυναίκες παρά στους άνδρες. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες
διαρρέουν της εκπαίδευσης με ποσοστό 12,9% ενώ οι άνδρες με ποσοστό 12,8%
(διαφορά +0,1%) για τη Βουλγαρία, ενώ στη Τουρκία έχουν ποσοστό 41,0% έναντι
35,5% αντίστοιχα (διαφορά 5,5%) (βλ. πίνακα 6, 7). Σύμφωνα με τους Cemalcilar
και Goksen (2012), οι γυναίκες στην Τουρκία είτε δεν παρακολουθούν μαθήματα σε
κανένα σχολείο είτε το εγκαταλείπουν ιδιαίτερα πρόωρα. Οι διαφορές μεταξύ των
φύλων στην Τουρκία συνδέεται με τις επιδράσεις που δέχεται η εκπαίδευση από
άλλους παράγοντες στην τουρκική κοινωνία, όπως είναι η περιορισμένη συμμετοχή
του γυναικείου φύλου στην αγορά εργασίας, οι οικογενειακοί παράγοντες και οι
πολιτιστικές ή θρησκευτικές προσδοκίες που κυριαρχούν για την κοινωνική θέση των
γυναικών (βλ. European Commission, 2014c: 41).
Μεταβαίνοντας στην Ελλάδα και ερευνώντας την κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευσή της καθώς και την ανώτερη δευτεροβάθμια αλλά και την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση που σημειώνεται από τα δύο φύλα, θα διαπιστώσουμε ότι
σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες (αστικές, ημιαστικές, αγροτικές) της χώρας μας,
το ποσοστό των αγοριών που εγκαταλείπουν το σχολείο είναι σχετικά υψηλότερο από
αυτό των κοριτσιών. Αυτή η διαφορά γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στις αγροτικές
περιοχές.
Ανατρέχοντας στους πίνακες 6 και 7 παρατηρούμε ότι το 2014 τα αγόρια
εγκαταλείπουν το σχολείο σε ποσοστό 11,5%, ενώ τα κορίτσια σε ποσοστό 6,6%,
ένα «προβάδισμα»

το οποίο διατηρείται από το 2005. Το γεγονός αυτό,

δικαιολογείται ίσως λόγω των πιέσεων που ασκούνται στα αγόρια για πρόωρη ένταξη
στην αγορά εργασίας (βλ. πίνακα 6 και 7). Επίσης, τα αγόρια αναπτύσσουν σε
μεγαλύτερο ποσοστό παρεκκλίνουσες συμπεριφορές οι οποίες συνδέονται με τη
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χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ καθώς είναι επιρρεπείς και σε ατυχήματα,
παράγοντες που είναι δυνατόν να τους οδηγήσουν σε εγκατάλειψη του σχολείου πριν
την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, τα κορίτσια
επηρεάζονται περισσότερο από χρόνια ψυχοσωματικά προβλήματα υγείας (βλ.
Planet, 2007b: 14)
2.2.5 Η σχολική επίδοση και τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα
Η σχολική επίδοση (όπως για παράδειγμα οι βαθμοί) και η ακαδημαϊκή
επίτευξη θεωρούνται οι καλύτεροι παράγοντες πρόβλεψης της μαθητικής διαρροής. Η
συσχέτιση μεταξύ τους, δείχνει ότι οι καλοί βαθμοί είναι ένα μέτρο αξιολόγησης των
ικανοτήτων των μαθητών, το οποίο φανερώνει το πόσο καλά είναι προετοιμασμένοι
για την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έπειτα, είναι αλήθεια ότι οι βαθμοί
επηρεάζονται έντονα από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το φύλο, τη γλώσσα
της μειονότητας και την εκπαίδευση των γονέων. Συνήθως οι διαρρέοντες νέοι εκτός
από χαμηλές επιδόσεις, είχαν και αρνητική αλληλεπίδραση με τους καθηγητές τους,
και πολλοί από αυτούς είχαν αποθαρρυνθεί και αποκοπεί από το σχολικό περιβάλλον
(βλ. Lyche, 2010: 15-17). Ως εκ τούτου, η απόφαση να εγκαταλείψουν το σχολείο
πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους, είναι συνήθως αποτέλεσμα της
μεγάλης χρονικής διάρκειας των αισθημάτων αποτυχίας που βιώνουν μέσα στο
σχολικό περίγυρο. Επομένως, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του μαθητή έχει
έμμεση επίδραση στην σχολική επίδοση . Ωστόσο, αν και η συσχέτιση μεταξύ της
αποτυχίας στο σχολείο και της εγκατάλειψης του σχολείου είναι σαφής, δεν
εγκαταλείπουν το σχολείο μόνο οι αδύναμοι μαθητές (Lyche, 2010: 15-17). Για
παράδειγμα, έρευνα που έγινε στην Αυστραλία έδειξε ότι αν ένας μαθητής έχει καλές
επιδόσεις, θα παραμείνει στο σχολείο ανεξάρτητα από τους άλλους παράγοντες.
Αντίθετα, αν οι μαθητές δεν έχουν καλές επιδόσεις τότε θα επιθυμούν να το
εγκαταλείψουν (βλ. Marks και Fleming, 1999: 19-21). Στο ίδιο συμπέρασμα
καταλήγουν στην έρευνά τους, οι Κάτσικας και Καββαδίας, αφού διαπιστώνουν ότι οι
μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο λόγω δυσκολιών στα μαθήματα αλλά ταυτόχρονα
αποδίδουν ευθύνες για την απόφαση αυτή και στους εκπαιδευτικούς (βλ. Κάτσικας
και Καββαδίας, 2000: 113-114).
Δηλαδή, κατανοούμε ότι το κίνητρο να παραμείνουν στο σχολείο εξασθενεί
όταν συναντούν δυσκολίες στην εκπλήρωση των σχολικών τους υποχρεώσεων, όταν
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παίρνουν χαμηλούς βαθμούς, ή ακόμη και όταν επαναλαμβάνουν μία τάξη αφού
διαπιστώνουν ότι έχουν μεγαλύτερη ηλικία από τους συμμαθητές τους. Επίσης, οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εκπλήρωση των ακαδημαϊκών απαιτήσεων
αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, γιατί όταν οι μαθητές δεν μαθαίνουν με τον
ίδιο ρυθμό με τους συμμαθητές τους, κατά τα πρώτα χρόνια της μαθητικής τους
εκπαίδευσης, όσο περνάει ο καιρός βιώνουν ολοένα και μεγαλύτερη δυσκολία να
επιτύχουν στο σχολείο.
Είναι αλήθεια ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές πιθανόν να έχουν μαθησιακές
δυσκολίες, προβλήματα υγείας, κακή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας, χαμηλή
αυτοεκτίμηση, ή να είναι νέοι γονείς, πράγμα που συχνά τους εμποδίζει να
συνεχίσουν την εκπαίδευση, ενώ συχνά παρατηρείται ότι έχουν χαμηλότερες
επιδόσεις από όσους ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους με επιτυχία σύμφωνα με
έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά (βλ. Audas και Willms, 2001: 34).
2.2.6 Ο ρόλος της αυτοεκτίμησης
Σχετικές μελέτες φανερώνουν ότι όσο αυξάνεται η αυτοεκτίμηση του μαθητή
αυξάνεται και η επίδοσή του στο σχολείο και αντίστροφα (βλ.. ΠαπαδιώτηΑθανασίου, 1999: 282-190). Θα πρέπει να τονισθεί ότι η εικόνα που θα σχηματίσει το
νεαρό άτομο για τον εαυτό του αλλά και ο τρόπος που θα τοποθετήσει τον εαυτό του
στον κοινωνικό χώρο όπου καλείται να ενταχθεί, επηρεάζεται σημαντικά από τις
προσδοκίες που έχουν για αυτόν οι «σημαντικοί άλλοι» (γονείς, εκπαιδευτικοί,
φίλοι). Τα παιδιά που δεν έχουν καλές επιδόσεις στα μαθήματα, συγκρίνουν τον
εαυτό τους με τα άλλα συνομήλικα παιδιά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, με
αποτέλεσμα να δημιουργούν μία εικόνα ταύτισης του εαυτού τους με τον αδύναμο
μαθητή, και επομένως να αποκτούν χαμηλή αυτοεκτίμηση, η οποία τα ακολουθεί για
όλη τους την ζωή. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τελικά τα παιδιά που θα
εγκαταλείψουν το σχολείο, δεν είναι απλά εκείνα που έχουν τις μεγαλύτερες
πιθανότητες λόγω των γνωστικών ή ατομικών τους δυνατοτήτων αλλά είναι κυρίως
αυτά για τα οποία «η μαθητική κοινότητα αλλά και η οικογένεια έχουν επενδύσει
λιγότερο και θεωρούν τη διαρροή τους από το σχολείο, λίγο ως πολύ, αναμενόμενη»
(βλ. Planet, 2007b: 15).
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2.2.7 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος
Οι Bourdieu και Passeron τονίζουν ότι είναι άδικο και το ίδιο το εκπαιδευτικό
σύστημα, διότι τείνει να μεταχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο, με τις ίδιες απαιτήσεις και
ίσα, μαθητές άνισους κοινωνικά και οικονομικά, αγνοώντας τις μορφωτικές τους
ανισότητες. Καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι ο σχολικός μηχανισμός νομιμοποιεί
τις εκπαιδευτικές ανισότητες διαιωνίζοντας τις υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες
(βλ. Bourdieu και Passeron 1999: 144-150, 206-212).

Από τα παραπάνω,

αναδεικνύεται, όπως επισημαίνει ο Παπαδάκης, η «ελλειμματική λειτουργία του
εκπαιδευτικού συστήματος και η ανεπάρκεια της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και της
κοινωνικής πολιτικής σε συνδυασμό με την «σκληρή» επιλεκτική λειτουργία του
εκπαιδευτικού συστήματος» (βλ. Παπαδάκης, 2003: 154-162) .
Επεκτείνοντας τον παραπάνω συλλογισμό, καταλήγουμε στο γεγονός ότι η
σχέση αυτών των νέων με την εκπαίδευση είναι, στην πιο ήπια μορφή της, μη
λειτουργική. Υπάρχει μία εύθραυστη συνεργασία μεταξύ των δύο, η οποία
εξελίσσεται σε πλήρη απόρριψη του ενός από τον άλλον. Έτσι, παρατηρείται και ότι
οι συγκεκριμένοι νέοι απορρίπτουν το σχολικό σύστημα αλλά και αντίστροφα το
σχολικό σύστημα απορρίπτει τους νέους αυτούς (βλ. European Commission 2006:
163).
Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι το ποσοστό της μαθητικής διαρροής
εξαρτάται από τα ατομικά χαρακτηριστικά του σχολείου, όπως το μέγεθος του
σχολείου, τους διαθέσιμους πόρους του και του βαθμού υποστήριξης για τους
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς. Μικρά σχολεία
τείνουν να έχουν χαμηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (βλ.
United States General Accounting Office, 2002: 16).
Η ανάσχεση της μετάβασης στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Παρατηρείται ότι μερικοί μαθητές εγκαταλείπουν την ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, καθώς δεν τους ελκύει το παραδοσιακό στυλ της διδασκαλίας. Για το
λόγο αυτό, το πρόγραμμα σπουδών θεωρείται ότι παίζει ένα σημαντικό ρόλο καθώς
πρέπει να είναι εύκαμπτο σε μεταρρυθμίσεις, ώστε να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις
της αγοράς εργασίας, χωρίς ωστόσο να καθορίζεται αποκλειστικά από αυτές (βλ.
European Commission, 2014c: 48).
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Συγκεκριμένα, μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα (βλ. Ρουσέα
και Βρετάκου, 2006: 34-35) τονίζει την αποτυχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για την υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και τη σύνδεση της αποτυχίας
αυτής με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι τα
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν παρέχουν στοχευόμενη στήριξη στους
μαθητές για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, συναισθηματικών και κοινωνικών τους
αναγκών. Έτσι, δεν αντιμετωπίζεται η μακρά διαδικασία της «απεμπλοκής» από το
σχολείο και τη μάθηση, η οποία συχνά ξεκινά από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ως
εκ τούτου, μετά τις πρώτες εμπειρίες της σχολικής αποτυχίας και την αυξανόμενη
αποξένωση από το σχολείο, η μετάβαση στο επόμενο επίπεδο της εκπαίδευσης είναι
ιδιαίτερα επίπονη για τους μαθητές που ήδη δυσκολεύονται. Ακόμη, ο αποκλεισμός
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αυξάνει τον
κίνδυνο απεμπλοκής του μαθητή, αφού του καλλιεργεί την πεποίθηση ότι η
εκπαίδευση που θα λάβει από το σχολείο δεν θα είναι χρήσιμη στην εύρεση εργασίας
(βλ. European Commission, 2014c: 48).
Η έλλειψη ευελιξίας κατά τη μετάβαση από την υποχρεωτική στην μηυποχρεωτική εκπαίδευση, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και μπορεί να
αυξήσει την πιθανότητα εξόδου από την εκπαίδευση ή την κατάρτιση. Στις
περισσότερες χώρες, η κατοχή πιστοποιητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί
προϋπόθεση για τη συνέχιση της φοίτησης στη μη-υποχρεωτική δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Παρ’ λα αυτά είναι αλήθεια ότι η μεγαλύτερη διαφοροποίηση και
ποικιλία επιλογών στις δυνατότητες εκπαίδευσης που προσφέρονται στο πλαίσιο της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθώς και στη μη-υποχρεωτική εκπαίδευση, μπορεί να
μειώσει τον κίνδυνο της μαθητικής διαρροής. Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 8
άλλωστε, μόνο ένα μικρό ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν την τυπική
εκπαίδευση απορροφάται στην μη-τυπική εκπαίδευση, δηλαδή στην εκπαίδευση η
οποία παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, εκτός του τυπικού
εκπαιδευτικού συστήματος (βλ. πίνακα 8).
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Πίνακας 8: Μαθητική διαρροή και μη-τυπική εκπαίδευση, 2014
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Πηγή: European Commission (2014d)
Συνεχίζοντας αναφέρουμε ότι, το εκπαιδευτικό σύστημα πολλές φορές δεν
προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις σε περίπτωση που κάποιοι μαθητές θέλουν να
αλλάξουν την επιλογή των σπουδών τους, μη δίνοντας τους έτσι την ευκαιρία να
αλλάξουν ή να ξεκινήσουν ένα άλλο πρόγραμμα σπουδών λόγω της έλλειψης της
ισοδυναμίας μεταξύ τους. Εξαιτίας αυτού, οι συγκεκριμένοι μαθητές μπορεί να
χάσουν το κίνητρο μάθησης και συνεπώς να μην τελειώσουν το πρόγραμμα σπουδών
που άρχισαν. Αυτή η έλλειψη ευελιξίας εντός του εκπαιδευτικού συστήματος και η
περιορισμένη επιλογή των εκπαιδευτικών μονοπατιών μπορεί να οδηγήσει σε
εγκατάλειψη του εκπαιδευτικού συστήματος. Για αυτό το λόγο, οι ευέλικτες
μεταβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και η παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας και
καθοδήγησης, αποτελούν προτάσεις ζωτικής σημασίας ώστε να βοηθήσουν τους
μαθητές να επιλέξουν την εκπαιδευτική σταδιοδρομία που επιθυμούν και, με τον
τρόπο αυτό μειώνεται ο

κίνδυνος της μαθητικής διαρροής (βλ. European

Commission, 2014c: 48).
2.2.8 Σχετική επίδραση κάθε παράγοντα: κοινωνικοοικονομικής κατάστασηςσχολικής επίδοσης, εθνοπολιτισμικής προέλευσης και φύλου
Όπως είδαμε παραπάνω οι παράγοντες της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης,
εθνοπολιτισμικής προέλευσης και φύλου δεν επηρεάζουν ισοδύναμα την απόφαση
εγκατάλειψης του σχολείου.
Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση έχει μεγαλύτερη επιρροή από το φύλο και
την εθνοπολιτισμική προέλευση στην πρόβλεψη για την σχολική επίδοση. Τόσο τα
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αγόρια όσο και τα κορίτσια, μπορούν να επηρεαστούν από την κοινωνικοοικονομική
κατάσταση, η οποία με τη σειρά της αυξάνει τον κίνδυνο χαμηλής επίδοσης.
Όσον αφορά τη σχολική επίδοση, συνδέεται με τις οικογενειακές επιρροές και
το μορφωτικό επίπεδο των γονέων περισσότερο παρά με την οικονομική τους
κατάσταση. Επομένως, σύμφωνα με τους Bourdieu και Passeron, κάθε μαθητής
μεταφέρει την κουλτούρα της οικογένειας και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
μεγαλώνει, μέσα από τις διαδικασίες της κοινωνικοποίησης. Μέσα από αυτές τις
διαδικασίες, υιοθετούν τους κανόνες, τις αξίες, τις γνώσεις, τις αντιλήψεις καθώς και
τα «κυρίαρχα πρότυπα» των τρόπων σκέψης που επικρατούν στο οικογενειακό
κυρίως περιβάλλον τους (βλ. Bourdieu και Passeron, 1996: 139-150).
Στην πραγματικότητα όμως, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση φαίνεται να
είναι μια ισχυρότερη ικανότητα πρόβλεψης των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων από το
φύλο. Και αυτό γιατί, έχοντας ως δεδομένο το φύλο και το μεταναστευτικό
υπόβαθρο, ο δείκτης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης εξηγεί περίπου το
5-25% της διακύμανσης των αποτελεσμάτων. (βλ. EACEA/Eurydice, 2010: 42-43).
Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα της Gyönös στη Ρουμανία, η εθνοπολιτισμική
προέλευση (και η μετανάστευση) αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαρροής τόσο στη
χώρα υποδοχής όπως είδαμε, όσο και στην ειδική περίπτωση μαθητών που
μεταναστεύουν και στη συνέχεια επιστρέφουν στη χώρα προέλευσης. Αυτό συμβαίνει
κυρίως, λόγω της δυσκολίας επανένταξης των μαθητών στο αρχικό εκπαιδευτικό
σύστημα της χώρας προέλευσης. Με την εξαίρεση αυτή, η Gyönös θεωρεί ότι η
εθνοπολιτισμική προέλευση από μόνη της, δεν αποτελεί παράγοντα ρίσκου (βλ.
Gyönös, 2011: 48).
2.3

Συμπεράσματα
Αφού είδαμε όλες τις παραπάνω αναφορές επί του θέματος, μπορούμε να πούμε

με σιγουριά πως αποδεικνύεται ότι το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής συνδέεται
με πολλούς παράγοντες και αιτίες που το προκαλούν και δεν αποτελεί σε καμία
περίπτωση ένα μονόπλευρο κοινωνικό πρόβλημα. Είναι αλήθεια ότι πολλοί ερευνητές
έχουν διακρίνει παράγοντες, οι οποίοι κατά τη γνώμη τους επηρεάζουν καθοριστικά
την πορεία της μαθητικής διαρροής. Κάποιοι από αυτούς, τους εντάσσουν σε γενικές
κατηγορίες, όπως για παράδειγμα οι Audas, R. και J. D. Willms , οι οποίοι διακρίνουν
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τρεις βασικούς παράγοντες ως πρόδρομους της μαθητικής διαρροής και οι οποίοι
είναι οι εξής: α) η συμπεριφορά και η υγεία, β) η αποδοχή των σχολικών αξιών και
συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες και γ) η σχολική επίδοση (βλ. Audas και
Willms, 2001: 34). Όσον αφορά τους Dekkers και Claassen, αυτοί συμπυκνώνουν τα
αίτια του εξεταζόμενου φαινομένου σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την εκπαίδευση και
τη σχέση του σχολείου με το μαθητή και το οικογενειακό περιβάλλον. Και κατ’
επέκταση εξετάζουν και τις συναναστροφές του μαθητή, την πιθανότητα εύρεσης
εργασίας και τις χρηματικές αμοιβές που θα λάβει από αυτή, καθώς και τη θέληση
των κοριτσιών για δημιουργία οικογένειας (βλ. Dekkers και Claassen, 2001: 341354). Κάποιοι άλλοι πάλι, διακρίνουν περισσότερους παράγοντες που προκαλούν τη
μαθητική

διαρροή,

όπως

τη

δομή

και

τη

μορφή

της

οικογένειας,

τις

ενδοοικογενειακές σχέσεις, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, τη δομή και την
οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών
καθώς και τις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή των
μαθητών με διάφορες δυσκολίες, μαθησιακές ή μη στο σχολικό περιβάλλον.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες, οι οποίοι
ανιχνεύθηκαν από διάφορους ερευνητές, είναι ικανοί να οδηγήσουν στην
περιθωριοποίηση των «αδύναμων» μαθητών και στην «εθελοντική» τους αποπομπή
από το σχολικό περιβάλλον.
Στη συνέχεια, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά της μαθητικής διαρροής,
συμπεραίνουμε ότι οι παράγοντες που την επηρεάζουν είτε σχετίζονται με ατομικά
χαρακτηριστικά όπως η κοινωνικοοικονομική προέλευση, η εθνοπολιτισμική
προέλευση, το φύλο, η έλλειψη στήριξης του νέου από τους γονείς, οι μειωμένες
εκπαιδευτικές προσδοκίες, η αρνητική στάση ή αδιαφορία των γονέων, η αστάθεια
του οικογενειακού περιβάλλοντος, είτε σχετίζονται με το εκπαιδευτικό σύστημα και
τα επακόλουθά του όπως την κακή σχολική επίδοση, τις πολλές απουσίες, τα
προβλήματα

πειθαρχίας,

τις

συγκρούσεις

με

συμμαθητές/καθηγητές,

την

προηγούμενη κακή σχολική επίδοση, τη συχνή αλλαγή σχολείου, την έλλειψη
ενδιαφέροντος και την επανάληψη τάξης.
Τέλος, είναι αλήθεια ότι αν και η συχνότητα της μαθητικής διαρροής ποικίλλει
από χώρα σε χώρα, οι βαθύτεροι λόγοι εγκατάλειψης του σχολικού περιβάλλοντος
περιλαμβάνουν μια σειρά από κοινά στοιχεία, όπως είναι οι μαθησιακές δυσκολίες, η
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η έλλειψη κινήτρων, καθοδήγησης ή υποστήριξης.
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Η πρώιμη εγκατάλειψη του σχολείου άλλωστε δεν είναι απόφαση μίας στιγμής, αλλά
ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο φαινόμενο που επηρεάζεται από μια ποικιλία
παραγόντων και αιτιών, που συναντάμε είτε εντός είτε εκτός σχολείου, με ευρείες
κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις.
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3. Αλληλεπίδραση μαθητικής διαρροής και νεανικής ανεργίας
Η εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έχει σημαντικές επιπτώσεις
στα άτομα και την κοινωνία. Να σημειώσουμε βέβαια, ότι η αξιολόγηση του κόστους
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου αποτελεί ένα πολύπλοκο έργο. Και αυτό
γιατί το όφελος και το κόστος της μαθητικής διαρροής, μπορεί να είναι ατομικό,
οικονομικό αλλά και κοινωνικό (βλ. Brunello και Paola, 2013: 9-10).
Όσον αφορά, από τη μία πλευρά, τα ατομικά οφέλη από τη μειωμένη μαθητική
διαρροή, σε αυτά περιλαμβάνονται τα αναμενόμενα κέρδη, η βελτίωση της υγείας
και του προσδόκιμου ζωής και η μεγαλύτερη ικανοποίηση της ζωής. Από την άλλη,
στα οικονομικά οφέλη συμπεριλαμβάνονται οι αυξημένες πληρωμές φόρων και η
μείωση των δαπανών σχετικά με την ποινική δικαιοσύνη, αφού η πρόωρη
εγκατάλειψη του σχολείου αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμπλοκής της ποινικής
δικαιοσύνης για λύση του προβλήματος. Επιπλέον, στις κοινωνικές παροχές εκτός
από τα οικονομικά πλεονεκτήματα, συναντάμε και την αυξημένη παραγωγικότητα, τη
βελτίωση του επιπέδου υγείας καθώς και τη μείωση της εγκληματικότητας (βλ.
Brunello και Paola, 2013: 9-10).
Μεταβαίνοντας έπειτα, στα ατομικά κόστη της μαθητικής διαρροής, ως τέτοια
μπορούμε να θεωρήσουμε τα έξοδα της εκπαίδευσης, ενώ ως οικονομικά κόστη
υπολογίζονται τα κυβερνητικά έξοδα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης (βλ.
Brunello και Paola, 2013: 9-10).
Επιπρόσθετα, πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις, η μαθητική διαρροή επιδρά
αρνητικά και στην επαγγελματική εξέλιξη των νέων, αφού παρατηρείται αυξημένη
πιθανότητα ανεργίας και μεγάλη διάρκεια αυτής, για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει
την δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σύγκριση με τους κατόχους απολυτηρίου λυκείου
(βλ. Planet, 2007b: 174). Είναι αλήθεια ότι τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το
σχολείο, έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι άνεργοι ή εκτός εργατικού
δυναμικού και συνήθως να μη λαμβάνουν τελικά κρατικές παροχές, με τη μορφή
επιδομάτων ανεργίας για παράδειγμα, αναπηρίας, εκπαιδευτικά επιδόματα καθώς και
άλλες παροχές κοινωνικής πρόνοιας. Ειδικότερα, η Gyönös, μελετώντας την
περίπτωση της Ρουμανίας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όσο αυξάνει το επίπεδο
της εκπαίδευσης τόσο μειώνεται η πιθανότητα ανεργίας. Συγκεκριμένα, διαπιστώνει
ότι στη Ρουμανία το 2008, οι απόφοιτοι επιπέδων ISCED 0-2 είχαν ποσοστό ανεργίας
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50-55%, οι νέοι με μόρφωση ISCED 3-4 είχαν ποσοστά 30% έως 40%, ενώ σε όσους
έχουν μόρφωση επιπέδου ISCED 5-6 τα ποσοστά ανεργίας κυμάνθηκαν μόλις στο
10-20% (βλ. Gyönös, 2011: 51). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συγκρίνοντας τη νεανική
ανεργία ανά επίπεδο εκπαίδευσης, παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο
εκπαίδευσης από ISCED 0-2 σε ISCED 5-8 τόσο μειώνονται τα ποσοστά της
νεανικής ανεργίας σε κάθε έτος (βλ. πίνακα 10, 11,12). Πράγματι, την περίοδο 20052014 την οποία εξετάζουμε, συγκρίνοντας τις ελάχιστες τιμές των ISCED,
παρατηρούμε ότι η ελάχιστη τιμή στο επίπεδο 0-2 είναι 20,1%, στο επίπεδο 3-4
13,0%, ενώ στο επίπεδο 5-8 είναι 11,5%. Τέλος, σε παρόμοια διαπίστωση μπορούμε
να καταλήξουμε, συγκρίνοντας και τις μέγιστες τιμές τη χρονική περίοδο 2005-2014
(31,5% για ISCED 0-2, 21,0% για ISCED 3-4, 18,9% για ISCED 5-8) (βλ. πίνακα 10,
11, 12).
Παράλληλα, η ανεργία των νέων παραδοσιακά είναι υψηλότερη από εκείνη των
άλλων ηλικιακών ομάδων. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Πρώτον, η νεανική
ανεργία είναι πιο ευαίσθητη στις μεταβολές της οικονομικής δραστηριότητας, αφού
όταν η οικονομική δραστηριότητα και η απασχόληση ενηλίκων είναι υψηλή, η
απασχόληση των νέων είναι επίσης υψηλή. Αντίθετα, σε περιόδους ύφεσης, η
νεανική ανεργία αυξάνεται πολύ περισσότερο από εκείνη των άλλων ηλικιακών
ομάδων (βλ. Παπαδάκης, 2013: 27-29). Αυτή η ευαισθησία της νεανικής ανεργίας
στις οικονομικές μεταβολές, οφείλεται στο γεγονός ότι οι νέοι κατέχουν την
πλειονότητα

θέσεων

μερικής

απασχόλησης

και

συμβάσεων,

και

είναι

συγκεντρωμένοι σε ευαίσθητους τομείς εργασίας, όπως για παράδειγμα στις
κατασκευές. Επιπλέον, οι νέοι, σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες,
αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις κατά την είσοδο στην αγορά εργασίας είτε
λόγω της έλλειψης εργασιακής εμπειρίας είτε λόγω της αναντιστοιχίας μεταξύ των
δεξιοτήτων που έχουν να προσφέρουν και αυτών που απαιτούνται από τους
εργοδότες (βλ. Eurofound, 2012: 4). Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία,
επιβεβαιώνεται η στενή αλληλεξάρτηση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό επίπεδο των νέων
και την νεανικής ανεργίας.
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Πίνακας 9: Νεανική ανεργία σε άτομα ηλικίας 15-24 ετών στο σύνολο των επιπέδων
εκπαίδευσης ISCED
ΚΡΑΤΟΣ/ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EU28
18,7 17,4 15,6 15,6 19,9 21,0 21,7 23,2 23,6 22,2
EU27
18,6 17,3 15,5 15,6 19,9 21,0 21,6 23,1 23,5 22,0
EU15
16,7 15,9 14,9 15,5 19,6 20,3 20,9 22,6 23,1 21,9
EA19
17,9 16,6 15,0 15,5 20,1 20,9 21,2 23,5 24,2 23,8
EA18
17,9 16,7 15,1 15,6 20,0 20,8 21,1 23,5 24,2 23,8
EA17
18,0 16,7 15,1 15,6 19,9 20,6 21,1 23,4 24,2 23,8
BE
21,5 20,5 18,8 18,0 21,9 22,4 18,7 19,8 23,7 23,2
BG
22,3 19,5 15,1 12,7 16,2 23,2 25,0 28,1 28,4 23,8
CZ
19,2 17,5 10,7
9,9 16,6 18,3 18,1 19,5 19,0 15,9
DK
8,6
7,7
7,5
8,0 11,8 14,0 14,2 14,1 13,1 12,6
DE
15,5 13,8 11,9 10,6 11,2
9,9
8,5
8,0
7,8
7,7
EE
15,1 12,1 10,1 12,0 27,4 32,9 22,4 20,9 18,7 15,0
IE
8,6
8,6
9,1 13,3 24,0 27,6 29,1 30,4 26,8 23,9
EL
25,8 25,0 22,7 21,9 25,7 33,0 44,7 55,3 58,3 52,4
ES
19,6 17,9 18,1 24,5 37,7 41,5 46,2 52,9 55,5 53,2
FR
20,6 21,6 19,1 18,6 23,2 22,9 22,1 23,9 24,0 24,2
HR
32,3 28,9 25,2 23,7 25,2 32,4 36,7 42,1 50,0 45,5
IT
24,1 21,8 20,4 21,2 25,3 27,9 29,2 35,3 40,0 42,7
CY
13,9 10,0 10,2
9,0 13,8 16,6 22,4 27,7 38,9 36,0
LV
15,1 13,6 10,6 13,6 33,3 36,2 31,0 28,5 23,2 19,6
LT
15,8 10,0
8,4 13,3 29,6 35,7 32,6 26,7 21,9 19,3
LU
13,7 16,2 15,2 17,9 17,2 14,2 16,8 18,8 15,5 22,6
HU
19,4 19,1 18,0 19,5 26,4 26,4 26,0 28,2 26,6 20,4
MT
16,1 15,5 13,5 11,7 14,5 13,2 13,3 14,1 13,0 11,8
NL
8,2
6,6
5,9
5,3
6,6
8,7 10,0 11,7 13,2 12,7
AT
11,0
9,8
9,4
8,5 10,7
9,5
8,9
9,4
9,7 10,3
PL
36,9 29,8 21,7 17,3 20,6 23,7 25,8 26,5 27,3 23,9
PT
16,2 16,5 16,7 16,7 20,3 22,8 30,3 37,9 38,1 34,8
RO
20,2 21,4 20,1 18,6 20,8 22,1 23,9 22,6 23,7 24,0
SI
15,9 13,9 10,1 10,4 13,6 14,7 15,7 20,6 21,6 20,2
SK
30,1 26,6 20,3 19,0 27,3 33,6 33,4 34,0 33,7 29,7
FI
20,1 18,7 16,5 16,5 21,5 21,4 20,1 19,0 19,9 20,5
SE
22,8 21,5 19,3 20,2 25,0 24,8 22,8 23,6 23,5 22,9
UK
12,8 13,9 14,3 15,0 19,1 19,9 21,3 21,2 20,7 16,9
IS
7,4
8,3
7,0
8,2 15,9 16,2 14,4 13,5 10,6
9,8
NO
11,5
8,7
7,4
7,5
9,2
9,3
8,7
8,5
9,1
7,9
CH
8,8
7,7
7,1
7,0
8,5
7,9
7,7
8,4
8,5
8,6
FYROM
:
59,7 57,7 56,4 55,1 53,7 55,3 53,9 51,9 53,1
TR
:
16,4 17,2 18,5 22,8 19,7 16,7 15,7 16,9 17,8
Πηγή: Eurostat (2015):
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052960_QID_7F851CDA_UID_3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;ISCED11,L,Z,2;UNIT,L,Z,3;IN
DICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-052960ISCED11,TOTAL;DS-052960AGE,Y15-74;DS052960SEX,T;DS-052960UNIT,PC;DS-
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052960INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_1_2&rankName5=SEX_1_2_1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wa
i=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%
23.%23%23%23

Αποτελεί σκληρή πραγματικότητα το γεγονός ότι, η έλευση της οικονομικής
κρίσης το 2008, οδήγησε σε κοινωνικοοικονομικές μεταβολές και κλόνισε την αγορά
εργασίας, οδηγώντας σε υπο-απασχόληση, μείωση μισθών και αμοιβών, μεταβολές
στο ωράριο εργασίας κ.λπ.. Επίσης, μεταβολές παρατηρήθηκαν στις συλλογικές
συμβάσεις, στους όρους απόλυσης καθώς και στα εργασιακά δικαιώματα, ενώ το
κόστος διαβίωσης αυξήθηκε και οι ρυθμοί εργασίας εντατικοποιήθηκαν. Όλα τα
παραπάνω, όπως είναι φυσικό, οδήγησαν όχι μόνο σε άνοδο του βαθμού ανασφάλειας
των εργαζομένων αλλά και στην αύξηση του άγχους και του φόβου της απόλυσης.
Πέραν αυτών, επηρέασε αρνητικά τα εξεταζόμενα φαινόμενα καθώς παρατηρήθηκε
αύξηση της μαθητικής διαρροής και της νεανικής ανεργίας στην ΕΕ. Πράγματι, κατά
τη διάρκεια της κρίσης, οι νέοι ήταν συχνά μεταξύ των πρώτων, που έχαναν τις
θέσεις εργασίας τους, όπως για παράδειγμα εξαιτίας προσωρινών συμβάσεων οι
οποίες δεν ανανεώθηκαν, ενώ ολοένα και δυσχέραιναν οι προοπτικές εργασίας για
τους νέους αποφοίτους που εισέρχονταν τότε στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, σε μία
συρρικνωμένη αγορά εργασίας με λίγες θέσεις απασχόλησης, οι νέοι που αναζητούν
μία εργασιακή θέση, ανταγωνίζονται με άτομα που διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία
και προσόντα (βλ. Eurofound, 2012: 4).. Έτσι, οι νέοι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
και ελλιπή προσόντα, είναι λογικό να δυσκολεύονται να βρουν απασχόληση όταν
ανταγωνίζονται υποψηφίους με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και περισσότερα
εφόδια. Τέλος, ακόμη και οι νέοι με τουλάχιστον ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (ISCED 3-8), έχουν σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με όσους
εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προλεγόμενα, γίνεται κατανοητό ότι η ανεργία είναι
μία κατάσταση την οποία έχουν μεγάλη πιθανότητα να βιώσουν οι νέοι με «χαμηλά
προσόντα» (ISCED 0-2) σε σύγκριση με όσους έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική
εκπαίδευση (ISCED 2-4) και έχουν υψηλά προσόντα (ISCED 5-8) (βλ European
Commission, 2014c: 49; Παπαδάκης, 2013: 29 και 36-37). Το φαινόμενο αυτό το
συναντάμε ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας της ΕΕ, η οποία αναζητά εργαζόμενους με
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υψηλή ειδίκευση, καθώς η αγορά εργασίας της εντάσσεται στο διεθνές οικονομικό
ανταγωνιστικό πλαίσιο, το οποίο προέρχεται κυρίως από την Ασιατική Ήπειρο (βλ.
Παπαδάκης, 2013: 29 και 36-37). Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από το μέγεθος της
νεανικής ανεργίας ανάλογα με το ISCED στην ΕΕ28, αφού είναι υψηλότερη στο
επίπεδο ISCED 0-2 σε ποσοστό 30,3% και στο επίπεδο ISCED 3-4 είναι μειωμένη σε
ποσοστό 19,9%. Τέλος, στο επίπεδο ISCED 5-8 η νεανική ανεργία είναι μόλις 16,5%,
με τη μέση νεανική ανεργία ανεξαρτήτως επιπέδου ISCED να βρίσκεται στο 22,2%
(βλ. πίνακα 10, 11, 12).
Μελετώντας το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ των 28, ανεξαρτήτως
επιπέδου μόρφωσης, ανήλθε στο 22,2% το 2014 σε σύγκριση με το 18,7% του 2005,
με το μέγιστο ποσοστό ανεργίας να το συναντάμε το 2013 και να βρίσκεται στο
23,6%. Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση της νεανικής ανεργίας από το 2007 έως το
2013, όταν είχε μειωθεί σε ποσοστό 15,6%, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μείωση του
ποσοστού κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2014. Βέβαια η εμφάνιση της νεανικής
ανεργίας ποικίλλει, με μεγάλες διαφορές να παρουσιάζονται μεταξύ των κρατών
μελών, ενώ ανιχνεύεται πιο έντονα σε ορισμένα κράτη μέλη (βλ. πίνακα 9). Αυτό το
γεγονός, συνιστά σοβαρή απειλή για την κοινωνική συνοχή και μπορεί να αυξήσει
τον κίνδυνο πολιτικής αστάθειας. Παρ’ όλα αυτά, τα υψηλά ποσοστά νεανικής
ανεργίας και ο κίνδυνος μιας «χαμένης γενιάς» νέων προτρέπουν θεσμούς και
κυβερνήσεις της ΕΕ, αλλά και επιχειρήσεις και κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα
επίπεδα, να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της ανεργίας των νέων.
Πιο συγκεκριμένα, τα μικρότερα ποσοστά παρατηρούνται στην Αυστρία
(10,3%) και στη Γερμανία (7,7%). Από την αρχή την οικονομικής κρίσης μέχρι το
2011, όλες οι χώρες εκτός της Αυστρίας και της Γερμανίας, σημείωσαν αύξηση της
νεανικής ανεργίας. Έπειτα, από το 2011 μέχρι το 2014, η μεταβολή στη νεανική
διαρροή ποικίλει από χώρα σε χώρα, με το μέσο όρο της να αυξάνεται στο 22,2% το
2014. Είναι αλήθεια ότι η μεγαλύτερη αύξηση πάντως στη νεανική ανεργία
παρατηρείται στην Ισπανία, η οποία αυξήθηκε εκεί από ποσοστό 18,1% το 2007 σε
ποσοστό 53,2% το 2014, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση σχεδόν 35 ποσοστιαίων
μονάδων από το 2007. Μεταβαίνοντας στην Ελλάδα, η μεταβολή του ποσοστού είναι
επίσης εντυπωσιακή, από 22,7% το 2007 σε 52,4% το 2013. Επίσης, μεγάλα ποσοστά
ανεργίας των νέων παρατηρούμε στην Κροατία (45,5%), την Ιταλία (42,7%), την
Πορτογαλία (34,8%) και την Κύπρο (36,0%). Ενώ αντίθετα, τα μικρότερα ποσοστά
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νεανικής ανεργίας παρατηρούνται στη Γερμανία (7,7%), την Αυστρία (10,3%), την
Ελβετία (8,6%), τη Νορβηγία (7,9%) και την Ισλανδία (9,8%) (βλ. πίνακα 9).
3.1 Η μαθητική διαρροή ως αποτρεπτικός παράγοντας στην ένταξη στην αγορά
εργασίας
Όπως είδαμε, τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, και ειδικότερα η
ανεργία, επηρεάζει τη μαθητική διαρροή, όμως ισχύει και το αντίστροφο. Σύμφωνα
με το Eurofound, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο μικρότερη είναι
η πιθανότητα ανεργίας (βλ. Eurofound, 2012: 6). Ακόμη, στοιχεία από τον ΟΟΣΑ
(2012) δείχνουν ότι ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης παρέχει ασφάλεια κατά της
ανεργίας και καθιστά πιο πιθανό ένα άτομο να διατηρήσει την εργασία του. Άτομα με
τουλάχιστον ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι λιγότερο πιθανό να είναι
άνεργοι, πολύ πιο πιθανό να απασχολούνται, και ακόμη πιθανότερο να έχουν
υψηλότερα κέρδη και εισόδημα σε σύγκριση με άτομα χαμηλότερων επιπέδων
εκπαίδευσης, ενώ όσοι ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστατεύονται
περισσότερο από την ανεργία και έχουν αυξημένους μισθούς και οικονομικά κέρδη
στην αγορά εργασίας.
Ωστόσο, όπως φαίνεται στους πίνακες 9, 10, 11 και 12 από την έναρξη της
κρίσης, υπήρξε μια σημαντική αύξηση στο ποσοστό ανεργίας των νέων , ανεξάρτητα
από το μορφωτικό τους επίπεδο. Από το 2009 μέχρι το 2014 για παράδειγμα,
παρατηρούμε αύξηση της νεανικής ανεργίας στην ΕΕ-28 ανεξάρτητα από το επίπεδο
εκπαίδευσης, γεγονός που δικαιολογείται από την ευαισθησία του συγκεκριμένου
δείκτη στις μεταβολές της οικονομίας (βλ. πίνακες 9, 10, 11, 12).
Πράγματι, στην ΕΕ-28 οι νέοι ηλικίας 15-24 με επίπεδο εκπαίδευσης ISCED 02, βρίσκονται εκτός απασχόλησης με ποσοστό 30,3% το 2014, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό ανεργίας, με εκπαίδευση ISCED 5-8, είναι 16,5%. Τα χαμηλότερα ποσοστά
νεανικής ανεργίας τα παρατηρούμε στην Ελβετία (8,2%), τη Γερμανία (11,8%), την
Αυστρία (14,4%) και τη Νορβηγία (10,6%), ενώ τα υψηλότερα στην Κροατία
(66,9%) και την Ελλάδα (50,8%) (βλ. πίνακα 10).
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Πίνακας 10: Νεανική ανεργία σε άτομα με εκπαίδευση χαμηλότερη της κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ISCED 0-2
ΚΡΑΤΟΣ/ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EU28
21,9 21,4 20,1 21,3 26,2 27,7 28,8 31,0 31,5 30,3
EU27
21,9 21,3 20,1 21,3 26,2 27,6 28,7 31,0 31,4 30,2
EU15
20,9 20,5 19,8 21,1 25,9 27,4 28,6 31,0 31,5 30,4
EA19
20,9 19,9 18,8 20,0 25,3 26,8 27,7 30,5 31,3 30,6
EA18
20,9 19,9 18,9 20,0 25,2 26,7 27,6 30,5 31,2 30,6
EA17
20,9 19,9 18,9 20,0 25,1 26,6 27,6 30,4 31,2 30,6
BE
30,0 30,1 29,1 28,4 30,2 35,9 31,0 32,8 39,8 37,8
BG
39,8 37,8 29,5 28,1 31,9 39,5 47,1 46,5 51,6 45,1
CZ
48,0 43,5 31,2 35,2 41,1 43,3 45,5 48,9 41,9 32,4
DK
9,2
8,5
8,8
9,3 13,1 15,5 16,3 16,6 15,4 14,6
DE
17,8 16,9 15,7 13,7 14,2 13,4 11,9 11,8 11,3 11,8
EE
22,9 17,6 18,7 18,4 43,9 46,4 30,8 32,2 22,7 20,7
IE
15,9 15,6 17,5 24,9 39,1 44,4 49,1 50,4 40,8 39,1
EL
19,5 21,6 17,6 19,0 22,8 31,6 43,6 50,8 59,3 50,8
ES
21,8 19,8 20,4 29,7 44,7 49,5 53,0 59,7 62,6 61,2
FR
30,4 33,1 30,2 29,9 36,9 36,3 35,2 37,8 37,7 40,3
HR
29,0 40,5 38,6 36,9 46,6 54,1 56,0 59,0 76,1 66,9
IT
26,4 24,1 22,6 23,3 27,3 31,0 33,0 40,4 45,5 48,8
CY
13,6
7,5 12,3
9,2
9,6 13,0 14,5 30,1 46,2 34,3
LV
24,3 23,4 16,3 22,2 50,1 47,4 40,1 44,2 39,1 29,4
LT
:
:
:
:
47,8 54,6 47,7 36,7 38,5 39,7
LU
19,1 23,1 21,4 22,4 24,9 22,0 25,5 22,6 21,8 24,7
HU
31,0 32,0 30,5 32,5 45,4 41,9 41,6 44,0 43,4 34,7
MT
24,5 21,4 18,3 17,4 23,6 21,3 21,5 23,4 23,9 22,2
NL
11,2
9,4
8,4
7,2
8,8 11,8 13,6 15,9 17,4 17,3
AT
16,2 14,4 13,4 12,8 15,2 12,6 12,8 13,3 13,3 14,4
PL
41,2 36,3 22,8 20,6 24,5 30,3 31,8 33,2 32,3 29,8
PT
15,8 15,6 16,4 16,2 20,8 22,9 32,8 39,5 40,6 39,5
RO
16,3 19,7 18,6 20,3 19,4 16,2 19,4 17,0 17,2 18,7
SI
20,6 17,2 13,2 10,9 18,9 19,7 24,8 29,6 27,1 23,5
SK
76,8 74,0 66,2 62,5 64,6 67,3 63,9 66,0 58,1 55,7
FI
28,4 28,0 25,8 26,7 31,8 31,3 31,5 29,7 31,3 30,7
SE
33,2 34,3 32,9 35,8 38,9 39,4 38,4 38,6 39,6 39,5
UK
22,6 25,1 26,5 28,1 32,9 34,7 36,4 37,5 36,3 32,4
IS
7,8
9,9
8,1
9,7 17,8 18,9 17,0 16,6 13,7 12,2
NO
19,2 11,2 10,1 10,2 11,2 11,4 10,8 10,4 12,7 10,6
CH
9,5
7,1
7,8
6,8
8,1
7,7
7,8
7,4
7,8
8,2
FYROM
:
62,2 58,8 56,5 54,5 58,0 59,0 63,1 54,9 51,8
TR
:
13,4 14,5 15,6 19,5 16,3 13,2 12,6 13,9 14,7
Πηγή: Eurostat (2015):
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052960_QID_4E552CB6_UID_3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;ISCED11,L,Z,2;UNIT,L,Z,3;IN
DICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-052960ISCED11,ED0-2;DS-052960AGE,Y15-24;DS-
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052960SEX,T;DS-052960UNIT,PC;DS052960INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_1_2&rankName5=SEX_1_2_1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wa
i=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%
23.%23%23%23

Ειδικότερα, οι νέοι ηλικίας 15-24 με επίπεδο εκπαίδευσης ISCED 3-4, είναι
εκτός απασχόλησης με ποσοστό 19,9% το 2014. Τα χαμηλότερα ποσοστά νεανικής
ανεργίας παρατηρούμε στην Ισλανδία (6,0%), τη Γερμανία (5,4%) και τη Νορβηγία
(6,4%), ενώ τα υψηλότερα στην Ισπανία (49,8%) και την Ελλάδα (53,7%) (βλ.
πίνακα 11).
Ακόμα, οι νέοι ηλικίας 15-24 με επίπεδο εκπαίδευσης ISCED 5-8, είναι εκτός
αγοράς εργασίας, με ποσοστό 16,5% το 2014. Τα χαμηλότερα ποσοστά νεανικής
ανεργίας τα παρατηρούμε στη Γερμανία (4,5%), τη Νορβηγία (4,4%), την Ολλανδία
(7,6%) και την Ελβετία (7,3%), ενώ τα υψηλότερα στην Κροατία (31,6%) και την
Ισπανία (39,4%) (βλ. πίνακα 12).
Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι η νεανική ανεργία αυξάνεται όσο
μικρότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, αφού το 2014 για επίπεδο ISCED 0-2
έχουμε ποσοστό 30,3%, για ISCED 3-4 έχουμε ποσοστό 19,9% και για ISCED 5-8 η
νεανική ανεργία είναι 16,5%. Άρα, όσο πιο νωρίς ένας νέος εγκαταλείπει την
εκπαίδευση, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να βρεθεί εκτός απασχόλησης (βλ.
πίνακες 10, 11, 12).
Επίσης, τα υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας μπορούν να αποθαρρύνουν τους
νέους από την αναζήτηση εργασίας ή ακόμη μπορούν να τους ωθήσουν να
αναβάλουν την αναζήτηση μιας εργασιακής κι έτσι

να επιστρέψουν στο

εκπαιδευτικό σύστημα. Τα ποσοστά ανεργίας είναι πιθανό να διογκωθούν από τους
νέους οι οποίοι επιστρέφουν στην εκπαίδευση ή οι οποίοι αποθαρρύνονται και
σταματούν να αναζητούν εργασία. Και στις δύο περιπτώσεις, οι νέοι εγκαταλείπουν
το οικονομικά ενεργό μέρος του πληθυσμού και ταξινομούνται ως ανενεργοί.
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Πίνακας 11: Νεανική ανεργία σε άτομα με ανώτερη δευτεροβάθμια και
μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED 3-4
ΚΡΑΤΟΣ/ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EU28
17,6 15,7 13,5 13,0 17,2 18,3 19,0 20,4 21,0 19,9
EU27
17,4 15,6 13,4 12,9 17,1 18,2 18,8 20,2 20,8 19,6
EU15
14,1 13,4 12,2 12,4 16,3 16,8 17,4 19,1 19,8 19,1
EA19
16,0 14,4 12,6 12,9 16,9 17,4 17,5 19,8 20,7 20,8
EA18
16,0 14,5 12,7 12,9 16,8 17,2 17,4 19,7 20,7 20,9
EA17
16,1 14,5 12,7 12,9 16,7 17,0 17,2 19,6 20,7 20,9
BE
19,7 18,0 17,5 16,2 20,5 19,9 15,5 16,2 19,6 21,4
BG
17,5 15,3 12,3
9,6 14,1 21,2 22,3 26,5 25,4 21,2
CZ
16,4 14,9
8,6
7,1 13,7 15,7 15,2 16,1 16,4 13,9
DK
8,0
6,3
5,7
6,2 10,3 11,5 11,5 11,2 10,6 10,1
DE
13,6 11,1
8,8
8,1
9,2
7,4
6,0
5,5
5,7
5,4
EE
14,7 11,1
7,2 10,2 24,4 31,2 20,9 18,5 17,8 13,6
IE
6,5
7,3
7,4 11,6 22,7 26,2 27,9 29,9 27,3 24,3
EL
27,3 25,8 23,3 23,0 26,2 31,3 44,3 58,1 60,9 53,7
ES
17,0 16,0 16,5 19,3 30,9 34,3 41,2 49,5 51,2 49,8
FR
17,9 18,6 16,1 16,8 21,0 20,2 19,5 21,6 22,3 23,0
HR
33,0 27,4 23,3 22,1 23,0 30,3 34,2 40,6 47,1 45,1
IT
22,1 20,1 19,0 19,8 24,0 26,5 27,4 33,1 38,1 40,8
CY
13,9
9,1
9,0
8,3 13,6 17,2 22,9 25,1 36,3 37,6
LV
12,5
9,9
9,0 11,2 29,1 35,2 31,9 26,7 19,7 18,4
LT
17,2
9,7
8,2 11,0 28,9 34,6 32,8 26,1 20,2 17,8
LU
9,7 11,0
9,4 15,5 12,9
9,3 12,1 16,6 10,6 19,8
HU
17,1 15,9 15,6 16,6 22,5 22,9 22,9 25,7 23,8 17,3
MT
9,3
9,8 10,6
8,3
8,7
9,9
9,6
9,4
8,0
8,0
NL
5,7
4,2
3,9
3,6
4,6
6,4
7,2
8,8 10,2
9,6
AT
8,5
7,0
6,8
6,1
8,1
7,6
6,7
7,5
7,9
9,0
PL
37,0 29,5 21,7 16,9 20,2 23,1 25,4 26,0 27,2 23,9
PT
15,3 16,0 14,9 14,4 18,3 21,5 27,3 35,8 36,0 32,0
RO
22,5 22,0 21,0 17,5 20,9 24,7 25,6 25,0 25,9 25,4
SI
14,8 12,9
9,4 10,0 12,3 12,9 13,3 18,6 20,3 19,2
SK
25,2 21,4 15,3 14,6 24,3 30,6 30,9 31,0 30,8 26,4
FI
16,1 14,1 11,8 11,2 16,8 16,9 14,9 14,3 15,3 16,4
SE
16,0 15,9 12,9 13,3 20,0 19,4 17,6 18,1 17,7 17,0
UK
9,5 10,7 11,1 11,3 15,6 17,1 19,1 19,0 18,8 15,4
IS
:
:
:
:
11,3
9,9 10,0
8,2
5,4
6,0
NO
8,8
6,1
4,6
4,2
6,3
6,3
5,9
5,8
5,8
6,4
CH
7,7
7,8
6,5
7,2
9,1
8,1
7,5
9,3
9,3
9,0
FYROM
:
57,7 57,3 55,2 53,8 52,2 51,3 49,3 48,9 51,1
TR
:
20,1 19,5 20,7 26,5 23,2 19,7 17,2 18,5 19,8
Πηγή: Eurostat (2015):
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS052960_QID_791625B8_UID_3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;ISCED11,L,Z,2;UNIT,L,Z,3;IN
DICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-052960ISCED11,ED3_4;DS-052960AGE,Y15-24;DS052960SEX,T;DS-052960UNIT,PC;DS-
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052960INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_1_2&rankName5=SEX_1_2_1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wa
i=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%
23.%23%23%23

Συγκεκριμένα, ευρωπαϊκές εκθέσεις δείχνουν ότι σε ατομικό επίπεδο, όταν ένα
άτομο εγκαταλείπει την εκπαίδευση και την κατάρτιση πρόωρα, αυξάνει την
πιθανότητα ανεργίας, ανασφάλιστης εργασίας, εύρεσης θέσης εργασίας μερικής
απασχόλησης και κατ’ επέκταση εργασίας χαμηλότερων αποδοχών. Επίσης, οι νέοι οι
οποίοι εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση, είναι λιγότερο
πιθανό να συμμετέχουν στη διά βίου μάθηση, η οποία θα περιορίσει περαιτέρω τους
κινδύνους της ανεργίας και θα τους προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά
εργασίας. Κατά συνέπεια, τα άτομα αυτά τείνουν να εξαρτώνται από προγράμματα
κοινωνικής πρόνοιας και βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού (βλ. European Commission, 2014c: 22).
Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από το Steiner (2009) στην Αυστρία, όσοι
εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση, αντιμετωπίζουν διπλάσιο
κίνδυνο ανεργίας από τους αποφοίτους της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επιπλέον, όταν βρουν μια θέση εργασίας, αυτή θα είναι χαμηλού επιπέδου με
πιθανότητα τέσσερις φορές υψηλότερη (Steiner, 2009: 5-8). Επιπλέον, μια γαλλική
μελέτη των Gasquet και Roux (2006), διαπίστωσε ότι το ένα τρίτο από αυτούς δεν θα
ενταχθεί στην αγορά εργασίας ακόμη και επτά χρόνια μετά την αποχώρηση τους από
το σχολείο. Τέλος, μια άλλη μελέτη των Bernard και Michaut (2013), η οποία
πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, δείχνει ότι ο κίνδυνος της ανεργίας για μία χρονική
περίοδο τριών ετών μετά την απομάκρυνσή από την εκπαίδευση, έχει αυξηθεί
σημαντικά για τις γυναίκες και τους μετανάστες (βλ. European Commission, 2014c:
22).
Η σύνδεση μεταξύ μορφωτικού επίπεδου και απασχόλησης, έχει επίσης
επισημανθεί και στην ελληνική μελέτη των Ρουσέα και Βρετάκου (βλ. Ρουσέα και
Βρετάκου, 2006: 13).
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Πίνακας 12: Νεανική ανεργία σε άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED 5-8
ΚΡΑΤΟΣ/ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU28
14,3 13,6 11,5 11,7 15,6 16,4 16,9 18,1
EU27
14,3 13,5 11,5 11,6 15,5 16,3 16,8 18,1
EU15
13,1 12,6 10,7 11,1 14,9 15,4 16,0 17,4
EA19
15,1 14,1 12,1 11,9 16,0 17,4 18,2 20,1
EA18
15,2 14,2 12,2 11,9 16,0 17,3 18,1 20,1
EA17
15,3 14,3 12,3 12,0 16,0 17,2 18,2 20,1
BE
16,0 16,1 11,5 11,2 16,7 13,1 12,1 14,0
BG
:
:
:
:
:
:
18,9 :
CZ
16,2 13,6
8,8
8,2 13,6 15,1 12,4 12,6
DK
:
:
:
:
:
15,5 14,8 13,7
DE
12,1
9,0
6,5
7,0
6,0
6,6
4,4
4,4
EE
:
:
:
:
:
19,1 15,8 :
IE
6,4
5,3
5,5
8,6 17,0 18,8 18,0 17,9
EL
32,6 29,7 31,6 23,7 30,1 42,8 48,3 51,8
ES
17,0 15,2 13,4 15,7 25,9 28,8 34,6 39,5
FR
15,3 15,0 12,5 10,3 12,6 13,8 13,4 14,7
HR
25,5 34,1 30,8 30,1 30,8 29,7 43,5 47,6
IT
31,2 25,0 19,9 23,6 29,0 23,1 26,4 32,8
CY
14,3 13,1 10,7 10,1 16,8 18,0 25,9 30,5
LV
:
:
:
7,3 19,9 20,7 14,3 13,7
LT
:
:
:
:
:
26,5 21,2 22,9
LU
:
:
:
:
17,3 :
:
:
HU
13,0 16,0 12,3 15,1 18,0 22,0 19,4 19,0
MT
:
:
:
:
:
:
:
9,4
NL
4,8
2,6
2,7
2,9
4,5
5,3
6,3
6,7
AT
:
:
:
:
:
:
:
:
PL
29,3 23,2 20,0 16,8 19,6 20,7 22,0 22,5
PT
24,1 28,5 25,7 26,9 23,9 26,1 29,4 39,3
RO
22,1 27,7 21,1 20,4 24,9 27,9 28,3 26,6
SI
18,1 17,4 :
17,2 12,9 16,9 16,8 21,3
SK
17,3 16,2 19,0 15,5 22,4 27,5 24,2 29,1
FI
:
:
:
:
:
:
:
:
SE
16,1 12,1 11,6 12,2 13,3 14,1 11,8 14,1
UK
7,9
9,0
7,5
9,1 13,0 12,2 12,2 12,7
IS
:
:
:
:
:
:
:
:
NO
7,1
5,3 :
3,5
5,0
5,5
5,6
7,2
CH
11,2 13,3 :
8,1 :
7,3
8,5
7,9
FYROM
:
66,9 56,4 67,2 64,5 53,2 67,3 61,8
Πηγή: Eurostat (2015):

2013
18,9
18,8
18,0
21,1
21,1
21,1
18,1
19,0
14,5
:
3,8
17,2
16,9
48,3
43,6
15,3
61,1
31,3
39,3
18,5
19,1
:
18,1
8,7
7,9
:
23,5
37,5
31,3
22,6
30,8
:
14,9
13,1
:
5,4
7,5
61,5

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052960_QID_70614379_UID_3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;ISCED11,L,Z,2;UNIT,L,Z,3;IN
DICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-052960ISCED11,ED5-8;DS-052960AGE,Y15-24;DS052960SEX,T;DS-052960UNIT,PC;DS052960INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_1_2&rankName5=SEX_1_2_-
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2014
16,5
16,5
15,8
19,3
19,4
19,4
14,7
:
13,3
14,0
4,5
12,7
15,3
49,4
39,4
14,4
31,6
34,3
34,3
15,3
14,0
:
16,8
:
7,6
7,2
19,5
31,7
33,2
21,3
30,0
:
14,0
9,8
:
4,4
7,3
65,5

1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wa
i=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%
23.%23%23%23

3.2 Η νεανική ανεργία ως παράγοντας επιρροής της μαθητικής διαρροής
Πρώτα από όλα, με όλα όσα προαναφέρθηκαν, κατανοούμε ότι οι συνθήκες
στην αγορά εργασίας μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση των νέων να
εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο ή όχι. Ανάλογα δηλαδή με το οικονομικό πλαίσιο,
το μέγεθος της νεανικής ανεργίας στην αγορά εργασίας μπορεί να δράσει ως
παράγοντας αύξησης ή μείωσης της μαθητικής διαρροής. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι
τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης σε τοπικές και εποχιακές αγορές εργασίας (όπως ο
τουρισμός ή οι κατασκευές), είναι ικανά να ενθαρρύνουν τους νέους να
εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο, προκειμένου να συνεισφέρουν στην οικονομική
κατάσταση της οικογένειάς τους ή να τους επιτρέψουν να γίνουν πιο ανεξάρτητοι (βλ.
European Commission, 2011b: 2-4). Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στις τουριστικές
περιοχές όπου οι νέοι απασχολούνται εποχιακά, παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά
μαθητικής διαρροής (βλ. Ρουσέα και Βρετάκου, 2006: 99; Κυρίδης, 2013: 89-90).
Όσον αφορά τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας και ιδιαίτερα της νεανικής, η
οποία αφορά άμεσα τους νέους απόφοιτους μπορούν να επηρεάσουν θετικά και
αρνητικά τις αποφάσεις των μαθητών. Αν παρατηρούνται δηλαδή, υψηλά ποσοστά
ανεργίας, ανεξάρτητα από τα προσόντα του εργατικού δυναμικού, τότε οι νέοι είναι
λιγότερο διατεθειμένοι να παραμείνουν στο σχολείο, αφού θεωρούν ότι η εκπαίδευση
δεν είναι εγγύηση για την επιτυχή είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Από την άλλη
πλευρά, σε περιόδους αυξημένης ανεργίας, η μαθητική διαρροή μειώνεται, αφού οι
μαθητές παρατηρούν ότι τα άτομα με προσόντα αντιμετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες
στην εύρεση εργασίας, προτρέποντάς τους να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους με
στόχο την απόκτηση περισσότερων προσόντων (βλ. De Witte et al., 2013: 36823685; European Commission, 2014c: 50).
Ειδικότερα, σε έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στην Ισπανία
βρέθηκε ότι η νεανική ανεργία έχει θετική επίδραση στην πιθανότητα να παραμείνει
ένας μαθητής στην εκπαίδευση και η επίδραση αυτή είναι μεγαλύτερη στο ανδρικό
φύλο από ότι στο γυναικείο. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η νεανική ανεργία, οδηγεί σε
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χαμηλότερα ποσοστά της μαθητικής διαρροής σε αυτές τις χώρες, ενώ η υψηλή
ανεργία ενηλίκων τείνει να αυξήσει τα ποσοστά της (βλ. European Commission,
2014c: 50).
Τέλος, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι ένας καλά αναπτυγμένος τομέας της
επαγγελματικής εκπαίδευσης, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της μαθητικής
διαρροής και να αποτρέψει τους μαθητές από την έξοδο τους από την υποχρεωτική
εκπαίδευση. Με την παρουσία ελκυστικών ευκαιριών στην αγορά εργασίας, για τους
αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι μαθητές μπορούν να είναι
περισσότερο διατεθειμένοι να παραμείνουν σε αυτήν και να προχωρήσουν μάλιστα
και σε μεταπτυχιακό επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (βλ.
European Commission, 2014c: 50).
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4. Κατάσταση πραγμάτων αναφορικά με τη μαθητική διαρροή και τη σχέση της
με την νεανική ανεργία και πολιτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
4.1

Η κατάσταση των πραγμάτων την περίοδο 2005-2015
Στην ΕΕ οι νέοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ενσωμάτωσης, όπως ανεργία,

κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμό. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την
πτωτική πορεία του πληθυσμού των παραγωγικών ηλικιακών ομάδων (δημογραφικό
πρόβλημα) καθιστά επιτακτική την ανάγκη της έγκαιρης αντιμετώπισης του
προβλήματος

της

μαθητικής

διαρροής

και

της

νεανικής

ανεργίας,

που

παρουσιάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στους νέους οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει
τη σχολική τους εκπαίδευση. Χαρακτηριστική είναι η επισήμανση του Monitor του
2013 ότι η νεανική ανεργία στους διαρρέοντες νέους είναι διπλάσια από την συνολική
νεανική ανεργία (βλ. European Commission, 2013: 30).
Σημείο αναφοράς στις μεταρρυθμίσεις στην εκπαιδευτική πολιτική στην ΕΕ
είναι η στρατηγική της Λισσαβόνας του Μαρτίου του 2000. Σύμφωνα με αυτή «κατά
τη σύνοδό του στη Λισσαβόνα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι η ΕΕ
βρίσκεται αντιμέτωπη με μία μεγάλη ποιοτική μεταλλαγή, η οποία προκύπτει από την
παγκοσμιοποίηση και τις προκλήσεις μίας νέας οικονομίας καθοδηγούμενης από τη
γνώση και έταξε ένα νέο στρατηγικό στόχο για το 2010: να γίνει η ανταγωνιστικότερη
και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο ικανή για βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη με περισσότερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.
Υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές αυτές απαιτούν όχι μόνο ριζικό μετασχηματισμό της
ευρωπαϊκής οικονομίας αλά και ένα τολμηρό πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό των
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης» (βλ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
2008: 18-19). Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, το Συμβούλιο
Υπουργών Παιδείας και η Επιτροπή, ανακοινώνουν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και
Κατάρτιση 2010», το οποίο θέτει ως στρατηγικούς στόχους τη βελτίωση της
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην ΕΕ, τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα ανοικτά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
στον ευρύτερο κόσμο (βλ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008: 20).

57

Περαιτέρω, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης και 6ης Μαΐου 2003,
σχετικά με τα επίπεδα αναφοράς (benchmarks) μέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση ανέφεραν ότι το μερίδιο όσων εγκαταλείπουν πρόωρα
το σχολείο θα πρέπει να μειωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο του 10% έως το 2010,
ορίζοντας ως άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο τα άτομα ηλικίας 18-24
ετών που έχουν ολοκληρώσει το πολύ έως και την κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και δεν παρακολουθούν πλέον κανένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και
κατάρτισης (βλ. European Commission, 2006: 103, 153).
Το 2010 με τη λήξη του προγράμματος «Ευρώπη 2010» αναθεωρήθηκαν οι
στόχοι με προοπτική την Ευρώπη του 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ άλλων
θέτει ως στόχους για το 2020 να εργάζονται το 75% του πληθυσμού 20-64 ετών και
μείωση της μαθητικής διαρροής σε ποσοστό χαμηλότερο του 10%, ενώ ταυτόχρονα
το 40% των νέων να έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η σοβαρότητα του φαινομένου
της μαθητικής διαρροής και οι ποικίλες συνέπειές της στις κοινωνίες και τα κράτη και
κυρίως στην άμεσης συνέπειας της αύξησης της νεανικής ανεργίας, οδήγησε σε
πολλές προσπάθειες για την καταπολέμηση αυτού του ζητήματος. Τον Ιούνιο του
2011, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε σύσταση όσον αφορά τις
πολιτικές και τα μέτρα για τη μείωση του φαινομένου. Μετά την μη επίτευξη του
στόχου που συμφωνήθηκε το 2003, δηλαδή να μειωθεί το ποσοστό της μαθητικής
διαρροής κάτω από το 10% μέχρι το 2010 (13,9% το 2010), έχει πλέον γίνει
προτεραιότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 (βλ. πίνακα
13).
Προτού γίνει αναφορά της κατάστασης των πραγμάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ,
αξίζει να σημειωθεί και διευκρινιστεί, ότι οι μετρήσεις του μέσου όρου σε επίπεδο ΕΕ
διαφέρουν ανάλογα με το αν λαμβάνονται υπόψη ο πληθυσμός κάθε κράτους μέλους
ή όχι. Αυτό οφείλεται στην μεγάλη ανισοκατανομή του πληθυσμού, αφού στις 6
μεγαλύτερες χώρες συγκεντρώνεται το 70% του πληθυσμού της ΕΕ ενώ στις 6
μικρότερες μόλις το 1%. Οπότε όταν υπολογίζουμε το μέσο όρο σε σχέση με τα
κράτη μέλη (κάθε κράτος αντιστοιχεί σε 1/27ο) τότε το μικρότερο κράτος επηρεάζει
το μέσο όρο της ΕΕ το ίδιο με το μεγαλύτερο, ανεξάρτητα από την διαφορά
πληθυσμού. Επομένως, ο σταθμισμένος μέσος όρος (λαμβάνει υπόψη το πληθυσμό)
της επίδοσης και της προόδου δείχνει την μέση κατάσταση των πολιτών στην

58

Ευρώπη, ο αριθμητικός μέσος όρος δείχνει τη μέση κατάσταση των εκπαιδευτικών
συστημάτων στα κράτη μέλη (βλ. European Commission, 2007: 13)
Πίνακας 13: Μαθητική διαρροή στις ευρωπαϊκές χώρες
ΚΡΑΤΟΣ/ΕΤΟΣ
EU28
EU27
EU15
EA19
EA18
EA17
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
IS
NO
CH

FYROM
TR

2005
15,7
15,8
17,5
17,5
17,6
17,6
12,9
20,4
6,2
8,7
13,5
14,0
12,5
13,3
31,0
12,2
5,1
22,1
18,2
15,4
8,4
13,3
12,5
33,0
13,5
9,3
5,3
38,3
19,6
4,9
6,3
10,3
10,8
11,6
24,9
4,6
9,7
:
:

2006
15,3
15,4
17,2
17,2
17,3
17,3
12,6
17,3
5,1
9,1
13,7
13,4
12,2
15,1
30,3
12,4
4,7
20,4
14,9
15,6
8,8
14,0
12,5
32,2
12,6
10,0
5,4
38,5
17,9
5,6
6,6
9,7
8,6
11,3
25,6
17,8
9,6
22,8
48,8

2007
14,9
15,0
16,7
16,6
16,7
16,7
12,1
14,9
5,2
12,9
12,5
14,4
11,8
14,3
30,8
12,6
4,5
19,5
12,5
15,6
7,8
12,5
11,4
30,2
11,7
10,8
5,0
36,5
17,3
4,1
6,5
9,1
8,0
16,6
23,2
18,4
7,6
19,9
46,9

2008
14,6
14,7
16,5
16,2
16,4
16,4
12,0
14,8
5,6
12,5
11,8
14,0
11,4
14,4
31,7
11,5
4,4
19,6
13,7
15,5
7,5
13,4
11,7
27,2
11,4
10,2
5,0
34,9
15,9
5,1
6,0
9,8
7,9
17,0
24,4
17,0
7,7
19,6
45,5

2009
14,2
14,3
15,8
15,7
15,8
15,8
11,1
14,7
5,4
11,3
11,1
13,5
11,7
14,2
30,9
12,2
5,2
19,1
11,7
14,3
8,7
7,7
11,5
25,7
10,9
8,8
5,3
30,9
16,6
5,3
4,9
9,9
7,0
15,7
21,3
17,6
9,1
16,2
44,3

2010
13,9
14,0
15,3
15,3
15,4
15,4
11,9
13,9
4,9
11,0
11,9
11,0
11,5
13,5
28,2
12,5
5,2
18,6
12,7
12,9
7,9
7,1
10,8
23,8
10,0
8,3
5,4
28,3
19,3
5,0
4,7
10,3
6,5
14,8
22,6
17,4
6,6
15,5
43,1

2011
13,4
13,4
14,6
14,5
14,6
14,7
12,3
11,8
4,9
9,6
11,6
10,6
10,8
12,9
26,3
11,9
5,0
17,8
11,3
11,6
7,4
6,2
11,4
22,7
9,1
8,5
5,6
23,0
18,1
4,2
5,1
9,8
6,6
14,9
19,7
16,6
6,3
13,5
41,9

2012
12,6
12,7
13,7
13,7
13,8
13,8
12,0
12,5
5,5
9,1
10,5
10,3
9,7
11,3
24,7
11,5
5,1
17,3
11,4
10,6
6,5
8,1
11,8
21,1
8,8
7,8
5,7
20,5
17,8
4,4
5,3
8,9
7,5
13,4
20,1
14,8
5,5
11,7
39,6

2013
11,9
12,0
12,7
12,8
12,9
12,9
11,0
12,5
5,4
8,0
9,8
9,7
8,4
10,1
23,6
9,7
4,5
16,8
9,1
9,8
6,3
6,1
11,9
20,5
9,2
7,5
5,6
18,9
17,3
3,9
6,4
9,3
7,1
12,3
20,5
13,7
5,4
11,4
37,5

Πηγή: Eurostat (2015):
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-
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2014
11,1
11,2
11,7
11,7
11,8
11,8
9,8
12,9
5,5
7,7
9,5
11,4
6,9
9,0
21,9
8,5
2,7
15,0
6,8
8,5
5,9
6,1
11,4
20,4
8,6
7,0
5,4
17,4
18,1
4,4
6,7
9,5
6,7
11,8
19,0
11,7
5,4
12,5
38,3

108805_QID_6C3FBB46_UID_3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;I
NDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805WSTATUS,POP;DS-108805SEX,T;DS108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y1824;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=TIME_1_0_0_0&rankName3=UNIT_1_2_1_2&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=GEO_1_2_0_1&rankName6=INDICATORS_1_2_1_2&rankName7=SEX_1_2_-1_2&sortC=ASC_1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai
=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23
.%23%23%23

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη διάκριση, όταν χρησιμοποιείται αριθμητικός
μέσος όρος η σχολική διαρροή είναι αποδοτικότερη. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το
γεγονός ότι ορισμένες από τις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις (για παράδειγμα, οι
σκανδιναβικές χώρες και η Σλοβενία) έχουν σχετικά μικρούς πληθυσμούς. Η
ταχύτερη πρόοδο στις χώρες αυτές οφείλεται στο γεγονός ότι οι μικρότερες χώρες
έχουν

λιγότερα

διοικητικά

επίπεδα

και

μπορούν

να

εφαρμόζουν

άμεσα

μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτικά τους συστήματα (βλ. European Commission, 2007:
13).
2005
Αναλυτικότερα, στην ΕΕ, το 2005, περίπου 6 εκατομμύρια νέοι (18-24 ετών)
εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση, και τέθηκε ως στόχος να μειωθεί το ποσοστό
στο 10% μέχρι το 2010 που συνεπάγεται ότι 2 εκατομμύρια περισσότεροι νέοι θα
συνεχίσουν την εκπαίδευση. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο μεγάλος αριθμός των
ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι ένα εμπόδιο για την εξασφάλιση
της πρόσβασης στη γνώση και τη δημιουργία μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής στην
ΕΕ. Το 2005, σχεδόν το 15,7% των νέων ηλικίας 18-24 ετών στην ΕΕ-28
εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο (βλ. πίνακα 13) και το Συμβούλιο συμφώνησε να
μειώσει το ποσοστό αυτό σε όχι περισσότερο από 10% μέχρι το 2010. Όμως, στην
έκθεση του 2006 διαπιστώνεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι το 2005, όμως
επίσης γίνεται αναφορά στην προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλει η πλειοψηφία
των κρατών μελών κατά τα επόμενα χρόνια για να βοηθήσει στην επίτευξη του
στόχου της ΕΕ (βλ. European Commission, 2006b: 103).
Την ίδια περίοδο στην ΕΕ η νεανική ανεργία διαμορφωνόταν στο ποσοστό του
18,7% (βλ. πίνακα 9). Συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα ποσοστά συναντάμε στις
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Σλοβακία (30,1%) και Πολωνία (36,9%), ενώ τα χαμηλότερα στις Ισλανδία (7,4%)
και Ολλανδία (8,2%) (βλ. πίνακα 9).
2006
Η έκθεση προόδου για το έτος 2006, ενώ διαπιστώνει συνεχής βελτίωση όσον
αφορά τα ποσοστά της σχολικής διαρροής και της νεανικής ανεργίας, τονίζει ότι
απαιτείται ταχύτερη πρόοδος προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 2010.
Διαπιστώνει ότι το 2006, ένας στους έξι νέους ηλικίας 18 έως 24, 15,3% στην ΕΕ-28,
εξακολουθεί να εγκαταλείπει το σχολείο έχοντας την κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και δεν συμμετέχει σε καμία μορφή εκπαίδευσης ή κατάρτισης μετά από
αυτό το σημείο, ενώ αντίστοιχα η νεανική ανεργία ανεξαρτήτως επιπέδου
εκπαίδευσης μειώθηκε στο 17,4% (βλ. πίνακα 9, 13; European Commission, 2007:
29-36).
Το 2006 οι καλύτερες επιδόσεις εντοπίζονται στα κράτη μέλη Πολωνία,
Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία και στη Σλοβενία, που μαζί με τις Αυστρία και
Φινλανδία έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά σχολικής διαρροής, κάτω από το
ευρωπαϊκό κριτήριο αναφοράς (10% από το 2010). Αντίθετα, το 2006 η Μάλτα και η
Πορτογαλία είχαν

ξανά τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ (32,2% και 38,5,2%

αντίστοιχα). Η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν επίσης σχετικά υψηλά ποσοστά
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (17,3% και 17,9% αντίστοιχα) (βλ. πίνακα 13).
Αντίστοιχα παρατηρούμε ότι τα χαμηλότερα ποσοστά νεανικής ανεργίας
συναντώνται στις Ολλανδία (6,6%), Δανία (7,7%) και Ελβετία (7,7%), ενώ τα
μεγαλύτερα στις Ελλάδα (25,0%), Κροατία (28,9%) και Πολωνία (29,8%) (βλ.
πίνακα 9; European Commission, 2007: 29-36).
2007
Επίσης, τονίζεται ότι από το 2007 τα προβλήματα που συνδέονται με τη
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξη κάθε κράτους
μέλους, όχι μόνο σε χώρες με υψηλό ποσοστό σχολικής διαρροής, αλλά και σε χώρες
οι οποίες έχουν μικρότερα ποσοστά (βλ. European Commission, 2008: 122). Έτσι, το
2007, το μέσο ποσοστό της σχολικής διαρροής ήταν 14,9% για την ΕΕ-28, 0,4
ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το 2006, ενώ το ποσοστό της ανεργίας των
νέων μειώθηκε κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες σε 15,5% (βλ. πίνακα 9, 13).
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Διαπιστώνεται ότι ο ρυθμός βελτίωσης είναι μικρός, και ο στόχος του 10% δε θα
επιτευχθεί μέχρι το 2010. Τα δεδομένα δείχνουν ένα γεωγραφικό χάσμα με
υψηλότερες επιδόσεις στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη και χαμηλότερες επιδόσεις
στις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. European Commission, 2008: 121). Η
Τσεχική Δημοκρατία, η Λιθουανία, η Φινλανδία, η Σλοβακία, και η Πολωνία έχουν
ήδη πετύχει το στόχο του 10%. Αντίθετα, το 2007, η Μάλτα και η Πορτογαλία είχαν
ακόμα τα υψηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην ΕΕ (30,2%
και 36,5% αντίστοιχα), αλλά παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση. Τα νέα κράτη μέλη
που προσχώρησαν το 2007, η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν επίσης υψηλά
ποσοστά σχολικής διαρροής (17,3% και 14,9% αντίστοιχα). Και στο έτος αυτό
παρατηρούμε μη αναλογία των ποσοστών μαθητικής διαρροής και νεανικής ανεργίας
στα κράτη μέλη, κάτι που δε μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα (βλ.
πίνακα 9, 13).
Το 2007 παράλληλα με τη μαθητική διαρροή μειώνεται η νεανική ανεργίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες σε 15,6%. Τα υψηλότερα ποσοστά
νεανική ανεργίας παρατηρούνται στις Ελλάδα (22,7%), Κροατία (25,2%) και Ιταλία
(20,7%). Τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στα κράτη Ολλανδία (5,9%),
Νορβηγία (7,4%) και Ισλανδία (7%). (βλ. πίνακα 9).
2008
Για το 2008, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2009 καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ βελτιώνονται
συνεχώς με τα κράτη μέλη να έχουν αναλάβει να καθορίσουν εθνικούς στόχους,
λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό σημείο εκκίνησής τους και τις συνθήκες που
επικρατούν στο εσωτερικό τους (βλ. πίνακα 13; European Commission, 2009: 76).
Στα δεδομένα αυτά το 2008, το ποσοστό της μαθητικής διαρροής αγγίζει το 14,7%,
ενώ η νεανική ανεργία φτάνει σε ένα σημείο καμπής στο ποσοστό 15,6% και στη
συνέχεια ακολουθεί ανοδική πορεία ως το 2013 (βλ. πίνακα 9, 13). Μερικές χώρες
της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία και τη
Σλοβακία), Λιθουανία και Φινλανδία έχουν ήδη επιτύχει το στόχο του 10% της ΕΕ.
(βλ. European Commission, 2009: 77).
Το 2008 η νεανική ανεργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει σταθερή σε
15,6%. Τα υψηλότερα ποσοστά νεανική ανεργίας παρατηρούνται στις

Ελλάδα
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(21,9%), Κροατία (23,7%) και Ιταλία (23,5%). Τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται
στα κράτη Ολλανδία (5,3%), Νορβηγία (7,5%) και Ισλανδία (8,2%). Αξίζει να
σημειωθεί ότι παρόλο που η νεανική ανεργία παραμένει σταθερή μεταβάλλονται τα
ποσοστά της νεανικής ανεργίας στα επιμέρους κράτη μειώνοντας το εύρος των τιμών.
Συγκεκριμένα, τα χαμηλότερα ποσοστά αυξάνονται, ενώ τα υψηλότερα μειώνονται
τείνοντας σε ένα βαθμό προς το μέσο όρο της ΕΕ28 του 15,6% (βλ. πίνακα 9).
Παρόλο αυτά διαπιστώνεται ότι ο στόχος της ΕΕ για τη μείωση της σχολικής
διαρροής, παρά το γεγονός ότι υπήρξε ευρεία πρόοδος δεν είναι πιθανό να επιτευχθεί
έως το 2010. Η αρχή της οικονομικής κρίσης καθιστά σαφές ότι μείωση της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου αφορά τόσο τον στόχο της «έξυπνης ανάπτυξης», μέσω
της βελτίωσης των επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, όσο και τον στόχο της
«ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς», μέσω της αντιμετώπισης ενός από τους
κυριότερους παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στην νεανική ανεργία, τη φτώχεια
και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για τον λόγο αυτό, εισάγεται η στρατηγική «Ευρώπη
2020» στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»), το Συμβούλιο
συμφώνησε ότι το ποσοστό της μαθητικής διαρροής θα πρέπει έως το 2020 σε
επίπεδο χαμηλότερο του 10%, από το 14,2 % στο οποίο βρισκόταν το 2009 (βλ.
πίνακα 13).
2009
Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2010/2011 διαπιστώνει ότι οι
εκπαιδευτικές επιδόσεις βελτιώθηκαν από το 2000 μέχρι το 2009 σε όλους τους πέντε
τομείς (μαθητική διαρροή, χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση, ολοκλήρωση
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βελτίωση σε μαθηματικά, επιστήμες και της
τεχνολογία, δια βίου μάθηση ενηλίκων) για τους οποίους οι δείκτες αναφοράς για το
2010 είχαν συμφωνηθεί από τους ευρωπαίους Υπουργούς Παιδείας. Παρ 'όλα αυτά,
οι στόχοι (benchmark) δεν επιτεύχθηκαν, εκτός από την αύξηση των πτυχιούχων στις
θετικές επιστήμες.
Η πρόοδος στο τομέα της μαθητικής διαρροής από το 2000 υπήρξε πολύ αργή
και ο στόχος δεν επιτεύχθηκε, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010 όταν
ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, ένας στους επτά νέους εγκατάλειπε την εκπαίδευση
και την κατάρτιση προτού ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
έφτανε στο ποσοστό 13,9% στην ΕΕ-28 (βλ. πίνακα 13; Recommendation, European
63

Commission, 2011a: 1-3). Το 2009, το ποσοστό ήταν 14,2% στην ΕΕ-28,
παρουσιάζοντας μικρή μείωση από το προηγούμενο έτος του 2008, όταν ήταν 14,7%,
και 1,8 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από ό, τι το 2005. Παρά την πρόοδο, το
ποσοστό εξακολουθεί να είναι αρκετά πάνω από το στόχο που είχε τεθεί για το 2010
και έτσι παραμένει ίδιος για το 2020.
Αντίθετα, η νεανική ανεργία μετά από καθοδική πορεία από το 2005-2008
παρουσιάζει αύξηση αγγίζοντας το 19,9%, με αύξηση 4,3 ποσοστιαίων μονάδων από
το 2008 (βλ. πίνακα 9, 13; European Commission, 2011a: 84). Τα υψηλότερα
ποσοστά νεανική ανεργίας παρατηρούνται στις Ισπανία (37,7%), Λετονία (33,3%)
και Ουγγαρία (26,4%). Τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στα κράτη Ολλανδία
(6,6%), Νορβηγία (9,3%) και Αυστρία (10,7%) (βλ. πίνακα 9).
2010
Η κατάσταση το 2010 ήταν αρκετά διαφορετική μεταξύ των κρατών μελών.
Ορισμένες χώρες, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είχαν ποσοστό
μεγαλύτερο του στόχου, ενώ καλύτερες επιδόσεις είχαν στις Σλοβακία, Σλοβενία και
Πολωνία, που όμως ήταν ήδη κάτω από το 10% πριν τεθεί σαν στόχος. Αρκετές
χώρες, κυρίως στη βόρεια και δυτική Ευρώπη ήταν κοντά στο στόχο, με ποσοστά που
δεν υπερβαίνουν το 12%, με αισθητή πρόοδο από το έτος 2005, όπως η Κύπρος (5,5%) και η Ολλανδία (-3,5%) (βλ. European Commission, 2011a: 85). Σε αρκετές
νότιες χώρες, η κατάσταση εξακολουθούσε να είναι προβληματική. Στη Μάλτα, την
Πορτογαλία και την Ισπανία το ποσοστό υπερβαίνει το 20% και στην Ιταλία είναι
κοντά στο 20% (βλ. πίνακα 13).
Η νεανική ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται φτάνοντας το 21%, με
συγκρατημένη αύξηση 1,1 ποσοστιαίων μονάδων από το 2009 (βλ. πίνακα 9).
Παρατηρούμε ότι τα χαμηλότερα ποσοστά νεανικής ανεργίας συναντώνται στις
Ολλανδία (8,7%), Νορβηγία (9,3%) και Ελβετία (7,9%), ενώ τα μεγαλύτερα στις
Ελλάδα (33,0%), Κροατία (32,4%) και Ισπανία (41,5%) (βλ. πίνακα 9).
2011
Το μόνιτορ του 2012 διαπιστώνει όσον αφορά το έτος 2011, ότι με την
αυξανόμενη ζήτηση υψηλών δεξιοτήτων και προσόντων, η ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση έχει εδραιωθεί ως ένα ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης για όλους τους
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ευρωπαίους πολίτες. Οι νέοι που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και κατάρτιση
στερούνται απαραίτητες δεξιότητες και διατρέχουν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν
επίμονα προβλήματα στην αγορά εργασίας. (βλ. European Commission, 2012: 17).
Το 2011, η μαθητική διαρροή σε ολόκληρη την ΕΕ ανήλθε κατά μέσο όρο σε
13,4%, ενώ αντίστοιχα η νεανική ανεργία αυξήθηκε ελάχιστα από το 2010 σε 21,5%.
Αυτό σημαίνει ότι 5,6 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 18 έως 24 εγκατέλειψαν την
εκπαίδευση και κατάρτιση πρόωρα, με το πολύ κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(βλ. πίνακα 9, 13; European Commission, 2012: 18).
Η νεανική ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται φτάνοντας το 21,7%, με
συγκρατημένη αύξηση 0,7 ποσοστιαίων μονάδων από το 2010 (βλ. πίνακα 9).
Παρατηρούμε ότι τα χαμηλότερα ποσοστά νεανικής ανεργίας συναντώνται στις
Δανία (8,5%), Νορβηγία (8,7%) και Αυστρία (8,9%), ενώ τα μεγαλύτερα στις Ελλάδα
(44,7%), Κροατία (36,7%) και Ισπανία (46,2%) (βλ. πίνακα 9).
2012
Το 2012, η σχολική διαρροή στην Ευρώπη διαμορφώθηκε στο 12,6%, κάτω από
το 13,4% του προηγούμενου έτους, ενώ η νεανική ανεργία αυξήθηκε από 21,7% σε
23,2%. Πλέον στόχος για το 2020 φαίνεται να είναι εφικτός, αλλά περίπου πέντε και
μισό εκατομμύριο πολίτες εγκαταλείπουν το σχολείο πρόωρα, γεγονός που καθιστά
δύσκολο να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας. Ακόμη, η ΕΕ είναι σημειώνει
ικανοποιητική πρόοδο προς το στόχο για την αύξηση των νέων με μορφωτικό επίπεδο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 40%, ενώ σύμφωνα με το Education Monitor του 2013
το ποσοστό των νέων με τριτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται σε 35,7%, από 34,5%
του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την
εκπαίδευση και την κατάρτιση ανέρχεται σε 12,7%. Ωστόσο, μεταξύ του 2009 και
του 2012, οι Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Γαλλία και Κύπρος έχουν σημειώσει μικρή
πρόοδο και στις Ουγγαρία, Ρουμανία και Βέλγιο έχει παρατηρηθεί αύξηση του
ποσοστού. Όσον αφορά τη νεανική ανεργία παρατηρούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο
αυξάνεται σε 23,2%, αύξηση 1,5 ποσοστιαίων μονάδων και αυξάνεται αντίστοιχα στη
πλειονότητα των κρατών (βλ. πίνακα 6, 9, 13; European Commission, 2013: 6).
Παρατηρούμε ότι τα χαμηλότερα ποσοστά νεανικής ανεργίας συναντώνται στις
Δανία (8,0%), Νορβηγία (8,5%) και Αυστρία (9,4%), ενώ τα μεγαλύτερα στις Ελλάδα
(55,3%), Κροατία (42,1%) και Ισπανία (52,9%) (βλ. πίνακα 9).
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Όσον αφορά τις τρέχουσες επιδόσεις και την πρόσφατη αλλαγή όσον αφορά τα
ποσοστά μαθητικής διαρροής, τέσσερις ομάδες των κρατών μελών μπορούν να
διακριθούν.
Πρώτον, τα κράτη μέλη με ποσοστό άνω του 10% το 2012, με μικρή πρόοδο ή
ακόμη και στασιμότητα κατά τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή την ομάδα κατατάσσονται
οι Ιταλία, Δανία, Γαλλία και η Κύπρος όπου και παρατηρείται ελάχιστη πρόοδος για
την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου του 10% έως το 2020, αλλά δεν μπορούμε να
καταλήξουμε σε συμπεράσματα όσον αφορά την νεανική ανεργία διότι έχουν
διαφορετικές μεταβολές (αύξηση σε Κύπρο, Ιταλία, Γαλλία και μείωση στη Δανία)
(βλ. πίνακα 9). Από αυτά τα τέσσερα κράτη μέλη, το ποσοστό της σχολικής διαρροής
είναι κατά πολύ υψηλότερο στην Ιταλία, με αποτέλεσμα το 2013 και το 2014 να
εκδοθεί σύσταση για τη συγκεκριμένη χώρα να εντείνει τις προσπάθειες για την
πρόληψη του φαινομένου Συγκεκριμένα προτείνει την εφαρμογή του εθνικού
συστήματος αξιολόγησης των σχολείων για τη βελτίωση της σχολικής απόδοσης που
οδηγεί και στη μείωση της σχολικής διαρροής. Αύξηση της φοίτησης στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
και την ενίσχυση για επαγγελματικούς σκοπούς τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης
προτείνει τη δημιουργία ενός εθνικού μητρώου επαγγελματικών προσόντων που να
εξασφαλίζει ευρεία αναγνώριση των δεξιοτήτων των νέων (βλ. European
Commission, 2014d: παρ. 6)
Στην ίδια ομάδα ανήκουν και το Βέλγιο, η Ρουμανία και η Ουγγαρία όπου τα
ποσοστά της σχολικής διαρροής έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Στο 2013 με
ειδικές συστάσεις κλήθηκαν η Ρουμανία και η Ουγγαρία να εφαρμόσουν μια εθνική
στρατηγική, ενώ το Βέλγιο έχει ήδη λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση μιας
συνολικής αντιμετώπισης (βλ. πίνακα 13; European Commission, 2013: 26).
Στη δεύτερη ομάδα κατατάσσονται τα κράτη μέλη με σχολική διαρροή άνω του
10%, αλλά με σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Έχουν ποσοστά άνω του 20%
παρά τη σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια η Ισπανία (24,7%), η Μάλτα (21,1%)
και η Πορτογαλία (20,5%). Συγκεκριμένα, η Ισπανία και η Μάλτα εμφανίζουν τα
υψηλότερα ποσοστά σχολικής διαρροής μεταξύ όλων των κρατών μελών και τους
ζητήθηκε με ειδικές συστάσεις το 2013 να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την
αντιμετώπιση του προβλήματος (βλ. πίνακα 13; European Commission, 2013: 26). Σε
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αυτή την ομάδα χωρών παρατηρούμε ότι παρά τη μείωση της μαθητικής διαρροής η
νεανική ανεργία συνεχώς αυξάνεται (βλ. πίνακα 9).

Πίνακας 14: Μαθητική διαρροή, στόχος «Ευρώπη 2020» (headline target) και εθνικός
στόχος (national target) κάθε ευρωπαϊκής χώρας
Headline target National target Country 2013
2014
10%
15,0%
23,6% 21,9%
ES
10%
10,0%
20,5% 20,4%
MT
10%
10,0%
18,9% 17,4%
PT
10%
11,3%
17,3% 18,1%
RO
10%
16,0%
16,8% 15,0%
IT
10%
11,0%
12,5% 12,9%
BG
10%
12,3% 11,8%
UK
10%
11,9% 11,1%
EU
10%
10,0%
11,9% 11,4%
HU
10%
9,5%
11,0% 9,8%
BE
10%
9,7%
10,1% 9,0%
EL
10%
10,0%
9,8%
9,5%
DE
10%
13,4%
9,8%
8,5%
LV
10%
9,5%
9,7%
11,4%
EE
10%
9,5%
9,7%
8,5%
FR
10%
8,0%
9,3%
9,5%
FI
10%
8,0%
9,2%
8,6%
NL
10%
10,0%
9,1%
6,8%
CY
10%
8,0%
8,4%
6,9%
IE
10%
10,0%
8,0%
7,7%
DK
10%
9,5%
7,5%
7,0%
AT
10%
10,0%
7,1%
6,7%
SE
10%
6,0%
6,4%
6,7%
SK
10%
9,0%
6,3%
5,9%
LT
10%
10,0%
6,1%
6,1%
LU
10%
4,5%
5,6%
5,4%
PL
5,5%
10%
5,5%
5,4%
CZ
2,7%
10%
4,0%
4,5%
HR
4,4%
10%
5,0%
3,9%
SI
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Συγκεκριμένα, η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνει ότι στη
Μάλτα το ποσοστό της σχολικής διαρροής εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό, αλλά
λαμβάνονται μέτρα για την μείωση και είναι υπό σύσταση ένα ολοκληρωμένο
σύστημα παρακολούθησης. Παραμένει χαμηλό το ποσοστό των ατόμων με βασικές
δεξιότητες συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της σχολικής διαρροής. Στη σύσταση
επισημαίνεται ότι η ορθή εφαρμογή της εκδοθείσας στρατηγικής Εθνικού
Αλφαβητισμού αναμένεται να στηρίξει προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτής της
ανεπάρκειας, αλλά πρέπει να συμπληρωθεί με επιπλέον μέτρα, τα οποία αναμένεται
να αυξήσουν τη συνάφεια ανάμεσα σε αγορά εργασίας και της εκπαίδευσης. Αυτά
περιλαμβάνουν τη θέσπιση μιας στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση, τη διεύρυνση
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και ένα ειδικό πρόγραμμα
που χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. (βλ. πίνακα 13;
European Commission, 2014e: 5)
Η Πορτογαλία έχει επιτύχει τη μεγαλύτερη βελτίωση από όλες τις χώρες από
το 2009. Στην ίδια ομάδα βρίσκονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία, η Ελλάδα,
η Εσθονία και η Λετονία που έχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 10%, αλλά μειώθηκε
σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια. Σε αυτές τις χώρες, ο μέσος ετήσιος ρυθμός
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μεταβολής μεταξύ του 2009 και του 2012 είχε την υψηλότερη από την ελάχιστη
πρόοδο που απαιτείται για την ΕΕ στο σύνολό της για να επιτευχθεί ο στόχος του
2020 (βλ. πίνακα 13, 14; European Commission, 2013: 26).
Στην τρίτη ομάδα, έχουμε τα κράτη μέλη που εμφανίζουν ποσοστά κάτω από
το 10%, αλλά ταυτόχρονα στασιμότητα τα τελευταία χρόνια ή και σε μερικές αύξηση
του ποσοστού όπως στις Τσεχική Δημοκρατία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Πολωνία,
Ουγγαρία και τη Σλοβακία, το ποσοστό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου έχει
αυξηθεί (βλ. πίνακα 13; European Commission, 2013: 27). Στην ομάδα αυτή
παρατηρούμε αύξηση της νεανικής ανεργίας (βλ. πίνακα 9).
Στην τέταρτη ομάδα ανήκουν τα κράτη μέλη που έχουν ποσοστά μαθητικής
διαρροής μικρότερα του 10% και έχουν επίσης σημαντική περαιτέρω πρόοδο τα
τελευταία χρόνια. Σε αυτή την ομάδα ανήκουν η Λιθουανία (6,5%), η Ολλανδία
(8,8%), η Δανία (9,1%), η Αυστρία (7,6%), η Φιλανδία (8,9%), η Ιρλανδία (9,7%)
και η Σλοβενία. Μεταξύ των χωρών αυτών, η Ιρλανδία (9,7%), η Φινλανδία (8,9%)
και η Ολλανδία (8,8%) δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει τους εθνικούς τους στόχους, για
μαθητική διαρροή μικρότερη του 8% (βλ. πίνακα 13, 14; European Commission,
2013: 27). Παρατηρούμε ότι και σε αυτή την ομάδα δεν μπορούμε να καταλήξουμε
σε συμπεράσματα όσον αφορά τη νεανική ανεργία λόγω της ανομοιομορφίας που
παρουσιάζουν οι μεταβολές στις παραπάνω χώρες (βλ. πίνακα 9).
Όσον αφορά την αναπτυξιακή πολιτική, οι προαναφερόμενες ομάδες χωρών
αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις ανάλογα με τα εκπαιδευτικά τους
συστήματα, την οικονομική κατάσταση και τη δομή του εργατικού δυναμικού. Αν και
υπάρχει μια γενική τάση για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής με σφαιρικό
τρόπο, λίγα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει μία πλήρη στρατηγική για
την αντιμετώπισή της.
Η Ολλανδία και η Ιρλανδία είχαν σφαιρικές προσεγγίσεις, ενώ η Αυστρία
ενέκρινε πρόσφατα μια νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η
Γαλλία βελτίωσε την βάση των στοιχείων για τον εντοπισμό των νέων που
διατρέχουν κίνδυνο και διασφαλίζοντας ένα ευρύ φάσμα μέτρων πρόληψης,
παρέμβασης και αντιστάθμισης. Άλλες πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί στην Ευρώπη
και

μπορούν

να

βοηθήσουν

στην

αντιμετώπιση

της

σχολικής

διαρροής

περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των παιδιών των
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μεταναστών (Βέλγιο, Φινλανδία, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο),
μέτρα για το γρήγορα εντοπισμό (Μάλτα, Αυστρία) και μέτρα για τη συγκράτηση
του ποσοστού (Βέλγιο, Λιθουανία) και μέτρα για την τη βελτίωση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το μέτρα συγκράτησης περιλαμβάνουν τη βελτίωση
των συστημάτων καθοδήγησης (Λετονία, Λιθουανία), διευκόλυνση στη μετάβαση
στην αγορά εργασίας (Φιλανδία, Ολλανδία) και την ενίσχυση της διαπερατότητας
μεταξύ γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (Μάλτα, Πολωνία). Επίσης, η
Πορτογαλία και η Ισπανία έχουν αυξήσει την πρόσβαση στην επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως για τους φοιτητές που δυσκολεύονται στη γενική
εκπαίδευση (βλ. European Commission, 2013: 27-28).
Ο Παπαδάκης παρατηρεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη μαθητική
διαρροή, κάτι που προδίδει η κατηγοριοποίηση σε ομάδες-clusters των ευρωπαϊκών
χωρών. Ταυτόχρονα φανερώνει ότι δεν εφαρμόζουν όλες οι χώρες μέτρα για την
καταπολέμηση του φαινομένου στο σύνολό της. Η έλλειψη ολοκληρωμένης
στρατηγικής αντιμετώπισης του φαινομένου με μέτρα πρόληψης-παρέμβασηςαντιστάθμισης, οδηγεί «στην αναπαραγωγή της υστέρησης σε καθόλου αμελητέα
ποσοστά του νεανικού πληθυσμού» δυσκολεύοντας με τον τρόπο αυτό την επίτευξη
των επιμέρους εθνικών στόχων των κρατών μελών (βλ. Παπαδάκης, 2013: 36).
2013
Το μόνιτορ συμπεραίνει ότι το 2013 η μείωση της μαθητικής διαρροής θα
σώσει την Ευρώπη από μεγάλες δημόσιες και κοινωνικές δαπάνες και θα
προστατέψει τους πολίτες της από το κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Εξακολουθούν να υπάρχουν περισσότερα από πέντε εκατομμύρια
άτομα που εντάσσονται στο φαινόμενο αυτό σε ολόκληρη την Ευρώπη, και
αντιμετωπίζουν ποσοστό ανεργίας ενηλίκων 41%, ενώ ποσοστό νεανικής ανεργίας
23,5%. Το μέσο ποσοστό της μαθητικής διαρροής στην ΕΕ ήταν 12,0% το 2013,
μειωμένο κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες από το 2012, ενώ αν συνεχιστεί ο σημερινός
ρυθμός βελτίωσης είναι εφικτός ο στόχος για την Ευρώπη του 2020 με ποσοστό
μικρότερο του 10% (βλ. πίνακα 13, 14), ενώ την ίδια περίοδο η νεανική ανεργία
αυξάνεται στο 23,6% από το 23,2% του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, παραμένουν
οι εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ και εντός των κρατών μελών στην ΕΕ. Δεκαοκτώ
κράτη μέλη έχουν ήδη ποσοστό μαθητικής διαρροής κάτω από τον στόχο της
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Ευρώπης 2020 (Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Γαλλία,
Ουγγαρία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβενία,
Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία). Το 2012 οι χώρες με ποσοστό μικρότερο του 10%
ήταν δεκατρείς, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει συνεχείς βελτίωση των ποσοστών.
Καθώς η Ευρώπη των 28 πλησιάζει στο βασικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» με 12,0% το 2013, κατανοούμε την πολυπλοκότητα του φαινομένου.
Παρατηρείται αργή αλλά σταθερή πρόοδος με σημαντικές διαφορές μεταξύ των
κρατών μελών αλλά και εντός των χωρών (βλ. πίνακα 13,14; European Commission,
2014a: 31).
Πίνακας 15: Μαθητική διαρροή το 2013 και πρόσφατη μεταβολή 2010-2013
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Μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της τρέχουσας κατάστασης μπορεί να δοθεί με
τη σύγκριση της τρέχουσας απόδοσης του 2013 με την μεταβολή από το 2010. Από
το διάγραμμα διασποράς και το πίνακα 15 μπορούν να διακριθούν τέσσερις ομάδες
χωρών (βλ. πίνακα 15).
Η πρώτη ομάδα αποτελείται από χώρες που έχουν ποσοστά μαθητικής
διαρροής κάτω από το 10% και εξακολουθούν να σημειώνουν πρόοδο (Δανία,
Γερμανία, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Αυστρία,
Σλοβενία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία). Η πλειοψηφία των χωρών αυτών επίσης έχουν
πετύχει και τους εθνικούς στόχους όσον αφορά το φαινόμενο, με εξαίρεση την
Ιρλανδία, την Εσθονία και Γαλλία. Η Ελλάδα με ποσοστό 10,1%, που είναι κοντά
στην επίτευξη του στόχου, μπορεί να προστεθεί σε αυτή την ομάδα (βλ. πίνακα 15;
European Commission, 2014a: 31-32). Στην ομάδα αυτή παρατηρούμε ότι στην
πλειοψηφία των χωρών η νεανική ανεργία μειώνεται (Δανία, Γερμανία, Λετονία,
Λιθουανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο,) ενώ στις υπόλοιπες παρουσιάζεται μικρή
αύξηση (Γαλλία, Αυστρία, Σλοβενία, Φινλανδία, Εσθονία). Εξαίρεση είναι η Κύπρος
όπου η αύξηση της νεανικής ανεργίας υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες (βλ.
πίνακα 9).
Στη δεύτερη ομάδα, έχουμε τις χώρες με ποσοστό μαθητικής διαρροής
μικρότερο του 10%, αλλά καταγράφεται αύξηση των ποσοστών στο διάστημα 2010
μέχρι 2013 (Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Σουηδία, Πολωνία, Ουγγαρία). Στη
δεύτερη ομάδα χωρών, η Σουηδία και η Τσεχική Δημοκρατία έχουν φθάσει τους
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εθνικούς στόχους τους. Ωστόσο, με τους σημερινούς ρυθμούς, ιδιαίτερα η Τσεχική
Δημοκρατία είναι σε κίνδυνο να βρεθεί εκτός στόχου και στη Σλοβακία επιδεινώνεται
σταθερά το φαινόμενο από το 2010 (βλ. πίνακα 15; European Commission, 2014a:
32). Στη συγκεκριμένη ομάδα παρατηρείται μείωση της νεανικής ανεργίας σε όλες τις
χώρες εκτός της Τσεχικής Δημοκρατίας (βλ. πίνακα 9).
Στη τρίτη ομάδα είναι οι χώρες που έχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 10%,
αλλά παρόλο αυτά πραγματοποιούν σημαντική πρόοδο (Πορτογαλία, Μάλτα,
Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία). Από αυτές οι Πορτογαλία, Μάλτα, Ισπανία
είναι τα τρία κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου και έχουν λάβει ειδικές ανά χώρα συστάσεις, ενώ η Πορτογαλία είναι η
χώρα με τη μεγαλύτερη ετήσια βελτίωση (βλ. πίνακα 15; European Commission,
2014a: 32). Στην ομάδα αυτή η νεανική ανεργία παρουσιάζει σταθερότητα με μικρές
διαφοροποιήσεις από το προηγούμενο έτος (βλ. πίνακα 9).
Στην τέταρτη ομάδα έχουμε τις Ρουμανία, Βέλγιο και Ιταλία, που έχουν
ποσοστά μεγαλύτερα από 10% και ετήσια πρόοδο που είναι μικρότερη από την
απαιτούμενη για να επιτευχθεί ο στόχος του 2020 ή αύξηση του ποσοστού από το
2010 μέχρι το 2013 όπως στη Ουγγαρία. Και οι τέσσερις χώρες της ομάδας αυτής
έχουν λάβει ειδικές συστάσεις για την μείωση της μαθητικής διαρροής ως μέρος του
2014 Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (βλ. πίνακα 15; European Commission, 2014a: 32). Στα
κράτη αυτά παρατηρείται αύξηση της νεανικής ανεργίας με εξαίρεση την Ουγγαρία
(μείωση από 28,2% σε 26,6%) (βλ. πίνακας 9).
Φύλο
Την περίοδο αυτή παρατηρούμε ότι το ποσοστό των ατόμων που
εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση είναι 33,3% υψηλότερο στους
άνδρες από ό, τι στις γυναίκες (βλ. πίνακα 6, 7). Χαρακτηριστικό της διαφοράς αυτής
είναι ότι δεκαεννέα κράτη μέλη έχουν ποσοστό μαθητικής διαρροής στις γυναίκες
μικρότερο του 10% και εντός του εθνικού στόχου, ενώ σε ολόκληρη την ΕΕ είναι
10,2% αγγίζοντας το στόχο του 2020. Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά μαθητικής διαρροής
του ανδρικού φύλου παρατηρούνται στην Κύπρο και την Πορτογαλία (πάνω από
εννέα ποσοστιαίες μονάδες διαφορά από το γυναικείο φύλο), ενώ η Βουλγαρία και η
Τσεχική Δημοκρατία είναι τα μόνα κράτη μέλη με μικρότερο ποσοστό στους άνδρες
από ότι στις γυναίκες. Από το 2010 μέχρι το 2013, τα ποσοστά και των δύο φύλων
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έχουν μειωθεί αλλά η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των φύλων έχει παραμείνει
σχετικά σταθερή (βλ. πίνακα 6, 7; European Commission 2014a: 33).
Το 2013 στην Ευρώπη των 28, από το σύνολο των ατόμων που εγκατέλειπε τα
σχολεία, το 13,5% ήταν άνδρες και το 10,2% γυναίκες, ενώ το 2014 το αρσενικό
φύλο αποτελούσε το 12,7% και το θηλυκό φύλο μόλις το 9,5%. Όπως παρατηρούμε
στους πίνακες 6 και 7 την περίοδο 2005-2014 το αρσενικό φύλο λαμβάνει συνεχώς το
μεγαλύτερο ποσοστό, όμως η διαφορά μειώνεται συνεχώς από 4,1 ποσοστιαίες
μονάδες το 2005 (17,7% το αρσενικό φύλο και 13,6% το θηλυκό) σε 3,2 το 2014
(12,7% το αρσενικό φύλο και 9,5% το θηλυκό) (βλ. πίνακα 6, 7).
Εθνοπολιτισμική προέλευση
Την περίοδο αυτή παρατηρούμε ότι ο κίνδυνος της μαθητικής διαρροής για μη
υπηκόους είναι διπλάσιος από ότι για τους γηγενείς, ενώ το ποσοστό είναι
περισσότερο από τρεις φορές υψηλότερο για τους μη γηγενείς στην Αυστρία και
πάνω από τέσσερις φορές υψηλότερο στην Ελλάδα και τη Σλοβενία. Εκτός από τα
δέκα κράτη μέλη που είχαν επιτύχει τους εθνικούς τους στόχους έως το 2013, πέντε
ακόμη έχουν ποσοστά μαθητικής διαρροής για τους γηγενείς εντός εθνικών στόχων
(Βέλγιο, Ιρλανδία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία) (βλ. πίνακα 4, 5).
Το χάσμα μεταξύ των γηγενών και μη γηγενών μειώθηκε στην πλειονότητα των
κρατών μελών από το 2010 μέχρι το 2013 και κατά μέσο όρο 2% στην ΕΕ.
Παρατηρώντας τη γενικότερη εξέλιξη των ποσοστών της μαθητικής διαρροής από το
2005 έως το 2014, θα δούμε ότι ενώ σε όλες τις κοινωνικές υποομάδες (αρσενικό και
θηλυκό φύλο, γηγενείς εργαζόμενοι ή άνεργοι) παρατηρούνται συνεχείς μειώσεις σε
κάθε έτος. Μόνο στην υποομάδα των μη γηγενών, διαπιστώνουμε αύξηση τα έτη
2007 και 2008 από 26,7% σε 27,9% αντίστοιχα, μία χρονική περίοδος η οποία βέβαια
συνέπεσε με την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007-2008, ενώ ταυτόχρονα
συνδέεται και με τις μεταναστευτικές μετακινήσεις που προκλήθηκαν λόγω των
δυσμενών οικονομικών συνθηκών (βλ. πίνακα 4, 5, 6, 7; Vaughan-Whitehead, 2011:
208). Αξιοσημείωτη βελτίωση παρατηρείται στην Κύπρο, στη Δανία, στην Ελλάδα,
στην Ιταλία και στη Τσεχική Δημοκρατία. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ομάδων
αυξήθηκε κατά 1% ή περισσότερο σε Βέλγιο, Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωμένο
Βασίλειο. Συνδυάζοντας τα ευρήματα για το φύλο και χώρα καταγωγής στο σύνολό
της ΕΕ παρατηρούμε ότι οι γηγενείς γυναίκες έχουν ήδη ποσοστό μαθητικής
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διαρροής μικρότερο από 10% (βλ. πίνακα 4, 5). Αντίθετα, οι μη γηγενείς άνδρες
εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (24,2%), και
συγκεκριμένα είναι ελαφρώς υψηλότερος για όσους έχουν γεννηθεί σε χώρες εκτός
ΕΕ (24,5%) από ότι για όσους μη γηγενείς άνδρες έχουν γεννηθεί σε χώρα κράτος
μέλος της ΕΕ (23,4%) (βλ. πίνακα 4, 5; European Commission 2014a: 33).
Άτομα με αναπηρία
Επίσης, από την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΕ (LFS) για το 2011 ένας
επιπλέον παράγοντας της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο είναι η αναπηρία.
Όσοι αντιμετωπίζουν σωματικές δυσκολίες σε βασικές δραστηριότητες είχαν 102,4%
υψηλότερο κίνδυνο να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο, να βρεθούν σε κατάσταση
ανεργίας και να αποκλειστούν κοινωνικά. Επίσης, όσοι βιώνουν περιορισμούς στην
αγορά εργασίας που προκαλούνται από την κατάσταση της υγείας τους ή από
δυσκολία σε βασικές δραστηριότητες έχουν 156,1% περισσότερες πιθανότητες
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (βλ. European Commission, 2014a: 33;
Παπαδάκης, 2013: 37).
Γεωγραφική περιφέρεια
Συν τοις άλλοις, εξετάζοντας τα ποσοστά της μαθητικής διαρροής
παρατηρείται ότι σε πολλές χώρες υπάρχει ανισότητα ανά γεωγραφική περιφέρεια
εντός της χώρας (βλ. πίνακα 16). Σε δεκαεννέα κράτη μέλη οι περιφέρειες με τα
καλύτερα ποσοστά έχουν ήδη πετύχει τον στόχο του 10% για το 2020. Ωστόσο, οι
περιφέρειες με τις χαμηλότερες επιδόσεις έχουν πετύχει το στόχο του 10% μόνο σε
πέντε κράτη μέλη (Ουγγαρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Σουηδία, Φινλανδία) και τον
εθνικό στόχο μόνο σε ένα (Σουηδία). Μεταξύ 2010 και 2013, ο κίνδυνος της πρόωρης
εγκατάλειψης σε περιφέρειες με το χαμηλότερο ποσοστό διαρροής ήταν περισσότερο
από τρεις φορές μεγαλύτερος από τις περιφέρειες με τις κορυφαίες επιδόσεις στις
Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και το
Βέλγιο (βλ. πίνακα 16; European Commission 2014a: 33).

75

Πίνακας 16: Μαθητική διαρροή στις ευρωπαϊκές χώρες και επιδόσεις στις
περιφέρειες, 2014
ΚΑΛΎΤΕΡΗ
ΕΠΊΔΟΣΗ ΧΕΙΡΌΤΕΡΗ ΕΠΊΔΟΣΗ ΜΈΣΟΣ ΚΡΆΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
ΌΡΟΣ
12,3
39,2
25,7
ES
22,1
MT
20,2
39,6
22,7
PT
11,1
25,4
17,9
IT
8,8
22,1
17,7
RO
8,2
25,2
14,0
UK
4,1
19,7
12,7
BG
8,5
21,0
12,0
EL
6,2
18,8
11,8
BE
7,2
17,5
11,4
FR
11,2
LV
8,6
16,3
11,3
HU
11,1
CY
6,8
15,1
11,0
DE
10,4
EE
9,5
11,8
10,1
IE
9,3
9,9
9,6
FI
9,2
10,6
9,4
DK
6,5
15,2
9,3
NL
5,5
11,4
7,9
AT
7,0
LT
6,3
7,7
6,9
SE
6,9
LU
2,8
10,3
5,6
PL
3,1
8,3
5,4
SK
2,7
11,0
5,2
CZ
4,0
4,7
4,4
SI
4,1
4,1
4,1
HR
Πηγή: European Commission (2014d)
2014
Το 2014, η σχολική διαρροή στην Ευρώπη διαμορφώθηκε στο 11,1%, μειωμένη
κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2013 (11,9%), με την νεανική
ανεργία να ακολουθεί αυτή την καθοδική τάση με ποσοστό 22,2%, από το 23,6% του
προηγούμενου έτους (βλ. πίνακα 9, 13). Η συνεχής μείωση της μαθητικής διαρροής
των τελευταίων ετών δείχνει ότι πλέον ο στόχος για το 2020 φαίνεται να είναι
εφικτός. Πράγμα που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ο ρυθμός μείωσης είναι
ανοδικός. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2010-2011 παρατηρούμε μείωση 0,5
ποσοστιαίες μονάδες, το 2011-2012 0,8 ποσοστιαίες μονάδες, την περίοδο 2012-2013
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0,7 ποσοστιαίες μονάδες και την χρονική περίοδο 2013-2014 0,8 ποσοστιαίες
μονάδες (βλ. πίνακα 13).
Στην πλειοψηφία των κρατών μελών παρατηρείται μείωση του ποσοστού, ενώ
σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται μηδαμινή αύξηση (Βέλγιο, Τσεχική
Δημοκρατία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φιλανδία, ΦΥΡΟΜ και Τουρκία) (βλ.
πίνακα 13).
4.2

Ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής

και

καλές πρακτικές
Η

μείωση του ποσοστού της μαθητικής διαρροής είναι ένας από τους

πρωταρχικούς στόχους που τέθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Οκτώ κράτη μέλη έλαβαν ειδικές ανά χώρα συστάσεις για την μαθητική διαρροή στο
πρώτο εξαμήνου του 2014 (Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Μάλτα,
Πορτογαλία, Ρουμανία). Τα κράτη μέλη της ΕΕ αναμένεται να ακολουθήσουν αυτές
τις εξειδικευμένες συστάσεις όταν καταρτίζουν τους προϋπολογισμούς τους και
σχεδιάζουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και κατά τη διαμόρφωση πολιτικών
για την απασχόληση και κοινωνικών πολιτικών, με βάση τις αρχές της εθνικής
συνυπευθυνότητας και του κοινωνικού διαλόγου. Μερικές από αυτές τις συστάσεις
αναφέρονται στις χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως μεταξύ των κοινωνικών ομάδων που μειονεκτούν
και άλλες αφορούν στην έλλειψη ολοκληρωμένων εθνικών στρατηγικών (βλ.
European Commission 2014a: 30).
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του το 2014, θέτει τις
προτεραιότητες για τα κράτη μέλη για την προσεχή πενταετία. Ανάμεσα στις
προτεραιότητες που θέτει είναι η συμβολή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην
αξιοποίηση ταλέντων και στην παροχή ευκαιριών ζωής για όλους. Το Συμβούλιο
προσπαθεί να εντείνει τον αγώνα κατά της ανεργίας των νέων, ιδίως για τους νέους
που έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση,
προωθώντας τις κατάλληλες δεξιότητες για τη σύγχρονη οικονόμα και τη δια βίου
μάθηση (βλ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014: 17).
Συγκριμένα, η σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ για το Βέλγιο παρατηρεί ότι
η ανεργία των νέων αυξήθηκε σημαντικά το 2013, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των
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περιφερειών και ομάδων. Προτείνει ότι η αντιμετώπιση του διαρθρωτικού
προβλήματος αναντιστοιχίας δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς
και η προσπάθεια αύξησης της συμμετοχής στην αγορά εργασίας θα πρέπει να
συμβαδίζει με την καταπολέμηση του πιεστικού προβλήματος της μαθητικής
διαρροής και ειδικότερα των νέων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση χωρίς
προσόντα (βλ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014a: 9 και 15).
Στην Ισπανία παρατηρείται πρόοδος στην καταπολέμηση της σχολικής
διαρροής και προτείνεται να βελτιώσει την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης σε
ομάδες κινδύνου όσον αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου βελτιώνοντας
την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των νέων (βλ. Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014b: 19).
Όσον αφορά τη Γαλλία η έρευνα του προγράμματος PISA (Πρόγραμμα
Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) του 2013 έδειξε ότι η εκπαιδευτική ανισότητα στη
Γαλλία είναι από τις υψηλότερες στις χώρες του ΟΟΣΑ. Το ένα έκτο των νέων στη
Γαλλία εγκαταλείπει την εκπαίδευση και την κατάρτιση χωρίς να έχει αποκτήσει
τυπικά προσόντα. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό δεδομένου ότι το ποσοστό
ανεργίας των νέων ήταν 25,5% στα τέλη του 2013 και ο κίνδυνος ανεργίας ήταν
σχεδόν διπλάσιος για τους λιγότερο ειδικευμένους νέους (βλ. Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014c: 16).
Η ειδική σύσταση στην Ουγγαρία παρατηρεί ότι το ποσοστό της σχολικής
διαρροής αυξάνεται και η θέσπιση στρατηγικής για την πρόληψή της έχει
καθυστερήσει επανειλημμένα. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου οι
μαθητές να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα κατάλληλα για
την αγορά εργασίας. Η ίση πρόσβαση σε κανονική ποιοτική εκπαίδευση εξακολουθεί
να αποτελεί μείζον πρόβλημα για τα παιδιά που μειονεκτούν, ιδίως των Ρομά. Για τη
μείωση της νεανικής ανεργίας θεσπίστηκε ένας νέος νόμος για την επαγγελματική
κατάρτιση προκειμένου να διευκολύνει τη δύσκολη μετάβαση από την εκπαίδευση
στην αγορά εργασίας (βλ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014d: 11).
Στη Μάλτα το ποσοστό της σχολικής διαρροής είναι ακόμη πολύ υψηλό, αλλά
λαμβάνονται μέτρα για τη μείωσή του και θεσπίζεται ολοκληρωμένο σύστημα
παρακολούθησης. Ωστόσο, η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων παραμένει σε χαμηλό
επίπεδο, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού και
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στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Η ορθή υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής
αλφαβητισμού, που εγκρίθηκε πρόσφατα, αναμένεται να στηρίξει τις προσπάθειες για
την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Η στρατηγική αυτή πρόκειται να
συμπληρωθεί με περαιτέρω μέτρα, τα οποία αναμένεται να αυξήσουν τη σύνδεση της
αγοράς εργασίας με την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Τα εν λόγω μέτρα
περιλαμβάνουν τη μεταρρύθμιση του πλαισίου μαθητείας, με την καθιέρωση
στρατηγικής δια βίου μάθησης, την εισαγωγή της μάθησης στον χώρο εργασίας στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και ένα ειδικό πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (βλ. Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014e: 11).
Η ειδική σύσταση του Συμβουλίου για την Πορτογαλία τονίζει τη σημαντική
πρόοδο στη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού της συστήματος με τη λήψη πολλών
μέτρων για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την αύξηση
του ποσοστού φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη βελτίωση της
προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, η πλήρης εκτέλεση και η
αποτελεσματική χρήση της χρηματοδότησης αποτελούν σημαντικό πρόβλημα
Συγκεκριμένα, απαιτείται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να περιοριστεί
η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της ποιότητας και την
ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένης της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και
την παρότρυνση των εργοδοτών να συμμετέχουν στην κατάρτιση προγραμμάτων και
να παρέχουν κατάλληλες καταρτίσεις και μαθητείες στον τόπο εργασίας. Είναι επίσης
ανάγκη να εφαρμοστούν αποτελεσματικά ο επαγγελματικός προσανατολισμός και οι
υπηρεσίες παροχής συμβουλών για σπουδαστές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την πρόβλεψη των
μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες, και να ενισχυθούν οι δεσμοί με τον
επιχειρηματικό κλάδο (βλ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014f: 10).
Όσον αφορά τη Ρουμανία εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία
δεξιοτήτων για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η σύνδεση μεταξύ
επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών κύκλων παραμένει ασθενής, όπως καταδεικνύεται
από το υψηλό ποσοστό ανεργίας και από το γεγονός ότι πολλοί απόφοιτοι
πανεπιστημίου απασχολούνται είτε σε επαγγέλματα που δεν αντιστοιχούν στην
εκπαίδευσή τους, είτε σε θέσεις εργασίας που απαιτούν χαμηλότερα επίπεδα
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προσόντων. Η συμμετοχή σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης εξακολουθεί να είναι
από τις χαμηλότερες στην ΕΕ. Το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, το
οποίο εξακολουθεί να είναι ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ, είναι σήμερα
μεγαλύτερο από ότι πριν από το 2010 και πλήττει ιδίως τους Ρομά (βλ. Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014g: 9).
Τέλος, όσον αφορά την Ιταλία καλείται να εφαρμόσει το εθνικό σύστημα
αξιολόγησης των σχολείων, για τη μείωση της μαθητικής διαρροής. Το Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνει την μάθηση στο πλαίσιο της εργασίας στην
ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την ενίσχυση της
επαγγελματικά προσανατολισμένης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη δημιουργία
ενός εθνικού μητρώου τυπικών προσόντων ώστε να εξασφαλιστεί η ευρύτερη
αναγνώριση των δεξιοτήτων. Τέλος, δίνεται έμφαση στη διασφάλιση της δημόσιας
χρηματοδότησης και της καλύτερης αξιοποίησής της βελτιώνοντας στο μέγιστο
βαθμό την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας (βλ. Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014h: 16).
4.3

Η στρατηγική για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής στην

Ευρώπη 2020
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», θέτει ένα πρωταρχικό στόχο να μειωθεί το
ποσοστό της μαθητικής διαρροής κάτω από το 10% μέχρι το 2020. Η απόδοση των
κρατών μελών αξιολογείται συναρτήσει του μέσου όρου της ΕΕ των 28 και του
εθνικού στόχου που έχει τεθεί από κάθε κράτους για μείωση του αντίστοιχου
ποσοστού έως το 2020 (βλ. πίνακα 13, 14).
Εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση»
Η εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» είναι μία ενότητα της
στρατηγικής Ευρώπη 2020, που αφορά άμεσα την μαθητική διαρροή και την νεανική
ανεργία. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην ενίσχυση των επιδόσεων και της
ελκυστικότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών κρατών
σε σύγκριση με το διεθνές επίπεδο και να βελτιώσει την συνολική ποιότητα σε όλα τα
επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ, συνδυάζοντας «αριστεία και ισότητα
μέσα

από

την

προώθηση

της

κινητικότητας

των

σπουδαστών

και

των
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εκπαιδευομένων και τη βελτίωση της κατάστασης των νέων στον τομέα της
απασχόλησης» (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010: 16).
Στο επίπεδο της ΕΕ, η Επιτροπή έχει ανακοινώσει να εργαστεί με σκοπό:


Να ολοκληρώσει και να ενισχύσει τα προγράμματα της ΕΕ για την κινητικότητα, τα
πανεπιστήμια και τους ερευνητές (όπως τα Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus και
Marie Curie) και να τα συνδέσει με εθνικά προγράμματα και πόρους.



Να επιταχύνει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προγράμματα σπουδών, διοίκηση και χρηματοδότηση) ιδίως με την αξιολόγηση των
επιδόσεων των πανεπιστημίων και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε ένα
συνολικό πλαίσιο.



Να διερευνήσει τρόπους προώθησης της επιχειρηματικότητας μέσω προγραμμάτων
κινητικότητας για νέους επαγγελματίες.



Να προωθήσει την αναγνώριση της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης.



Να δρομολογήσει ένα πλαίσιο για την απασχόληση των νέων που θα παρουσιάζει τις
πολιτικές που αποβλέπουν στη μείωση του ποσοστού ανεργίας στους νέους. Το
πλαίσιο αυτό πρέπει να προωθεί, από κοινού με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς
εταίρους, την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας μέσω μαθητείας, περιόδων
άσκησης ή άλλης εργασιακής εμπειρίας, καθώς και μέσω ενός προγράμματος («Η
πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES») που αποσκοπεί στην αύξηση των
ευκαιριών απασχόλησης για νέους ευνοώντας την κινητικότητα στην ΕΕ.
Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη καλούνται να (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2010: 16):



Να διασφαλίσουν επαρκείς επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης (από το προσχολικό ως το τριτοβάθμιο).



Να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, εξετάζοντας την κάθε βαθμίδα
(προμαθητική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, επαγγελματική και τριτοβάθμια) με
ολοκληρωμένη προσέγγιση, που καλύπτει τα βασικά προσόντα και αποσκοπεί στον
περιορισμό της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο.
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Να ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη συνάφεια των εκπαιδευτικών συστημάτων
θεσπίζοντας εθνικά πλαίσια δεξιοτήτων και προσαρμόζοντας καλύτερα τα
εκπαιδευτικά αποτελέσματα προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.



Να βελτιώσουν την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας μέσω ολοκληρωμένης
δράσης που καλύπτει π.χ. προσανατολισμό, παροχή συμβουλών, μαθητεία.
Συγκεκριμένα, ο στόχος που αφορά τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και ο
οποίος αντιμετωπίζει το πρόβλημα των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη
μαθητική εκπαίδευση μειώνοντας το ποσοστό τους σε 10% από το σημερινό 15%,
αυξάνοντας παράλληλα το ποσοστού του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει
ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση από 31% σε τουλάχιστον 40% το 2020.
Επιπλέον, αναγνωρίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της
εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, αφού το ένα τέταρτο του συνόλου
των μαθητών αντιμετωπίζει δυσκολίες σε επίπεδο ανάγνωσης και ένας στους επτά
νέους εγκαταλείπει την εκπαίδευση και την κατάρτιση πολύ πρόωρα. Περίπου το
50% φτάνει σε μεσαίο επίπεδο δεξιοτήτων αλλά το δυναμικό αυτό συχνά δεν
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Λιγότερα από ένα στα τρία άτομα
ηλικίας 25-34 ετών έχουν πτυχίο πανεπιστημίου σε σύγκριση με 40% στις ΗΠΑ και
πάνω από 50% στην Ιαπωνία. Ένας στους επτά νέους εγκαταλείπει πρόωρα τη
μαθητική εκπαίδευση και ένας στους τέσσερις αντιμετωπίζει δυσκολίες σε επίπεδο
ανάγνωσης (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010: 8).
Επίσης η έκθεση για την Ευρώπη του 2020 διαπιστώνει ότι η μαθητική διαρροή
αποτελεί εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Επιπλέον,
εμποδίζει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, ενώ αυξάνει τα επίπεδα
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επομένως, η Ευρώπη σε μία
προσπάθεια να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της δίνει προτεραιότητα στους
νέους και την εκπαίδευση. Οι νέοι που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και την
κατάρτιση πρόωρα δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα, και
αυξάνουν τις πιθανότητες να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα, μετέπειτα με την
είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
Επιπλέον το φαινόμενο αυτό δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες για τα άτομα και
τεράστιες δαπάνες για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κράτη πρόνοιας. Η
αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής είναι ένα σκαλοπάτι προς τη δημιουργία
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ευκαιριών για τους νέους και για την υποστήριξη της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Διάκριση επιμέρους πολιτικών και μέτρων στα ευρωπαϊκά κράτη
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζει την ανάγκη για
στοχευμένες και αποτελεσματικές πολιτικές αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής
(βλ. European Commission, 2014c: 51). Συστήνει στα κράτη μέλη να εισάγουν μια
ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος, που να καλύπτει
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και στην οποία να συμμετάσχουν όλοι οι σχετικοί
φορείς και υπηρεσίες. Οι πολιτικές αυτές έχουν στόχο την πρόληψη, αντιμετώπιση
και αντιστάθμιση της μαθητικής διαρροής και περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για
να καλύψουν τις ανάγκες των ομάδων υψηλού κινδύνου (βλ. European Commission,
2014c: 51). Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014 σε όλη την
Ευρώπη και με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011, έξι
χώρες (η φλαμανδική κοινότητα του Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Μάλτα, η
Ολλανδία και η Αυστρία) έχουν αναπτύξει μια τέτοια ολοκληρωμένη στρατηγική. Η
Ουγγαρία και η Ρουμανία, βρίσκονται στη διαδικασία υιοθέτησης μιας συνολικής
στρατηγικής. Σε αρκετές άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Πολωνία, η
Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία, ενώ δεν υπάρχει ολοκληρωμένη
στρατηγική, υπάρχουν στρατηγικές ή σχέδια δράσης για να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι
θα έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να αποκτήσουν τις
δεξιότητες που χρειάζονται για την επιτυχή μετάβαση στην αγορά εργασίας (βλ.
European Commission, 2014c: 51).
Η σύσταση του Συμβουλίου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
μαθητικής διαρροής προτείνει ολοκληρωμένες στρατηγικές που περιλαμβάνουν τρία
είδη μέτρων (βλ. Σύσταση, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011: 4-6; European
Commission, 2014c: 51-52):


Πολιτικές πρόληψης: στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου προτού να εμφανιστούν τα προβλήματα. Τα μέτρα αυτά
βελτιστοποιούν την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την υποστήριξη
της βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την άρση των εμποδίων στην
εκπαιδευτική επιτυχία.
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Πολιτικές παρέμβασης: έχουν στόχο να αποτρέψουν την πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου με τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο
επίπεδο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τη λήψη μέτρων μόλις εμφανίζονται τα
πρώτα προειδοποιητικά σημάδια και την παροχή στοχοθετημένης υποστήριξης στους
μαθητές ή σε ομάδες μαθητών που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου. Οι πολιτικές αυτές αφορούν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, από τη νηπιακή
εκπαίδευση και φροντίδα έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.



Πολιτικές αντιστάθμισης: έχουν στόχο να βοηθούν όσους εγκατέλειψαν πρόωρα το
σχολείο να επανενταχθούν στην εκπαίδευση, προσφέροντάς τους δυνατότητες να
επιστρέψουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και να αποκτήσουν τα τυπικά
προσόντα που δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν.
Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολιτικές και μέτρα που να μπορούν να
βοηθήσουν στη μείωση της μαθητικής διαρροής, είτε αποτελεί μέρος μίας
ολοκληρωμένης στρατηγικής είτε όχι. Όλα τα μέτρα και πολιτικές αφορούν είτε την
πρόληψη, είτε την παρέμβαση, είτε την αντιστάθμιση κάτι που όμως δεν διακρίνεται
πάντα εύκολα. Για παράδειγμα, η συμβουλευτική εκπαίδευσης και επαγγελματικού
προσανατολισμού μπορεί να έχει πολλά οφέλη, αφού μπορεί να βοηθήσει στην
πρόληψη της μαθητικής διαρροής, μπορεί να παρέχει υποστήριξη για τους μαθητές
που διατρέχουν κίνδυνο, αλλά επίσης μπορεί να οδηγήσει αυτούς που εγκατέλειψαν
πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση πίσω στην εκπαιδευτική διαδικασία.
4.3.1 Πολιτικές πρόληψης
Οι κυριότερες πολιτικές πρόληψης είναι η συμβουλευτική εκπαίδευσης και
επαγγελματικού προσανατολισμού, η βελτίωση της ποιότητας προσχολικής
εκπαίδευσης και φροντίδα, η ευελιξία μετάβασης ανάμεσα σε εκπαιδευτικές
κατευθύνσεις και βαθμίδες και μέτρα θετικών διακρίσεων, όπως οι ζώνες
εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Ακόμα, σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται οι
εξωσχολικές δραστηριότητες, οι πολιτικές άρσης του διαχωρισμού κοινωνικών
ομάδων και η διαρκή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Η πρόληψη αφορά κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης της διαρροής που ξεκινά
από τη διάγνωση του προβλήματος, αντιλαμβανόμενοι τον μαθητή ως ξεχωριστή
περίπτωση, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να
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σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο και κατάλληλο για όλους τους μαθητές. Οι
εμπλεκόμενοι φορείς, οι μαθητές και οι γονείς πρέπει να κατανοήσουν τα αίτια, και
όχι τα συμπτώματα (για παράδειγμα, το σύμπτωμα των πολλών απουσιών δεν πρέπει
να οδηγεί στην επιβολή μεγαλύτερου ελέγχου, αλλά να δημιουργεί το ερώτημα «γιατί
δεν έρχεται ο μαθητής στο σχολείο;») (Ρουσέα και Βρετάκου, 2006: 17-18).
Ακόμα, τα μέτρα της πρόληψης έχουν ως βάση ότι η οικογένεια, η γειτονιά, η
πόλη και ο περίγυρος επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ακαδημαϊκή επίδοση των
μαθητών, όπως και ότι ανάλογα την περίπτωση η επιλογή του εκπαιδευτικού
προσωπικού έχει σημαντικότερο ρόλο από την επιλογή προγράμματος σπουδών.
Επιπλέον, η βελτίωση του κλίματος στο σχολικό περιβάλλον και των σχέσεων
μαθητών – καθηγητών, των υπηρεσιών υποστήριξης και η αποφυγή των πολυπληθών
τμημάτων συντελούν στην μείωση της διαρροής (Ρουσέα και Βρετάκου, 2006: 1718).
Συμβουλευτική εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού
Ένα σημαντικό μέτρο πρόληψης, το οποίο συμβάλλει στην μείωση της
μαθητικής διαρροής είναι η συμβουλευτική εκπαίδευσης και επαγγελματικού
προσανατολισμού, παρόλο που δεν εφαρμόστηκε με στόχο την πρόληψη του
συγκεκριμένου φαινομένου. Πολλές χώρες έχουν εντάξει την συμβουλευτική
εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού σε ολοκληρωμένες στρατηγικές
αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής. Δίνεται έμφαση στο κατανόηση των
δυνατοτήτων και ικανοτήτων κάθε μαθητή, καθώς και τις επιλογές σπουδών και τις
προοπτικές απασχόλησης (βλ. European Commission, 2014c: 58; Αλιμήσης,
Γραβριλιάδη, Παπαδοπούλου, Προβατά, χ.χ.: 30-31). Ευρήματα έρευνας των
Polidano, Tabasso και Tseng δείχνουν ότι το σχολείο μέσω της συμβουλευτικής
μπορεί να βοηθήσει τους νέους στην κατάλληλη επιλογή σπουδών (βλ. Polidano,
Tabasso και Tseng, 2013: 26).
Για παράδειγμα, στη Φινλανδία και στην Ισλανδία, η συμβουλευτική
εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού απευθύνεται σε όλους τους
μαθητές και ιδιαίτερα στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, χαμηλές επιδόσεις και
όσους εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση. Επίσης, στο Λουξεμβούργο, εκτός
από

την

εξατομικευμένη

συμβουλευτική

εκπαίδευσης

και

επαγγελματικού
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προσανατολισμού για μαθητές με χαμηλές επιδόσεις, υπάρχει μια ειδική υπηρεσία
καθοδήγησης για μετανάστες μαθητές και τους γονείς τους.
Για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής στην Εσθονία, Κύπρο και
Λετονία έχουμε ανάπτυξη και επέκταση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών
επαγγελματικής καθοδήγησης, ενώ στην Ουγγαρία, την Ρουμανία, το Βέλγιο και της
Τσεχική Δημοκρατία εισάγοντας και βελτιώνοντας την καθοδήγηση με στόχο την
ατομική ανάπτυξη και σταδιοδρομία. Στην Αυστρία και την Νορβηγία παρέχεται
ειδική στήριξη σε μαθητές που διατρέχουν κίνδυνο εγκατάλειψης του σχολείου.
Ποιότητα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
Επιπλέον, οι περισσότερες χώρες έχουν πολιτικές και μέτρα διαρθρωτικού
χαρακτήρα, τα οποία συμβάλουν στην πρόληψη της μαθητικής διαρροής. Επιπλέον,
μέτρα περιλαμβάνουν την προώθηση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και τη βελτίωση της διδασκαλίας και της
μάθησης. Σε περισσότερες χώρες, οι πολιτικές αυτές δεν αποτελούν μέρος της
στρατηγικής για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Παρόλα
αυτά είναι μέρος του γενικού στόχου ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήματος
βελτίωσης της διδασκαλίας και της μάθησης (βλ. European Commission, 2014c: 58).
Στη Μάλτα και την Ιρλανδία παρέχουν ένα ή περισσότερα χρόνια δωρεάν
προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα σε μία προσπάθεια να αυξήσουν τη συμμετοχή
στην εκπαίδευση, ενώ η Ισπανία και η Γερμανία αύξησαν την προσφορά θέσεων στην
προσχολική εκπαίδευση και επέκτειναν το όριο ηλικίας αντίστοιχα. Στην Ουγγαρία η
συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα είναι υποχρεωτική για ηλικίες
τριών έως πέντε ετών από το Σεπτεμβρίου 2015, ενώ άλλες χώρες, έχουν θεσπίσει
μέτρα για τη στήριξη των ευάλωτων παιδιών, όπως προπαρασκευαστικές τάξεις για
παιδιά κοινωνικών ομάδων που μειονεκτούν (Τσεχική Δημοκρατία) και σχέδιο
εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία (Φινλανδία). Στην Κύπρο έχει εφαρμοστεί ένα
νέο πρόγραμμα για την προσχολική, πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και βασικών
ικανοτήτων,

ενώ

στην

Πορτογαλία

πραγματοποιήθηκε

αναμόρφωση

του

προγράμματος σπουδών για την βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης και
δίνεται η δυνατότητα στα σχολεία να διαχειρίζονται και να προσαρμόζουν το
πρόγραμμα σπουδών σε τοπικό επίπεδο, καθιστώντας αποτελεσματικότερη την
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αποστολή του σχολείου. Στο Βέλγιο οι μεταρρυθμίσεις εστιάζονται στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι κάθε μαθητής θα
αναπτύξει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο τις δεξιότητες και τους στόχους του.
Μεταξύ των πολιτικών και μέτρων της προσχολικής εκπαίδευσης και
φροντίδας με σκοπό τη μείωση του ποσοστού της μαθητικής διαρροής είναι η αύξηση
του συνολικού προϋπολογισμού της (Βέλγιο), η εγγραφή των παιδιών από την ηλικία
των δύο ετών στην προσχολική εκπαίδευση με προτεραιότητα σε παιδιά από
κοινωνικά μειονεκτούσες περιοχές (Γαλλία) και η εγγυημένη πρόσβαση για τα παιδιά
από οικογένειες που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (Λετονία). Στην
Πολωνία θεσπίστηκε ένα νέο εθνικό πρόγραμμα σπουδών για την προσχολική
εκπαίδευση που η αποφάσεις πλέον είναι στη δικαιοδοσία των δήμων, ενώ στην
Πορτογαλία μετά από εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας της προσχολικής
εκπαίδευσης, αναθεωρούνται οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές για τα
προγράμματα σπουδών για ηλικίες τριών έως έξι ετών (βλ. European Commission,
2014c: 58).
Ευελιξία μετάβασης ανάμεσα σε εκπαιδευτικές βαθμίδες
Σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επιχειρούν να αυξήσουν την ευελιξία και
να διευκολύνουν τη μετάβαση ανάμεσα στις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καθώς ζητείται
από τους νέους να κάνουν επιλογές εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας σε νεαρή ηλικία,
επιλογές που μπορεί μετέπειτα να αναθεωρήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, αν δεν
παρέχεται η δυνατότητα μετάβασης ή μεταπήδησης σε άλλη εκπαιδευτική
κατεύθυνση πιθανώς να επιλέξει να εγκαταλείψει την εκπαίδευση, αφού δε θα
ανταποκρίνεται στις επιθυμίες και μελλοντικούς στόχους του μαθητή. Οπότε η
αύξηση της ευελιξίας και της διαπερατότητας των εκπαιδευτικών κατευθύνσεων
εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση μεταξύ των εκπαιδευτικών βαθμίδων ή
διαφορετικών τύπων εκπαίδευσης, συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση της
μαθητικής διαρροής (βλ. European Commission, 2014c: 59).
Για παράδειγμα, χώρες όπως το Βέλγιο, η Κύπρος, η Πολωνία και η
Φινλανδία πραγματοποίησαν μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας, της
ελκυστικότητας και της ευελιξίας των συστημάτων ΕΕΚ. Ακόμη, περιλαμβάνει
αλλαγές, που έχουν στόχο τη βελτίωση της αναγνώρισης και της επικύρωσης των
προσόντων και δεξιοτήτων που αποκτώνται σε κάθε βαθμίδα, όπως για παράδειγμα
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στην Ιταλία, όπου με νομοθετικό διάταγμα επιδιώκεται η πλήρη ενσωμάτωση και
αναγνώριση των προσόντων και δεξιοτήτων που αποκτώνται στην μη τυπική και την
άτυπη εκπαίδευση στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, και να συμβάλλει
στην ανάπτυξη του ατομικού βιογραφικού κάθε μαθητή. Στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τη
Λιθουανία και την Πορτογαλία, θεσμοθετούνται μέτρα για τη βελτίωση της
μετάβασης μεταξύ της γενικής εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας μέσω της ΕΕΚ
ή με διαφορετικούς τύπους επαγγελματικών προγραμμάτων ενώ στην Ισλανδία
διευκολύνεται η ομαλή μετάβαση των μαθητών από την υποχρεωτική στην ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βλ. European Commission, 2014c: 59).
Επίσης, μία πολιτική που βρίσκεται υπό εξέλιξη και στην Ελλάδα είναι
προγράμματα όπως το European Qualification Framework (EQF), το οποίο
συγκεκριμένα επιχειρεί να εξορθολογήσει τη σχέση επαγγελματικών προσόντων,
πιστοποιημένης μάθησης και ικανοτήτων, να διευκολύνει την κινητικότητα
εργαζομένων ανά την ΕΕ και συγχρόνως να «λειάνει» πρακτικά τις υφιστάμενες
εθνικές ασυμμετρίες (βλ. Παπαδάκης 2006: 110- 112; European Commission, 2014b:
6; Council of the European Union, 2009: 10).
Μέτρα θετικών διακρίσεων - Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
Μέτρα θετικών διακρίσεων για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής έχουν
εισαχθεί σε πολλές χώρες. Τα μέτρα αφορούν την παροχή πόρων και στήριξης για τα
σχολεία σε περιοχές που πάσχουν από κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο και υψηλά ποσοστά μαθητικής διαρροής.
Στην Ελλάδα και την Κύπρο έχουμε τις λεγόμενες «Ζώνες Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας» που στοχεύουν στην μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων μέσω
της θετικής διάκρισης, ενώ παρόμοια έχουμε στην Πορτογαλία, το πλαίσιο του
«Περιοχές Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και Παρέμβασης», που απευθύνονται σε
μαθητές που κινδυνεύουν ή έχουν ήδη εγκαταλείψει το σχολείο. Στη Λιθουανία
παρέχονται εκπαιδευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές, ο
στόχος της «Οικουμενικής Πολύ-λειτουργικά Κέντρα». Επίσης σύμφωνα με το
Κέντρο Ανάπτυξης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στη Γαλλία έχουμε από το 1982 τη
θεσμοθέτηση των «Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» για την επιλεκτική
ενίσχυση συγκεκριμένων περιοχών που παρουσιάζουν κοινωνικά και οικονομικά
προβλήματα. Στην Αγγλία έχουν δημιουργηθεί πέντε «Περιοχές Εκπαιδευτικής
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Προτεραιότητας» σε συγκεκριμένες υποβαθμισμένες περιοχές, κυρίως σε αστικά
κέντρα (βλ. European Commission, 2014c: 59; ΚΑΝΕΠ, 2009: 377-379).
Εξωσχολικές δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες εκτός αναλυτικού προγράμματος αποσκοπούν στον
εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας, οι οποίες επηρεάζουν τα ποσοστά της
μαθητικής διαρροής.
Για παράδειγμα, στην Πολωνία, κάθε σχολείο οφείλει να διαμορφώσει
δραστηριότητες με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις
ικανότητές, τα συμφέροντα και τα ταλέντα τους. Η Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία της
Γερμανίας, προχώρησε στη δημιουργία των «Τοπικών Θέσεων Απασχόλησης»
(Regionale Arbeitsstellen - RAAs). Πρόκειται για τοπικά εξωσχολικά κέντρα που
στοχεύουν στην προώθηση και την ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία και
ειδικότερα

στο

εκπαιδευτικό

σύστηµα

των

νέων

που

προέρχονται

από

μεταναστευτικό περιβάλλον ή από οικογένειες παλιννοστούντων γερµανών. Στη
Λιθουανία και την Πορτογαλία, επιτρέπει στα σχολεία να διαμορφώσουν
δραστηριότητες και προγράμματα, που να ανταποκρίνονται χώρα τρέχουσες ανάγκες
των μαθητών, όπως η πολιτιστική, καλλιτεχνική, περιβαλλοντική, διαπολιτισμική ή
ενισχυτική εκπαίδευση (βλ. European Commission, 2014c: 59; Planet, 2007b: 152).
Διαρκής επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Η έμφαση στην κατανόηση των βασικών λόγων της μαθητικής διαρροής από
τους εκπαιδευτικούς, καθώς και ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην πρόληψη του
φαινομένου, είναι το επίκεντρο της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Για
παράδειγμα, στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών
περιλαμβάνεται το ζήτημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Επιπλέον, στην
Ισπανία η επιμόρφωση εκπαιδευτικών περιλαμβάνει εκπαίδευση στην καθοδήγηση
και συμβουλευτική εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού ως ένα μέτρο
για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης (βλ. European Commission, 2014c: 60).
Επίσης, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Lifelong Learning Project - School
Inclusion - Preventing Early School Leaving έχει ως στόχο την κατανόηση των
στρατηγικών που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της
μαθητικής διαρροής μέσα από την ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής ανάμεσα στα
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κράτη μέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό
υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το φαινόμενο αυτό, ενώ παράλληλα
διεξήχθη σε κάθε χώρα πιλοτικά επιμορφωτικό πρόγραμμα 85 ωρών με τη
μεθοδολογία της μεικτής μάθησης (blended learning) (Φραγκούλης, Καρατράντου,
Αλιμήσης, χ.χ.: 1-8).
Πολιτικές άρσης του διαχωρισμού κοινωνικών ομάδων
Οι πολιτικές αυτές στοχεύουν στη διεύρυνση της κοινωνικής σύνθεσης των
σχολείων και την αύξηση του μορφωτικού επίπεδου σε μειονοτικά σχολεία. Στην
Ουγγαρία, ο μαθητικός πληθυσμός κάθε σχολείου ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την
κοινωνική κατάσταση των οικογενειών που ζουν σε μία περιοχή. Χαρακτηριστικά
στη Ρουμανία, υπουργική απόφαση που έχει τεθεί σε ισχύ από το 2007 εμποδίζουν τα
παιδιά Ρομά από το να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα σχολεία (βλ. European
Commission, 2014c: 60).
Πρόγραμμα Prevent URBACT
Το πρόγραμμα URBACT είναι

ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής

γνώσεων με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το URBACT εντάσσεται στην
Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική και είναι μία κοινοτική πρωτοβουλία που παρέχει
τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των πόλεων για την εξεύρεση λύσεων σε μείζονα
αστικά θέματα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο που κατέχουν οι πόλεις στην
αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων κοινωνικών αλλαγών. Το URBACT το οποίο
ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 και πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2015, βοηθά τις πόλεις
στη διαμόρφωση ρεαλιστικών, πρωτοποριακών και βιώσιμων λύσεων, οι οποίες
ενσωματώνουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αστικής
ανάπτυξης. Βασικός στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των πολιτικών ανάπτυξης. Το πρόγραμμα εστιάζεται στην
προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη βελτίωση της καινοτομίας και της
οικονομίας και στην απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού (απασχολησιμότητα,
επαγγελματικά προσόντα, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, συστήματα εκπαίδευσης
και κατάρτισης, δημιουργία θέσεων εργασίας ειδικά για τις μειονεκτούσες ομάδες και
περιοχές). Μέσω του URBACT, οι πόλεις ανταλλάσουν πρακτικές και εμπειρίες που
έχουν συσσωρευτεί από όλους τους εμπλεκομένους σε θέματα αστικής πολιτικής σε
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ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο URBACT συμμετέχουν 290 πόλεις διαφορετικού μεγέθους,
σε συνεργασία με τις τοπικές ομάδες στήριξής, από 29 χώρες (Urbact II, 2011: 4-12).
Το πρόγραμμα Prevent Urbact έχει στόχο την πρόληψη της σχολικής διαρροής
δημιουργώντας ένα δίκτυο επικοινωνίας γύρω από το μαθητή λαμβάνοντας υπόψη το
οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον. Δηλαδή προτείνει να μοιραστούν οι τοπικές
αρχές κάθε χώρας, τις εμπειρίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή των γονέων στην
πρόληψη της μαθητικής διαρροής.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλίν, όπου
προωθείται η επικοινωνία ανάμεσα σε σχολεία, μαθητές και γονείς για το φαινόμενο
της σχολικής διαρροής μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής eKool (ηλεκτρονικό
σχολείο). H εφαρμογή αυτή, που χρησιμοποιείται από το 98% των σχολείων του
Ταλίν, για να παρακολουθούν οι γονείς τους βαθμούς των μαθητών, τις αναθέσεις
εργασίας για το σπίτι. Επίσης το eKool επιτρέπει στους γονείς διαρκή επικοινωνία με
το σχολείο και να ελέγχουν αν οι μαθητές είναι παρόντες στα μαθήματα του
σχολείου. Έτσι, δημιουργούνται συστηματοποιημένες πληροφορίες του σχολείου και
μέσω διαδικτύου συγκεντρώνονται αυτές οι πληροφορίες, όλων των σχολείων. Το
eKool παρέχει τη δυνατότητα για το γονέα να συμμετέχει στη διαδικασία της
μάθησης και να παρακολουθεί την πρόοδο του παιδιού του. Επίσης, υπάρχει ένα
φόρουμ όπου ο γονέας, ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός μπορούν συζητήσουν για τα
θέματα που τους ενδιαφέρουν ή προβληματίζουν την επίδοση του μαθητή (Urbact II,
2011: 4-12).

4.3.2 Πολιτικές παρέμβασης
Οι πολιτικές παρέμβασης αποσκοπούν στον εντοπισμό των μαθητών που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και την αποτροπή τους να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση.
Τέτοιες πολιτικές περιλαμβάνουν μέτρα για εξειδικευμένο προσωπικό, το
προσδιορισμό και παρέμβαση των κοινωνικών ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο
μαθητικής διαρροής, παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης, συνεργασία με γονείς
για εντοπισμό κινδύνου μαθητικής διαρροής, καθώς και διδασκαλία της επίσημης
γλώσσας σε μη- γηγενείς μαθητές.
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Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης
Οι περισσότερες χώρες έχουν εφαρμόσει μέτρα παρέμβασης με στόχο την
παροχή εξατομικευμένης στήριξης στους μαθητές, ιδιαίτερα σε εκείνους με
μαθησιακές δυσκολίες.
Στη Γερμανία, Κύπρο, Αυστρία, Ισλανδία και Νορβηγία δίνεται έμφαση στην
έγκαιρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και στην παροχή στοχευμένης
στήριξης. Ως πρόσθετη στήριξη διατίθεται εξατομικευμένα ή επιπλέον μαθήματα και
διδακτικό προσωπικό σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο Λουξεμβούργο και
την Πορτογαλία. Σε άλλες χώρες όπως στη Μάλτα, την Πολωνία και Σλοβενία,
δίνεται έμφαση στην εξατομικευμένη ανάπτυξη του μαθητή και στην ικανοποίηση
των εκπαιδευτικών του αναγκών, στην παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς
και στήριξης σε μαθητές με υψηλές επιδόσεις. Στο Βέλγιο εξατομικευμένα
προγράμματα μάθησης (PIA-Plan individuel d'apprentissage) συμβάλλουν στη
δημιουργία μίας συνεκτικής προσέγγισης για την υποστήριξη των μαθητών
βοηθώντας τους να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για να παρακολουθούν
επιτυχώς τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Στη Δανία και στην Ισπανία
όλα τα σχολεία παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές με χαμηλές επιδόσεις,
από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, πάντοτε εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας του σχολείου. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η μάθηση και η σχολική επίδοση,
βελτιώνοντας έτσι την μετέπειτα κοινωνική ένταξη των μαθητών. Τέλος, στις
Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Ουγγαρία, Μάλτα και Ρουμανία παρέχεται οικονομική
βοήθεια με τη μορφή παροχής δωρεάν διδακτικών βιβλίων, δωρεάν μεταφοράς,
προσφορά υποτροφιών, δωρεάν σχολικά γεύματα, ή και οικονομικά κίνητρα για τους
μαθητές και τις οικογένειές τους για να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο (βλ.
European Commission, 2014c: 60).
Διδασκαλία επίσημης γλώσσας σε μη- γηγενείς μαθητές
Στις πολιτικές παρέμβασης συμπεριλαμβάνονται μέτρα για τη διδασκαλία της
γλώσσας διδασκαλίας σε μαθητές με μητρική γλώσσα διαφορετική από τη γλώσσα
διδασκαλίας. Πρόκειται για εκμάθηση της γλώσσας διδασκαλίας και όχι παροχή
μαθημάτων στη μητρική γλώσσα των αλλοδαπών μαθητών.
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Στη Δανία, στη Σουηδία, στη Σλοβενία, στο Λουξεμβούργο και στην Ελβετία,
οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στη μητρική τους γλώσσα εκτός
από τα μαθήματα στη γλώσσα διδασκαλίας. Ο σκοπός αυτών των μαθημάτων είναι
να αναπτύξει τις γλωσσικές δεξιότητες στη μητρική γλώσσα, έτσι ώστε να παρέχει
μια καλύτερη βάση για την εκμάθηση άλλων γλωσσών. Στην Γερμανία, όλοι οι
μαθητές που εισέρχονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
αξιολογούνται στην γνώση της γλώσσας διδασκαλίας. Με βάση τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης αυτής, προσαρμόζονται και τα προγράμματα στις ανάγκες των μαθητών.
Ακόμη, σε χώρες όπως το Βέλγιο (γαλλόφωνη κοινότητα), την Ελλάδα και την
Κύπρο, έχουν συσταθεί τμήματα υποδοχής για τους νεοαφιχθέντες μαθητές (βλ.
European Commission, 2014c: 61).
Προσδιορισμός Ομάδων που Διατρέχουν Κίνδυνο Μαθητικής Διαρροής και συνεργασία
με γονείς για εντοπισμό τυχόν κινδύνου μαθητικής διαρροής
Πολλά μέτρα παρέμβασης επικεντρώνονται στον προσδιορισμό των ομάδων
που διατρέχουν κίνδυνο μαθητικής διαρροής. Η συμμετοχή και η αύξηση της
ευαισθητοποίησης των γονέων μπορεί να ενθαρρύνει και να παρακινήσει τους νέους,
να βοηθήσει στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών και να διακρίνει τα πρώτα
σημάδια της αποδέσμευσης από το σχολείο και έτσι να καταστεί δυνατή η έγκαιρη
παρέμβαση. Για τον λόγο αυτό, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υλοποιήσει
πολιτικές για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής σε συνεργασία με τους
γονείς και τους άλλους φορείς εκτός της σχολικής μονάδας. Σε όλες τις περιπτώσεις,
ο στόχος είναι να ενημερώνουν τους γονείς αν ένας μαθητής απουσιάζει από το
σχολείο και η δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης, με στόχο την εξασφάλιση, ότι
ικανοποιούνται οι ατομικές μαθησιακές ανάγκες (βλ. European Commission, 2014c:
61).
Ορισμένες χώρες έχουν επίσης θεσπίσει πολιτικές παρέμβασης για την
καταπολέμηση της βίας στο σχολείο που συνδέεται με τη μαθητική διαρροή και
μέτρα για την παρακολούθηση των απουσιών που βοηθούν στη μείωση των
ποσοστών της διαρροής.
Παραδείγματα τέτοιων πολιτικών και μέτρων εφαρμόστηκαν στη Δανία, τη
Λιθουανία και την Ουγγαρία, όπου δημιουργούνται βάσεις δεδομένων για να
ελέγξουν τις απουσίες και την σχολική φοίτηση, για να εντοπίσει εκείνους που
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διατρέχουν κίνδυνο. Στο Βέλγιο και την Ελλάδα, τα δεδομένα που συλλέγονται και
αναλύονται από τα νεοσύστατα παρατηρητήρια χρησιμοποιούνται για την πρόληψη
της σχολικής βίας και της μαθητικής διαρροής. Στην Κύπρο και στο Λουξεμβούργο,
οι μαθητές σε κίνδυνο προσδιορίζονται μέσω αξιολόγησης των δεξιοτήτων,
καθοδήγησης ή άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. Επίσης, στο Βέλγιο (γαλλόφωνη
κοινότητα) υπάρχει «υπηρεσία διαμεσολάβησης» που μπορούν να παρέμβουν
κατόπιν αιτήματος, προκειμένου να βοηθήσει στην πρόληψη της σχολικής βίας και
διαρροής, όπως επίσης διατίθεται ένας αριθμός τηλέφωνου για τους γονείς των
παιδιών που αντιμετωπίζουν βία, εκφοβισμό ή διακρίσεις στο σχολείο. Στην Ισπανία,
επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση της σχολικής βίας, τη βελτίωση
της ασφάλειας, την καταπολέμηση κατάχρησης ουσιών και γενικά τη δημιουργία
ενός καλού περιβάλλοντος μάθησης, που μπορεί να συμβάλει στη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης. Στη Λετονία, το σύστημα παρακολούθησης των απουσιών
για τους μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης επιτρέπει στις τοπικές αρχές την
παρακολούθηση της μαθητικής διαρροής, ενώ στη Λιθουανία, ένα ηλεκτρονικό
ημερολόγιο επιτρέπει στους γονείς να ενημερωθούν σχετικά με την επίδοση των
παιδιών τους, την πρόοδο, καθώς επιτρέπει και την άμεση επικοινωνία τους
εκπαιδευτικούς. Τέλος, στη Μάλτα, η βάση δεδομένων των μαθητών σε κάθε σχολείο
ενημερώνει αυτόματα τους γονείς αν η απουσία του παιδιού τους δεν είναι
δικαιολογημένη (βλ. European Commission, 2014c: 61).
Στη Λιθουανία οι μαθητές οι οποίοι απουσιάζουν σε περισσότερα από τα μισά
μαθήματα που προβλέπονται από το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών, εγγράφονται
στο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για τις απουσίες των μαθητών». Αυτά τα
δεδομένα διαβιβάζονται μετέπειτα στα πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων και
υπηρεσιών, όπως της κοινωνικής πρόνοιας, των εσωτερικών υποθέσεων και της
υγειονομικής περίθαλψης. Παρόμοιο ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργεί και στην
Ολλανδία, από το 2009, μέσω της Ψηφιακής Πύλης Απουσίας (βλ. European
Commission, 2014c: 62).
Εξειδικευμένο Προσωπικό
Η αποτελεσματικότητα της χρήσης εξειδικευμένου προσωπικού μπορεί να
είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης που
ικανοποιεί τις ανάγκες των μαθητών, όπως επίσης για την υποστήριξη των μαθητών
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σε διάφορες πτυχές της εκπαίδευσής, υγείας, προσωπικής και κοινωνικής ζωής. Είναι
μια πολιτική σε πολλές χώρες, μόνο σε λίγες συνδέεται άμεσα με τη μαθητική
διαρροή.
Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία, το εξειδικευμένο προσωπικό έχει στόχο να
υποστηρίξει τους μαθητές μέσω της διδασκαλίας, της ψυχολογικής υποστήριξης, της
συμβουλευτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως και στο
Βέλγιο όπου το εξειδικευμένο προσωπικό στοχεύει στη βελτίωση του σχολείου και
της ποιότητας διδασκαλίας. Στη Σλοβενία το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει
συμβουλευτική υποστήριξη εκτός από τους μαθητές και στους καθηγητές και γονείς,
για την επίλυση πολύπλοκων εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών
δυσκολιών των παιδιών. Στη Φινλανδία και τη Σουηδία το προσωπικό της μαθητικής
πρόνοιας χειρίζεται καταστάσεις που περιλαμβάνουν το σκασιαρχείο, τον σχολικό
εκφοβισμό και τα προβλήματα που προκαλούνται από την αλλαγή σχολείων ή τάξεων
καθώς και θέματα που αφορούν την ιατρική, ψυχολογική, ψυχοκοινωνική στήριξη
και υποστήριξη σε μαθητές με ειδικές ανάγκες (βλ. European Commission, 2014c:
62).
4.3.3 Αντισταθμιστικές πολιτικές και μέτρα
Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν μέτρα για τον εντοπισμό και επανένταξη
ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση, το θεσμό των σχολείων δεύτερης
ευκαιρίας, στοχευόμενες πολιτικές και μέτρα για τις ομάδες που διατρέχουν υψηλό
κίνδυνο μαθητικής διαρροής καθώς και μορφές διακυβερνητικών συνεργασιών.
Συμβουλευτική εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού
Μία πολιτική που εντάσσεται στις πολιτικές πρόληψης αλλά και στα
αντισταθμιστικά μέτρα είναι η συμβουλευτική εκπαίδευσης και επαγγελματικού
προσανατολισμού. Η έρευνα των Polidano, Tabasso και Tseng τονίζει ότι η
συμβουλευτική εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού λειτουργεί και ως
αντισταθμιστικό μέτρο αφού η συμβουλευτική αυξάνει τις πιθανότητες επανένταξης
κυρίως σε διαρρέοντες λόγω εύρεσης απασχόλησης, σε διαρρέοντες με στόχο να
ακολουθήσουν ένα μονοπάτι εκπαίδευσης που δεν είναι διαθέσιμο την τωρινή
εκπαίδευσή τους και σε όσους απασχολούνται σε θέσεις καριέρας με προοπτική
εξέλιξης. Δίνεται έμφαση στην επανένταξη στην εκπαίδευση σε χώρες όπως η
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Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου υπάρχει ποικιλία επιλογών για πρόσβαση
σε εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας όπως η επαγγελματική εκπαίδευση (βλ. Polidano,
Tabasso και Tseng, 2013: 26).
Εντοπισμός και επανένταξη ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση
Τα αντισταθμιστικά μέτρα περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τον εντοπισμό
ατόμων που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση και να τους
βοηθήσει να επανενταχθούν στο σύστημα, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη βασική
τους της εκπαίδευσης και να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για την είσοδο
στην αγορά εργασίας. Παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών είναι το έργο «Timeout» στο Βέλγιο, το πρόγραμμα «Νέες Ευκαιρίες» στην Ισπανία, το έργο
«Εναλλακτική Εκπαίδευση στο σύστημα εκπαίδευσης» στη Λιθουανία, το πιλοτικό
πρόγραμμα «Έτοιμοι για την Εκπαίδευση» στην Αυστρία, το «Ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση» στην Πορτογαλία, το πρόγραμμα
«Πρόγραμμα εκπαίδευσης για νέους ενήλικους» στη Σλοβενία και η πρωτοβουλία
«Fold High School» στη Σουηδία (βλ. European Commission, 2014c: 62).
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τα άτομα που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση
να επανέλθουν στις θεσμοθετημένες μορφές εκπαίδευσης και να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους με επιτυχία. Μια δυνατότητα είναι τα μαθήματα στα νυχτερινά σχολεία
ή τα μαθήματα που προσφέρει η εκπαίδευση από απόσταση που προσφέρεται στη
Ρουμανία, καθώς και η ένταξη σε διάφορα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
που διατίθενται για τους ανέργους (Gyönös, 2011: 51).
Στη Βουλγαρία, αυτό περιλαμβάνει την συμμετοχή σε πρωινό ή απογεματινό
σχολείο. Στο Βέλγιο (γαλλόφωνη κοινότητα), την Ισπανία και την Ισλανδία, εξ
αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρει την ευκαιρία για μόρφωση στους μαθητές μέσω
διαδραστικών μέσων επικοινωνίας, είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες, οι οποίοι
αδυνατούν να παρακολουθήσουν τη γενική εκπαίδευση ή που ζουν σε
απομακρυσμένες περιοχές. Στην Αγγλία προσφέρονται επαγγελματικά προγράμματα
σπουδών που παρέχουν βασική εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία για τους νέους οι
οποίοι δεν έχουν λάβει κάποιο πιστοποιητικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην
Σκωτία το πρόγραμμα «Ευκαιρίες για όλους» έχει ως στόχο να προσφέρει μια θέση
στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση στους ΝΕΕΤs 16 έως 19 ετών, δηλαδή στους νέους
εκτός εκπαίδευσης, εργασίας και κατάρτισης (βλ. European Commission, 2014c: 62).
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Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
Περισσότερες από δώδεκα χώρες έχουν εισάγει μεταρρυθμίσεις ώστε να
δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία για εκπαίδευση και απόκτηση προσόντων στους νέους.
Η Δανία, η Κύπρος, η Πολωνία και η Ελβετία έχουν δημιουργήσει ένα ευρύ φάσμα
μέτρων που για τη βελτίωση της ποιότητας και ελκυστικότητας των προγραμμάτων
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για εκείνους που έχουν
εγκαταλείψει πρόωρα το εκπαιδευτικό σύστημα. Στη Μάλτα και στη Ρουμανία, οι
προσπάθειες που καταβάλλονται για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας επικεντρώνονται
σε στοχευμένες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρίας (Μάλτα) και σε νέους που ζουν σε
αγροτικές περιοχές ή περιοχές με μεγάλο πληθυσμό Ρομά (Ρουμανία).
Στην Ιταλία διαμορφώθηκαν νέα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων που
προσφέρουν την ευκαιρία στους νέους να αποκτήσουν απολυτήριο κατώτερης και
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τους ή πιστοποιητικό συμμετοχής στα δύο
πρώτα χρόνια της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή πιστοποιητικό
ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τα κέντρα αυτά παρέχουν επίσης
μαθήματα βελτίωσης του αλφαβητικού συστήματος και μαθήματα ιταλικής γλώσσας
ως δεύτερη ή επιπλέον γλώσσα για ενήλικες. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας του
Λουξεμβούργου απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16 έως 24 ετών, και παρέχει γενική
και επαγγελματική εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες και ολοκληρωμένη
κοινωνικο-παιδαγωγική υποστήριξη. Επίσης, άλλες χώρες θέσπισαν πολιτικές
αντιστάθμισης όπως μεταρρυθμίσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Κύπρο,
η δημιουργία και επέκταση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σε
Ελλάδα, Γαλλία και Ισπανία, και την εισαγωγή των νομικών πλαισίων, όπως η
«Πράξη Εκπαίδευσης Ενηλίκων» στην Ισλανδία για την αναγνώριση μαθημάτων που
οδηγούν στην ανώτερη επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση (βλ. European Commission, 2014c: 63).
Στοχευόμενες πολιτικές και μέτρα για τις ομάδες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο
μαθητικής διαρροής
Μερικές από τις πολιτικές απευθύνονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες,
που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης, όπως νέοι από χαμηλή
κοινωνικοοικονομική θέση, μετανάστες, Ρομά, ή άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Ο
στόχος είναι η προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, δηλαδή µια διαδικασία
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µε την οποία το εκπαιδευτικό σύστημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των
μαθητών και όπου όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις ικανότητες και τις ανάγκες
τους, συμμετέχουν στο ίδιο σχολείο.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πολιτικές και τα μέτρα για την
καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης εστιάζονται ειδικά στους μαθητές που
προέρχονται από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Για παράδειγμα, τα
προπαρασκευαστικά μαθήματα για μαθητές από κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες
πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Τσεχική Δημοκρατία, και
προγράμματα κατανέμονται ανά γεωγραφική περιοχή όπως οι Ζώνες Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας σε Κύπρο και Ελλάδα και η Προτεραιότητα Εκπαίδευσης
Παρέμβασης στην Πορτογαλία. Ακόμη, η Ουγγαρία επικεντρώνει τις προσπάθειές
της για την υποστήριξη των συγκεκριμένων μαθητών με την κατάργηση των
διαφορετικών σχολείων, εντάσσοντας όλους τους μαθητές στο γενικό σχολείο,
βασισμένο στη λογική της συμπερίληψης3 των μαθητών. Επίσης, στην Ισπανία, το
πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ενίσχυσης και Στήριξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»,
απευθύνεται σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σημαντικό ποσοστό
μαθητών προερχόμενο από χαμηλά κοινωνικο-πολιτιστικά στρώματα. Το πρόγραμμα,
μέσω της συνεργασίας με τους μαθητές, τους γονείς και την τοπική κοινότητα,
στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των σχολείων και του αποτελέσματος της
μαθησιακής διαδικασίας. Τα σχολεία διαμορφώνει ένα σχέδιο δράσης σύμφωνα με
τις δικές του ανάγκες και οι εκπαιδευτικές αρχές παρέχουν τη χρηματοδότηση για την
υλοποίηση της (βλ. European Commission, 2014c: 64).
Σε ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Μάλτα, η
Σλοβενία και η Πολωνία, οι πολιτικές αυτές επιδιώκουν την παροχή πρόσθετης
στήριξης ανάλογα με τις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω πρόσθετης
διδασκαλίας, αυξημένης καθοδήγησης ή καλύτερης συνεργασίας με τους γονείς.
Επίσης, η Ιταλία και η Λετονία επικεντρώνονται στην ενίσχυση των ικανοτήτων των
εκπαιδευτικών ώστε να προσφέρουν ατομική στήριξη στους μαθητές. Η
εξατομικευμένη υποστήριξη έχει τη μορφή της χρηματοδότησης, για σχολικά βιβλία,
σίτιση και μεταφορά σε κράτη όπως το Βουλγαρία, Κροατία, Πολωνία, Ρουμανία και
3

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση βασίζεται στην ιδέα ότι ο κάθε μαθητής πρέπει να συνεργάζεται µε
τους υπόλοιπους μαθητές, που έχουν είτε ίδιο, είτε διαφορετικό υπόβαθρο, σε γενικά σχολεία και σε
κοινοτικά περιβάλλοντα (Lim και Tan, 1999: 339-351).
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Σλοβενία. Στην Πολωνία, η οικονομική υποστήριξη είναι διαθέσιμη μέσω επιδόματος
σχολείου και χορηγείται σε μαθητές που αντιμετωπίζουν προσωρινή δυσκολία (για
παράδειγμα θάνατος ενός γονέα, πυρκαγιά) (βλ. European Commission, 2014c: 64).
Σε πολλές χώρες, τα μέτρα δεν στοχεύουν μόνο σε μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες, αλλά και σε άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως τους μαθητές κατά τη
μεταβίβαση στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση (Ολλανδία) και το 10%
των μαθητών με χαμηλές σχολικές επιδόσεις του τελευταίου έτους της κατώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νορβηγία). Επίσης στη Μάλτα αφορούν τις έφηβες
εγκύους, τους νέους γονείς και τους νέους σε σωφρονιστικά ιδρύματα, στην Ισπανία
τους μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, συναισθηματικές διαταραχές, έλλειψη
κινήτρων ή δυσκολίες κατά την προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και
στην Αγγλία τους νέους υπό την φροντίδα των τοπικών αρχών, τα άτομα με
προβλήματα υγείας, με προβλήματα συμπεριφοράς, τοξικομανείς και νέους που είναι
άστεγοι (βλ. European Commission, 2014c: 65).
Άλλη μία ομάδα υπό τον κίνδυνο της μαθητικής διαρροής είναι οι μαθητές από
οικογένειες μεταναστών. Οι πρωτοβουλίες επικεντρώνεται στην παροχή γλωσσικής
υποστήριξης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την ενσωμάτωση των μη
γηγενών μαθητών. Στην Ελλάδα τα προγράμματα «Εκπαίδευση Μεταναστών και
Παλιννοστούντων Μαθητών» και «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» στοχεύουν
στην καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ισότιμη εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη των μαθητών (βλ.
European Commission, 2014c: 65).
Όσον αφορά τους μαθητές Ρομά, υπάρχουν πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν
μέτρα για τον εντοπισμό των παιδιών Ρομά και τη διευκόλυνση της εγγραφής και
φοίτησής τους στο σχολείο, καθώς και την παροχή πρόσθετης βοήθειας. Στην
Πολωνία, για παράδειγμα, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα για τους Ρομά έχει στόχο να
βελτιώσει την εκπαίδευση του πληθυσμού στηρίζοντας την απασχόληση των Ρομά
εκπαιδευτικών, παρέχοντας οικονομική βοήθεια (για σχολικά βιβλία, μεταφορά από
και προς το σχολείο, σίτιση) και παρέχοντας ειδικά μαθήματα για τον πολιτισμό και
την παράδοση των Ρομά. Στην Ισπανία, το Fundación Secretariado Gitano υλοποιεί
ένα πρόγραμμα με στόχο να αυξήσει τη συνειδητοποίηση της αξίας της εκπαίδευσης
στην κοινότητα των Ρομά και περιλαμβάνει κρατική παρέμβαση για την
99

καταπολέμηση της ανισότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ στην Λιθουανία το
«Σχέδιο δράσης για την ένταξη των Ρομά στην κοινωνία της Λιθουανίας 2012-2014»
σκοπεύει να προωθήσει τη συμμετοχή των Ρομά στην κοινωνία, τη μείωση του
κοινωνικού αποκλεισμού και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι στους
Ρομά (βλ. European Commission, 2014c: 65-66).
Διακυβερνητικές συνεργασίες
Σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2011, ο
συνδυασμός των πολιτικών πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης με την
διακυβερνητική συνεργασία είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η μέγιστη
αποτελεσματικότητα. Τέτοιες συνεργασίες παρατηρούμε στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία,
την Ισπανία, τη Μάλτα, την Ολλανδία και την Αυστρία, όπου έχει αναπτυχθεί μία
ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής. Σχεδόν σε
όλες οι χώρες το κοινό σημείο συνεργασίας και ταύτισης των πολιτικών είναι η
απασχόληση. Οι πολιτικές αυτές επηρεάζουν την μαθητική διαρροή, δεδομένου ότι η
απασχόληση έχει άμεσο αντίκτυπο στις δεξιότητες και τα απαιτούμενα προσόντα του
εργατικού δυναμικού, στις πιθανότητες εισόδου στην αγορά εργασίας και κατ’
επέκταση έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μαθητική διαρροή. Φυσικά, αυτό είναι μια
αμφίδρομη διαδικασία, αφού το ποσοστό της μαθητικής διαρροής επηρεάζει τις
πολιτικές που εφαρμόζονται (βλ. Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011: 4-5;
European Commission, 2014c: 67-68).
Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και
οι εργοδότες συνηθίζουν να εργάζονται στενά με τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Εξατομικευμένα προγράμματα στήριξης των μαθητών με χαμηλές
επιδόσεις

εφαρμόζονται

σε

συνεργασία

με τις

υπηρεσίες

επαγγελματικής

καθοδήγησης. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης της Γερμανίας υποστηρίζει
την ανάπτυξη των συμβουλευτικών υπηρεσιών καθοδήγησης και σταδιοδρομίας και
συντονίζει τους ενδιαφερόμενου, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση της
μετάβασης. Στην Πορτογαλία, η Εθνική Επιτροπή για την Προστασία των Παιδιών
και των Νέων, συντονίζει τα μέτρα για μείωση της μαθητικής διαρροής, καθώς αντλεί
τα μέλη της από τα υπουργεία Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Παιδείας και Επιστημών, Δικαιοσύνης,

Αθλητισμού και Υγείας (βλ. European

Commission, 2014c: 69).
100

Σε ορισμένες άλλες χώρες, οι συνεργασίες εφαρμόζονται μέσω αντίστοιχων
προγραμμάτων. Στη Λετονία, για παράδειγμα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Ανθρώπινοι πόροι και απασχόληση», στο Λουξεμβούργο το πρόγραμμα ονομάζεται
«Νεολαία» και η «Εθελοντική Υπηρεσία Προσανατολισμού» και στη Νορβηγία το
σχέδιο «Νέες Δυνατότητες», μια συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών εκπαίδευσης,
των τοπικών και περιφερειακών αρχών, το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, το
Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο των Παιδιών, Ισότητας και την Κοινωνικής
Ένταξης (βλ. European Commission, 2014c: 69).
4.4

Η κατάσταση των πραγμάτων στην νεανική ανεργία σήμερα
Την περίοδο 2005-2014 στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 παρατηρούμε

σημαντικές διαφοροποιήσεις στη νεανική ανεργία λόγω των οικονομικών και
κοινωνικών συνθηκών που λαμβάνουν χώρα την περίοδο αυτή. Το ποσοστό της
νεανικής ανεργίας μειώνεται από το 2005 (18,7%) έως το 2007 (15,6%) και
διατηρείται σταθερό το 2008. Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης από το έτος
2009 (19,9%) έως το 2013 (23,6%) παρατηρείται αύξηση κατά 7,6 ποσοστιαίες
μονάδες (βλ. πίνακα 9).
Το 2014 παρατηρούμε μείωση της νεανικής ανεργίας στην ΕΕ των 28 κατά 1,4
ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 22,2% (βλ. πίνακα 9). Συγκεκριμένα
παρατηρούμε, στα άτομα ηλικίας 15-24, ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης ISCED,
τα μικρότερα ποσοστά συναντάμε στις χώρες της βόρειας Ευρώπης στην Γερμανία
(7,7%), στην Νορβηγία (7,9%) και στην Δανία (12,6%) (βλ. πίνακα 9). Αντίθετα, τα
μεγαλύτερα ποσοστά τα συναντάμε στις μεσογειακές χώρες, όπου επηρεάστηκαν
περισσότερο από την οικονομική κρίση του 2008, όπως στην Ελλάδα (52,4%), στην
Κύπρο 36,0%, στην Ισπανία (53,2%),στην Ιταλία (42,7%) αλλά και στην Ουγγαρία
(45,5%) (βλ. πίνακα 9).
Την τελευταία πενταετία παρατηρούμε ότι οι χώρες της κεντρικής και βόρειας
Ευρώπης παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά νεανική ανεργίας ανεξαρτήτως
επιπέδου μόρφωσης. Αυτές είναι η Γερμανία, η Ελβετία, η Νορβηγία και η Αυστρία
με ποσοστά μικρότερα από 10% και η Ολλανδία με ποσοστά που κυμαίνονται από
8,7% έως 13,2% (βλ. πίνακα 7).
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Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Eurostat η νεανική ανεργία τον Απρίλιο
του 2015, 4.746.000 νέοι (κάτω των 25) ήταν άνεργοι στην EΕ28, εκ των οποίων
3.168.000 ήταν στη ζώνη του ευρώ. Η μείωση της περιόδου 2013-2014 συνεχίζεται
και το πρώτο τρίμηνο του 2015, αφού σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2014 οι νέοι
άνεργοι μειώθηκαν κατά 478.000 στην EΕ28 και κατά 270.000 στη ζώνη του ευρώ.
Τον Απρίλιο του 2015, η ανεργία των νέων ήταν 20,7% στην EU28 και 22,3% στην
της ζώνης του ευρώ, αισθητά μειωμένη σε σύγκριση με την μέση ανεργία του 2014
στην ΕΕ28 (22,2%) και της ευρωζώνης των 19 (23,8%) αντίστοιχα. Επίσης,
συγκρίνοντας με το μέγεθος της νεανικής ανεργίας τον αντίστοιχο μήνα του 2014
παρατηρούμε την καθοδική πορεία των τελευταίων ετών που βρισκόταν στο 22,5%
στην ΕΕ28 και 23,9% στη ζώνη του ευρώ. Τον Απρίλιο του 2015, τα χαμηλότερα
ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (7,2%), στην Αυστρία και την
Δανία (10,1%) και τα υψηλότερα στην Ελλάδα (50,1% το Φεβρουάριο του 2015),
στην Ισπανία (49,6%), στην Κροατία (45,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015) και
στην Ιταλία (40,9%) (βλ. Eurostat, 2015).
4.5

Συσχέτιση μαθητικής διαρροή και νεανικής ανεργίας
Πρώτα απ’ όλα, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι, συγκρίνοντας τους πίνακες

που αφορούν τα επίπεδα εκπαίδευσης ISCED και τους πίνακες της νεανικής ανεργίας
ανά έτος, παρατηρούμε μία σημαντική διαφοροποίηση. Ενώ δηλαδή το ποσοστό της
μαθητικής διαρροή συνεχώς μειώνεται από το 2005 έως το 2014, το ποσοστό της
νεανικής ανεργίας δεν ακολουθεί τη μείωση αυτή (βλ. πίνακα 9, 13). Συγκεκριμένα,
διαπιστώνουμε ότι, στα άτομα ηλικίας 15-24, ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης
ISCED, από το 2005 έως το 2008 η νεανική ανεργία συνεχώς μειώνεται
ακολουθώντας την καθοδική τάση της μαθητικής διαρροής (βλ. πίνακα 9, 13).
Αντίθετα όμως, την περίοδο 2009 έως 2013 η ανεργία των νέων αυξάνεται παρά τη
συνεχή μείωση της μαθητικής διαρροής, ενώ όσον αφορά το έτος 2014 παρατηρείται
μείωση της. Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το σημείο καμπής της νεανικής
ανεργίας είναι η χρονική περίοδος 2008-2009, η οποία ταυτίζεται με την έναρξη της
οικονομικής κρίσης που πιθανώς να δικαιολογεί τη μεταβολή αυτή (βλ. πίνακα 9, 13).
Επιπλέον, όσον αφορά τη νεανική ανεργία ανά επίπεδο εκπαίδευσης ISCED,
παρατηρούμε, ιδιαίτερα στην ΕΕ, ανομοιογένεια στις τιμές, αλλά παρά την
διαφοροποίηση των τιμών υπάρχει μία σχετική ομοιομορφία στις μεταβολές.
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Συγκεκριμένα, στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED 0-2 στην ΕΕ των 28 παρατηρούμε
μείωση της νεανικής ανεργίας από το 2005 (21,9%) μέχρι το 2007 (20,1%) με σημείο
καμπής το 2008 (21,3%) όπου σημειώνεται αύξηση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.
Ακόμη, από το 2008 (21,3%) έως το 2013 (31,5%) σημειώνεται ραγδαία αύξηση των
νέων άνεργων με επίπεδο εκπαίδευσης ISCED 0-2 κατά 10,2 ποσοστιαίες μονάδες, με
μία μικρή μείωση το έτος 2014 σε 30,3% (βλ. πίνακα 10). Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι
η νεανική ανεργία στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED 0-2 είναι καθ΄ όλη τη χρονική
διάρκεια που εξετάζουμε, μεγαλύτερη από τη μέση τιμή της νεανικής ανεργίας στην
ΕΕ των 28, ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης (βλ. πίνακα 10, 13).
Επιπρόσθετα, οι νέοι άνεργοι με επίπεδο εκπαίδευσης ISCED 3-4 μειώνονται
συνεχώς την περίοδο 2005 (17,6%) έως 2008 (13,0%). Στη συνέχεια, σημειώνεται
αύξηση από το 2009 (17,2%) έως το 2013 (21,0%), ενώ και σε αυτή την κατηγορία
παρατηρούμε μείωση κατά το έτος 2014 (19,9%) (βλ. πίνακα 11). Επίσης,
παρατηρούμε ότι σε σύγκριση με τη μέση τιμή της νεανικής ανεργίας, στην περίοδο
την οποία εξετάζουμε, η ειδικότερη νεανική ανεργία ατόμων με επίπεδο ISCED 3-4
είναι συνεχώς μικρότερη και συγκεκριμένα τα έτη 2007 και 2008 είναι μειωμένη
κατά 1,4 και 1,6 ποσοστιαίες μονάδες (βλ. πίνακα 11, 13).
Τέλος, όσον αφορά τη νεανική ανεργία στο επίπεδο ISCED 5-8 στην ΕΕ των
28, παρατηρείται μείωση της από το 2005 (14,3%) μέχρι το 2007 (11,5%) με σημείο
καμπής το 2008 (11,7%) όπου σημειώνεται αύξηση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.
Έπειτα, από το 2008 (11,7%) έως το 2013 (18,9%) σημειώνεται ραγδαία αύξηση των
νέων άνεργων με επίπεδο εκπαίδευσης ISCED 5-8 κατά 7,2 ποσοστιαίες μονάδες, με
μία μικρή μείωση το έτος 2014 σε 16,5% (βλ. πίνακα 12). Είναι αλήθεια ότι η
νεανική ανεργία στο επίπεδο εκπαίδευσης ISCED 5-8, είναι μικρότερη από τη μέση
τιμή της νεανικής ανεργίας στην ΕΕ των 28, κατά τη χρονική περίοδο 2005-2008,
ενώ με την έναρξη της οικονομικής κρίσης είναι συνεχώς μεγαλύτερη κατά τη
χρονική περίοδο 2009-2014 (βλ. πίνακα 12, 13).
Συγκρίνοντας, σε αυτό το σημείο, τη νεανική ανεργία ανά επίπεδο εκπαίδευσης,
παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης από ISCED 0-2 σε ISCED
5-8 τόσο μειώνονται τα ποσοστά της νεανικής ανεργίας σε κάθε έτος (βλ. πίνακα 10,
11,12). Πράγματι, την περίοδο 2005-2014 την οποία εξετάζουμε, συγκρίνοντας τις
ελάχιστες τιμές των ISCED φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η ελάχιστη τιμή στο
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επίπεδο 0-2 είναι 20,1%, στο επίπεδο 3-4 13,0%, ενώ στο επίπεδο 5-8 είναι 11,5%.
Παρόμοια διαπίστωση μπορούμε να κάνουμε συγκρίνοντας και τις μέγιστες τιμές τη
χρονική περίοδο 2005-2014 (31,5% για ISCED 0-2, 21,0% για ISCED 3-4, 18,9% για
ISCED 5-8) (βλ. πίνακα 10, 11, 12).
Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές παραμέτρους και επιδράσεις που
δέχεται η αγορά εργασίας σε όλα τα επίπεδα ISCED στην ΕΕ των 28, συμπεραίνουμε
ότι η αύξηση της νεανικής ανεργίας στα επίπεδα ISCED 0-2 και 5-8 λαμβάνει χώρα
το 2008, ενώ στο επίπεδο 3-4 το 2009 (βλ. πίνακα 10, 11, 12). Προχωρώντας έπειτα
στο επόμενο σημείο καμπής όπου παρατηρείται μείωση σε όλα τα επίπεδα, φτάνουμε
στο 2014, όπου στα επίπεδα ISCED 0-2 και 5-8 η μείωση είναι κατά 1,2 και 2,6
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στο επίπεδο 3-4 είναι 1,1 ποσοστιαίες μονάδες (βλ. πίνακα
10, 11, 12). Από τα παραπάνω κατανοούμε ότι, η νεανική ανεργία στο επίπεδο
ISCED 3-4 έχει καθυστερημένη ή συγκρατημένη ανταπόκριση στις μεταβολές που
λαμβάνουν χώρα στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση, αντίθετα με αυτό που
συμβαίνει με τη νεανική ανεργία στους «low skilled» και «high skilled»
εργαζόμενους (βλ. πίνακα 10, 11, 12). Τέλος, παρ' όλα αυτά, οι ηπιότερες μεταβολές
παρατηρούνται στο επίπεδο ISCED 5-8 (η μέγιστη μεταβολή είναι 3,9% την περίοδο
2008-2009), ενώ οι εντονότερες λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο ISCED 0-2 (η μέγιστη
μεταβολή είναι 4,9% την περίοδο 2008-2009) (βλ. πίνακα 10, 11, 12).
4.6

Η στρατηγική για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας στην «Ευρώπη

2020»
Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007-2008 οδήγησε σε μεγάλης κλίμακας
ανεργία στην Ευρώπη, που έπληξε προ πάντων τους νέους της ΕΕ και άλλαξε ριζικά
την ευρωπαϊκή πολιτική και οικονομική ευστάθεια. Η απορύθμιση σε πολιτικό,
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο προκάλεσε μεταξύ άλλων εντυπωσιακή αύξηση
της νεανικής ανεργίας και αντιστρόφως ανάλογη συρρίκνωση της αγοράς εργασίας
μειώνοντας τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας (βλ. Παπαδάκης, 2013: 20-21).
Σύμφωνα με το Eurofound υπάρχουν 60 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15-24 ετών οι
οποίοι έχουν πληγεί από την κρίση και κινδυνεύει η μελλοντική τους
κοινωνικοοικονομική κατάσταση (βλ. Eurofound, 2012: 3). Για το λόγο αυτό στο
πλαίσιο της στρατηγικής για την περίοδο μέχρι το 2020 (Ευρώπη 2020) τέθηκαν
στόχοι εστιασμένοι στα προβλήματα των νέων.
104

Πέραν τω μέτρων αντιμετώπισης που αναφέρθηκαν στην ενότητα 4.3 για την
αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής (Διάκριση επιμέρους πολιτικών και μέτρων στα
ευρωπαϊκά κράτη και Εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση») τα οποία
αναφέρονται και στην αγορά εργασίας, υπάρχουν μέτρα και στόχοι που
συσχετίζονται με την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας, που είναι κρίσιμης
σημασίας για τη συνολική επιτυχία τους σε επίπεδο ΕΕ. Για να διασφαλιστεί ότι κάθε
κράτος μέλος θα προσαρμόσει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» στην ιδιαίτερη
κατάστασή του, η Επιτροπή προτείνει να οι στόχοι της ΕΕ να αντιστοιχηθούν σε
εθνικούς στόχους. Οι στόχοι αντιπροσωπεύουν τους τρεις στόχους της «έξυπνης,
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης» που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα
υποστηρικτικών δράσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή
προτείνει επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες για την κατάλυση της προόδου σε κάθε
βασική προτεραιότητα (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010: 5-6; Παπαδάκης, 2013: 2123):


«Ένωση καινοτομίας», για τη βελτίωση των συνθηκών-πλαίσιο και της πρόσβασης
στη χρηματοδότηση για την έρευνα και καινοτομία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι
καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα
δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.



«Νεολαία σε κίνηση», για την ενίσχυση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών
συστημάτων και τη διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας.



«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», για την επίσπευση της ανάπτυξης των
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και την άντληση οφελών
από μια ψηφιακή ενιαία αγορά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.



«Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους», για την αποσύνδεση
της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων, τη στήριξη της μετάβασης σε
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και την ενθάρρυνση της
ενεργειακής αποδοτικότητας.



«Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», για τη βελτίωση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜΜΕ, και τη στήριξη της
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ανάπτυξης μιας ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, ικανής να ασκεί
ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.


«Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», για τον εκσυγχρονισμό των
αγορών εργασίας και την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες μέσω της δια βίου
ανάπτυξης δεξιοτήτων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας
και την καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, μεταξύ
άλλων και μέσω της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.



«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας», για τη διασφάλιση
της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ούτως ώστε να εξαπλωθούν ευρέως τα οφέλη
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισμού να αποκτήσουν τα μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης και να
συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία. Αυτές οι επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες θα
δεσμεύον τόσο την ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη.
Η έκθεση διαπιστώνει ότι η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών αναίρεσε
την πρόοδο των τελευταίων ετών και ότι απαιτείται μία ισχυρότερη οικονομική
διακυβέρνηση για να υλοποιηθούν οι στόχοι. Το πρόγραμμα «Ευρώπη 2020» θα
βασίζεται σε δύο πυλώνες. Τη θεματική προσέγγιση που περιγράφεται παραπάνω,
που συνδυάζει προτεραιότητες και πρωταρχικούς στόχους και αναφορές για κάθε
χώρα, βοηθώντας τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις στρατηγικές τους για να
επιστρέψετε στην τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ισορροπία στα δημόσια οικονομικά.
Συστάσεις και προτάσεις θα δίνονται σε κάθε χώρα όπως και προειδοποιήσεις σε
περίπτωση ανεπαρκούς αποτελεσματικότητας.
Η αναφορά της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και η αξιολόγηση του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης πραγματοποιείται ταυτόχρονα ενώ το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο θα έχει την πλήρη επίβλεψη της νέας στρατηγικής. Η Επιτροπή θα
παρακολουθεί την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων, θα διευκολύνει την
ανταλλαγή πολιτικών πρακτικών και θα κάνει τις απαραίτητες προτάσεις για την
καθοδήγηση των δράσεων και την προώθηση των πρωτοβουλιών της ΕΕ. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι η κινητήρια δύναμη που θα κινητοποιεί τους
πολίτες και ενεργεί ως συν-νομοθέτη σε βασικές πρωτοβουλίες. Αυτή η συνεργασία
θα πρέπει να επεκταθεί σε επιτροπές της ΕΕ, σε εθνικά κοινοβούλια και τις εθνικές,
τοπικές και περιφερειακές αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους και στους
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ενδιαφερόμενους φορείς, και στην κοινωνία, ώστε όλοι να είναι συμμέτοχοι στην
υλοποίηση του οράματος.
Επιδιώκεται ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς – µια οικονομία µε υψηλά ποσοστά
απασχόλησης που επιτυγχάνει οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Εξαιτίας
των δημογραφικών αλλαγών, το εργατικό δυναμικό βρίσκεται σε πορεία
συρρίκνωσης. Οι νέοι έχουν υποστεί ισχυρό πλήγμα από την κρίση καθώς το
ποσοστό ανεργίας τους ξεπερνάει το 21%. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απομάκρυνσης
από την αγορά εργασίας των ατόμων που βρίσκονται εκτός του κόσμου της εργασίας
ή συνδέονται χαλαρά µε αυτόν.
4.7

Συμπεράσματα
Τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη εργάζονται για την επίτευξη του στόχου της

στρατηγικής Ευρώπης, που αφορά τη μείωση του ποσοστού της μαθητικής διαρροής
κάτω από το 10% μέχρι το 2020, και πολλά από αυτά έχουν καταφέρει να
σημειώσουν πρόοδο και να καταπολεμήσουν το κοινωνικό πρόβλημα της
εγκατάλειψης του σχολικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, παρατηρείται ότι ο ρυθμός
μείωσης του φαινομένου είναι διαφορετικός σε κάθε κράτος και μάλιστα ορισμένες
χώρες σημειώνουν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Να υπογραμμίσουμε εδώ, ότι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του
ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί με μια ολοκληρωμένη στρατηγική, η οποία μπορεί να
επιτευχθεί μέσα από μία ισχυρή και συνεχή πολιτική δέσμευση, η οποία θα είναι σε
θέση να εξασφαλίσει ότι θα συνεχιστούν οι θετικές τάσεις. Από τα παραπάνω
αναδεικνύεται η σημασία του να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των
επικεντρωμένων και των ευρύτερων σε πλαίσιο πολιτικών και των μέτρων πρόληψης,
παρέμβασης και αντιστάθμισης για τη μείωση της μαθητικής διαρροής, αλλά
ταυτόχρονα να επιτευχθεί και ο συνδυασμός τους με τις στρατηγικές για την
αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας.
Πράγματι, παρατηρούμε σύνδεση κάποιων στρατηγικών με τις πολιτικές που
υιοθετούνται για τη μαθητική διαρροή και τη νεανική ανεργία. Για παράδειγμα, η
εμβληματική πρωτοβουλία «ένωση καινοτομίας», με στόχο τη μετατροπή
καινοτόμων ιδεών σε προϊόντα και υπηρεσίες, συνδέεται σε ευρύτερο πλαίσιο με τις
«διακυβερνητικές συνεργασίες», οι οποίες προωθούν τη συνεργασία μεταξύ
107

υπηρεσιών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσης, η πρωτοβουλία με την ονομασία
«νεολαία σε κίνηση», η οποία αφορά τη διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην
αγορά εργασίας, συνδέεται με τη «συμβουλευτική εκπαίδευσης και επαγγελματικού
προσανατολισμού» για την ειδική στήριξη μαθητών ,οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο
εγκατάλειψης του σχολείου και κατ’ επέκταση κινδυνεύουν από τη νεανική ανεργία.
Ακόμα, η «ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» η οποία στοχεύει στην
αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την καλύτερη αντιστοίχιση
προσφοράς και ζήτησης, εκτός από τη «συμβουλευτική» συνδέεται και με την
«ευελιξία μετάβασης ανάμεσα σε εκπαιδευτικές βαθμίδες» αλλά και με τις
«εξωσχολικές δραστηριότητες», οι οποίες στοχεύουν στην αύξηση των δεξιοτήτων
και προσόντων των νέων. Επιπλέον, σαφής είναι η σύνδεση και αλληλεξάρτηση της
εμβληματικής πρωτοβουλίας με την ονομασία «ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την
καταπολέμηση

της

φτώχειας» με

τα

μέτρα

πρόληψης,

παρέμβασης

και

αντισταθμιστικές πολιτικές της μαθητικής διαρροής, τα οποία αφορούν τις ζώνες
εκπαιδευτικής προτεραιότητας, τις πολιτικές άρσης του διαχωρισμού των κοινωνικών
ομάδων, τον προσδιορισμό ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο μαθητικής διαρροής και
τις στοχευόμενες πολιτικές για τις ομάδες αυτές, καθώς και τη διδασκαλία επίσημης
γλώσσας σε μη-γηγενείς.
Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι αναγκαίο να μην λειτουργούν
απομονωμένα, αλλά σε συνεργασία με άλλους φορείς και εμπλεκόμενα μέρη. Και
αυτό γιατί, η μείωση της μαθητικής διαρροής απαιτεί μια αναθεώρηση του συνόλου
του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πολύ συχνά, είναι οι πολιτικές εκείνες
που επικεντρώνονται μόνο στην αντιμετώπιση όσων κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν ή
όσων ήδη έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς προσόντα. Πρέπει
να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι η επικρατούσα άποψη είναι αυτή της σύστασης
μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής, η οποία να αντιμετωπίζει ολιστικά τους
παράγοντες που οδηγούν στην απόφαση της διαφυγής από την εκάστοτε μορφή
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ωστόσο, όλες οι χώρες έχουν υιοθετήσει πολιτικές και μέτρα που είτε άμεσα
είτε έμμεσα καταπολεμούν τους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν το φαινόμενο της
μαθητικής διαρροής. Η ανάλυση δείχνει ότι, σε μια προσπάθεια για την πρόληψη του
ζητήματος, η πλειονότητα των κρατών στοχεύει στη βελτίωση της διδασκαλίας και
της μάθησης, ξεκινώντας μάλιστα από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα
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καθώς παρέχουν και καθοδήγηση για την εκπαιδευτική και επαγγελματική
σταδιοδρομία. Οι ανάλογες πολιτικές και τα μέτρα παρέμβασης, εστιάζονται κυρίως
στην παροχή ατομικής στήριξης στο μαθητή, ειδικά σε όσους έχουν χαμηλές
επιδόσεις αλλά υφίστανται και αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία στην πλειονότητά
τους αποτελούν πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν στην ταυτοποίηση των
διαρρεόντων με στόχο να τους βοηθήσουν να επανενταχθούν στο εκπαιδευτικό
σύστημα.
Τονίζεται ότι η μείωση της μαθητικής διαρροής είναι ένα σημαντικός
ευρωπαϊκός στόχος, ο οποίος θα ωφελήσει τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους
γονείς και τις κοινότητες. Η καταπολέμηση της μαθητικής διαρροής και της νεανικής
ανεργίας, απαιτεί μια συλλογική αίσθηση ευθύνης και δράσης για το όφελος του
ατόμου, της κοινότητας κάθε ευρωπαϊκού κράτους, τόσο για οικονομικούς όσο και
για κοινωνικούς λόγους. Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε, κινείται η ευρωπαϊκή
στρατηγική για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής και την εξάλειψη των
συνεπειών της στη νεανική ανεργία. Επιπλέον, στοχεύει σε συνδυαστικές και
πολύπλευρες στρατηγικές με την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για τη δημιουργία
θέσεων εργασίας, τη διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην εργασιακή
απασχόληση καθώς και τον εκσυγχρονισμό της αντιστοίχησης προσφοράς και
ζήτησης στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά τη μαθητική διαρροή, σε μία προσπάθεια
να επιτευχθεί ο κάθε εθνικός στόχος, έχουν ληφθεί μέτρα πρόληψης, παρέμβασης και
αντιστάθμισης, τα οποία είναι κοινά σε αρκετές χώρες. Τα μέτρα αυτά είναι κυρίως
προληπτικά σε μία προσπάθεια εξάλειψης του φαινομένου, αλλά και άμεσης
παρέμβασης σε νέους που μόλις εγκατέλειψαν την εκπαίδευση. Αντίθετα, τα
αντισταθμιστικά μέτρα στοχεύουν στον εντοπισμό των διαρρεόντων νέων, αλλά
πέραν αυτού ασχολούνται κυρίως με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες
διατρέχουν κίνδυνο να βιώσουν την ανεργία εγκαταλείποντας το σχολείο, μη
δίνοντας έμφαση σε μεμονωμένα περιστατικά που δεν ανήκουν στις ομάδες αυτές.
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5.

Κατάσταση πραγμάτων και πολιτικές για την αντιμετώπιση του

προβλήματος στην Ελλάδα
5.1

Μαθητική διαρροή στην Ελλάδα (εξέλιξη ανά Περιφέρεια)
Εκτός από τον ορισμό της μαθητικής διαρροής της Eurostat, το Υπουργείο

Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας χρησιμοποιεί άλλον έναν ορισμό, που
περιλαμβάνει τα άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και
δεν φοιτούν στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση. Η Ελλάδα αποδίδει
καλύτερα από το μέσο όρο της ΕΕ στη μαθητική διαρροή με 9,0% στην Ελλάδα, σε
σύγκριση με το μέσο όρο του 11,1% της ΕΕ το 2014. Το ποσοστό μαθητικής
διαρροής μειώνεται συνεχώς από 11,3% το 2012, σε 10,1% το 2013 και σε 9,0% το
2014 κάνοντας εφικτή την επίτευξη του εθνικού στόχου του 9,7% μέχρι το 2020 (βλ.
πίνακα 13, 14).
Ωστόσο, ο εθνικός μέσος όρος συγκαλύπτει μια σημαντική διακύμανση μεταξύ
των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών, των τύπων σχολείων, κοινωνικών ομάδων και
φύλου. Για παράδειγμα, η ομάδα των μη γηγενών μαθητών που γεννήθηκαν στο
εξωτερικό υστερεί με ποσοστό μαθητικής διαρροής 27,8%, σε σύγκριση με 7,3% για
τους μαθητές που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, μία διαφορά που διατηρείται σε υψηλά
επίπεδα από το 2005 έως το 2014 (βλ. πίνακα 13).
Όσων αφορά τις κοινωνικές ομάδες, οι Κάτσικας και Καββαδίας επισημαίνουν
την αυξημένη μαθητική διαρροή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, την
οποία πιστώνουν στην «κρίση των διαπιστευτηρίων» των πανεπιστημιακών σχολών,
την πτώση της «ανταλλακτικής αξίας» του κάθε πτυχίου στην δυνατότητα εύρεσης
εργασίας και στο αυξημένο έμμεσο κόστος σπουδών όπως ενοίκιο και διατροφή.
Αυτοί οι τρεις παράγοντες, σε συνδυασμό με τις απαισιόδοξες προοπτικές
επαγγελματικής αποκατάστασης και τα υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας παίζουν
καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να εγκαταλείψουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση (βλ.
Κάτσικας και Καββαδίας, 2000: 211-213).
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Πίνακας 17: Μαθητική διαρροή ανά φύλο και περιφέρεια στην Ελλάδα
ΦΥΛΟ
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΘΗΛΥΚΟ
ΚΡΑΤΟΣ/ΕΤΟΣ
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
EU28 - ΕΕ (28 Χώρες)
15,2 14,4 13,5 12,7 11,5 10,8 10,2
9,5
Ελλάδα
15,9 13,7 12,7 11,5 10,0
8,9
7,5
6,6
Βόρεια Ελλάδα (NUTS 2010)
14,5 12,4 13,1 12,7 10,1 10,0
8,1
6,8
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
(NUTS 2010)
19,4 18,7 21,3 20,6 20,9 24,9 22,5 18,8
Κεντρική Μακεδονία (NUTS
2010)
10,4
9,0 11,4 12,1
7,3
6,8
5,0
4,7
Δυτική Μακεδονία (NUTS
2010)
Θεσσαλία (NUTS 2010)

17,2 :

:

:

:

:

:

:

20,7

16,3

11,4

8,9

10,7

7,4 :

:

19,1

15,3

15,2

14,2

12,4

18,5

15,9 :

:

11,4 :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

16,3

14,3

12,9

13,6

10,9

8,1

6,3

5,3

21,2

15,0

17,9

16,5

18,9

16,0

15,1

12,7

28,9

16,8

17,0

16,1

12,3

14,0

11,7

13,8

13,6

12,1

8,8

7,9

7,5

6,1

4,9

4,7

22,9

21,0

21,3

15,7

7,5

6,1

4,9

4,7

:

:

:

:

14,4

10,5

10,0

10,3

24,4

25,8

33,1 :

:

:

:

:

25,3

23,1

19,3

14,7 :

Κεντρική Ελλάδα (NUTS
2010)
Ήπειρος (NUTS 2010)
Ιόνια Νησιά (NUTS 2010)
Δυτική Ελλάδα (NUTS 2010)
Στερεά Ελλάδα (NUTS 2010)
Πελοπόννησος (NUTS 2010)
Αττική
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

17,8

11,5

:

9,8

8,0

13,3 :

Πηγή: Eurostat (2015):
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108809_QID_33D14FE3_UID_3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,B,Y,0;UNIT,B,Z,0;SEX,B,Z,1;AGE,B,Z,2;INDICATORS,C,Z,
3;&zSelection=DS-108809UNIT,PC;DS-108809INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108809SEX,M;DS108809AGE,Y18-24;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai
=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23
.%23%23%23 και http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS108809_QID_47CF49B2_UID_3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,B,Y,0;UNIT,B,Z,0;SEX,B,Z,1;AGE,B,Z,2;INDICATORS,C,Z,
3;&zSelection=DS-108809UNIT,PC;DS-108809INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108809SEX,F;DS108809AGE,Y18-24;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&pprRK=FIRST&pprSO=PROTOCO
L&ppcRK=FIRST&ppcSO=ASC&sortC=ASC_1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai
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=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23
.%23%23%23

Ακόμα, παρατηρείται ότι στο αρσενικό φύλο το ποσοστό διαρροής είναι 11,5%,
ενώ για το θηλυκό φύλο είναι 6,6% σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 12,7%
και 9,5% στα δύο φύλα αντίστοιχα ενώ η διαφορά του ποσοστού της μαθητικής
διαρροής διατηρείται από το 2011 έως το 2014 διατηρείται σε σταθερά επίπεδα,
πάντοτε αυξημένη στο αρσενικό φύλο (2011 +3,7%, 2012 +4,6%, 2013 +3,3%, 2014
+3,2%) (βλ. πίνακα 6, 7). Τα ποσοστά αυτά αν και παρουσιάζουν το μέσο όρο στην
ελληνική επικράτεια, εμφανίζουν σημαντική διαφοροποίηση αν λάβουμε υπόψη μας
τη γεωγραφική διάσταση. Μεγαλύτερη απόκλιση από το μέσο όρο εμφανίζεται στην
περιφέρεια Θράκης, όπου η μαθητική διαρροή εκτοξεύεται σε 20,6% στα αγόρια και
σε 18,8% στα κορίτσια. Η Ασκούνη αναφέρει ότι η διαφορά αυτή εμφανίζεται στους
μειονοτικούς μαθητές, κυρίως στους νομούς της Ροδόπης και Ξάνθης κυρίως τα έτη
έως 2013. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας,
η περιφέρεια της Θράκης είναι η μόνη που το ποσοστό μαθητικής διαρροής στα
κορίτσια (22,5%) είναι μεγαλύτερο από τα αγόρια (21,5%) το 2013. Η κατάσταση
αυτή

οφείλεται

σε

πολλαπλούς

παράγοντες:

κοινωνικούς,

γεωγραφικούς,

πολιτισμικούς και πολιτικούς, και ειδικότερα στην παραδοσιακή κοινωνική
οργάνωση, στη γεωγραφική απομόνωση, στον αγροτικό χαρακτήρα του μειονοτικού
πληθυσμού και των περιορισμών και απαγορεύσεων για τη γυναίκα που
εκπορεύονται από τη μουσουλμανική θρησκεία. Αυτή η ιδιαιτερότητα το 2014 έχει
εκλείψει με τη μαθητική διαρροή στα κορίτσια να είναι χαμηλότερη από τα αγόρια,
18,8% και 20,6% αντίστοιχα (βλ. Ασκούνη, 2006: 143-144 και 246-250; Πίνακας 17).
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Πίνακας 18: Μαθητική διαρροή στις περιφέρειες της Ελλάδας (ηλικία 18-24)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΧΡΟΝΟΣ
2010 2011 2012 2013 2014

Μέσος Όρος

EΕ28 - ΕΕ (28 χώρες)

13,9

13,4

12,7

11,9

11,1

12,6

EL – Ελλάδα

13,5

12,9

11,3

10,1

9,0

11,4

EL11 – Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

20,5

20,2

21,6

21,8

19,7

20,8

EL12 – Κεντρική Μακεδονία

9,1

8,8

7,8

8,1

8,4

8,4

EL13 – Δυτική Μακεδονία

11,4

11,5

9,1

8,9

:

10,2

EL14 - Θεσσαλία

16,6

15,8

11,7

7,7

5,9

11,5

EL21 - Ήπειρος

12,5

14,6

12,1

10,4

:

12,4

EL22 – Ιόνια Νησιά

12,4

:

15,9

14,7

16,3

14,8

EL23 – Δυτική Ελλάδα

13,5

13,6

11,2

9,6

9,5

11,5

EL24 – Στερεά Ελλάδα

18,6

20,2

15,5

16,6

14,7

17,1

EL25 - Πελοπόννησος

17,6

19,3

15,2

14,0

14,8

16,1

EL30 - Αττική

11,4

10,6

9,1

6,8

6,3

8.8

EL41 – Βόρειο Αιγαίο

21,5

14,2

9,1

10,9

14,2

14,0

EL42 – Νότιο Αιγαίο

25,3

18,9

17,0

22,1

9,5

18,6

EL43 – Κρήτη

20,2

19,2

17,5

14,4

14,0

17,1

Πηγή: European Commission και Eurostat (2015):
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108809_QID_558D9494_UID_3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SEX,L,Z,1;AGE,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,
3;&zSelection=DS-108809UNIT,PC;DS-108809INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108809SEX,T;DS108809AGE,Y18-24;&rankName1=TIME_1_0_0_0&rankName2=UNIT_1_2_1_2&rankName3=GEO_1_2_0_1&rankName4=AGE_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_1_2&rankName6=SEX_1_2_-1_2&sortC=ASC_1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai
=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23
.%23%23%23

Όσον αφορά τις ανισότητες ανάμεσα στις περιφέρειες τις Ελλάδας
παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις. Στο πίνακα 18 παρατηρούμε ότι το 2013
στις Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και
Αττική,

δηλαδή

πέντε

από

τις

δεκατρείς

ελληνικές

περιφέρειες

(που

αντιπροσωπεύουν το 68,5% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας) είχε ήδη φτάσει
στο εθνικό στόχο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ενώ με τα στοιχεία του 2014 σε
αυτές προστίθεται και η περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, ενώ η Ήπειρος και η περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου είναι κοντά στο στόχο. Οι υπόλοιπες έξι περιφέρειες (που
εκπροσωπούν 28,4% του συνολικού πληθυσμού), κυρίως αποτελούνται από
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αγροτικές περιοχές και τα νησιά, έχουν υψηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου. Κατά τη διάρκεια του 2013-14, σε οχτώ από τις δεκατρείς περιφέρειες
παρατηρήθηκε μια μείωση των ποσοστών με τη μεγαλύτερη μεταβολή στο Νότιο
Αιγαίο από 22,1% σε 9,5% δηλαδή μείωση 57%. Αντίθετα παρατηρήθηκε αύξηση σε
τέσσερις περιφέρειες. Στα Ιόνια Νησιά είχαμε μια αύξηση της τάξης του 17,7%, στην
Κεντρική Μακεδονία σημειώθηκε αύξηση 0,3 ποσοστιαίες μονάδες και στο Βόρειο
Αιγαίο αύξηση 30,3% (βλ. Education Monitor 2014: 7; Πίνακα 18).
Γενικότερα, παρατηρείται ότι στις τουριστικές περιοχές όπου οι νέοι
απασχολούνται εποχιακά, παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά μαθητικής διαρροής,
όπως στη Κρήτη (14,0% το 2014) και στα Ιόνια Νησιά (16,3% το 2014) (και στο
Νότιο Αιγαίο έως το 2013) (βλ. Ρουσέα και Βρετάκου, 2006: 99). Η διαρροή πλήττει
περισσότερο τις αγροτικές περιοχές σε σχέση με τις αστικές, αντανακλώντας σε ένα
βαθμό τα μη προνομιούχα κοινωνικοοικονομικά στρώματα με χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο (βλ. Ασκούνη, 2006: 248-249).
Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική κατανομή της μαθητικής διαρροής, αξίζει
να σημειωθεί η επισήμανση των Παπαδάκη και Κυβέλου, όσον αφορά στην
κατάσταση των πραγμάτων αναφορικά με την ανεργία στα νησιά. Συμπεραίνουν ότι
επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων, τα Νησιά του Αιγαίου, όπως και η Κρήτη και
τα Ιόνια Νησιά, παρουσιάζουν το χαμηλότερο δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα, σχεδόν
σε όλο το δωδεκάμηνο από τον Ιούλιο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2014 και με μια
εμφανή τάση απομείωσης τους τελευταίους μήνες όπου ουσιαστικά συμπίπτει με την
έναρξη της τουριστικής περιόδου, οπότε και είναι ενισχυμένη η εποχική εργασία
ειδικά στα νησιά (βλ. Παπαδάκη και Κυβέλου, 2014, σελ. 8-9). Οι τουριστικές αυτές
περιοχές συμπίπτουν με τις περιφέρειες όπου οι νέοι απασχολούνται εποχιακά και
παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά μαθητικής διαρροής.
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν οι Κάτσικας και Καββαδίας, που
παρατηρούν διαφορές στα ποσοστά της μαθητικής διαρροής σε συνοικίες της ίδιας
πόλης, αλλά και ανάμεσα σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Για
παράδειγμα, εκτός από τη διαφορά στα ποσοστά μαθητικής διαρροής στην
υποχρεωτική εκπαίδευση, παρατηρεί ότι στο Περιστέρι το ποσοστό των πτυχιούχων
είναι 7%, στα Νέα Λιόσια 7,4% ενώ αντίθετα στο Μαρούσι είναι 40,8% και στο
Χολαργό 45% (βλ. Κάτσικας και Καββαδίας 2000: 130-132 και 159-161).
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Πίνακας 19: Πληθυσμός με τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά περιφέρεια στην Ελλάδα 30-34 ετών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΧΡΟΝΟΣ
2010 2011 2012 2013 Μέσος Όρος
EΕ28 - ΕΕ (28 χώρες)
33,6
34,7
35,9
36,9
35,3
EL - Ελλάδα

28,6

29,1

31,2

34,9

31,0

EL11 – Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

21,4

20,1

23,1

22,8

21,9

EL12 – Κεντρική Μακεδονία

32,8

30,5

31,0

37,5

33,0

EL13 – Δυτική Μακεδονία

19,7

26,2

25,9

30,4

25,6

EL14 - Θεσσαλία

27,5

26,5

24,3

29,8

27,0

EL21 - Ήπειρος

25,8

30,0

32,4

33,5

30,4

EL22 – Ιόνια Νησιά

19,6

20,8

16,1

18,9

18,9

EL23 – Δυτική Ελλάδα

26,3

26,9

26,8

28,1

27,0

EL24 – Στερεά Ελλάδα

21,4

19,0

20,3

22,0

20,7

EL25 - Πελοπόννησος

17,4

18,0

20,5

22,2

19,5

EL30 - Αττική

34,1

36,2

39,7

44,0

38,5

EL41 – Βόρειο Αιγαίο

20,4

16,5

17,9

22,1

19,2

EL42 – Νότιο Αιγαίο

13,3

18,5

29,2

27,2

22,1

EL43 – Κρήτη

22,4

22,6

25,9

25,8

24,2

Πηγή: European Commission (2014)

Όσον αφορά το ποσοστό φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυξήθηκε σε
34,9% το 2013, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο 36,9% της
ΕΕ το 2013. Από το 2010 έως το 2013 αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό των νέων που
επενδύουν στην περαιτέρω μόρφωσής τους, με αύξηση του ποσοστού από 28,6% το
2010 σε 34,9% το 2013. Τα μικρότερα ποσοστά πληθυσμού με τριτοβάθμια
εκπαίδευση παρατηρούνται στα Ιόνια νησιά (18,9%), στην Πελοπόννησο (19,5%),
στο βόρειο Αιγαίο (19,2%) και στην Στερεά Ελλάδα (20,7%), (βλ. πίνακας 19). Από
την άλλη, τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στην Αττική (38,5%), στην
κεντρική Μακεδονία (33,0%) και στην Ήπειρο (30,4%) (βλ. πίνακα 18, 19).
Αξίζει να επισημανθεί ότι σε μεγάλο βαθμό η γεωγραφική διάσταση της
μαθητικής διαρροής αποτυπώνει την κοινωνική ανισότητα. Στους πίνακες 18 και 19,
ότι στις περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά μαθητικής διαρροής, παρατηρούνται
χαμηλότερα ποσοστά πληθυσμού με τριτοβάθμια εκπαίδευση και το αντίστροφο.
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Συγκεκριμένα, το 2013 εμφανίζονται τα χαμηλότερα ποσοστά μαθητικής διαρροής
στις περιφέρειες της Ελλάδας στις περιφέρειες της κεντρικής Μακεδονίας (8,5%) και
της Αττικής (9,5) και στις ίδιες περιφέρειες τα μεγαλύτερα ποσοστά τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, 33,0% στην κεντρική Μακεδονία και 38,5% στην Αττική (βλ. πίνακα
18, 19).
5.2

Η σχέση της μαθητικής διαρροής με την νεανική ανεργία στην Ελλάδα
Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της Σαΐτη για την εκπαίδευση, ως την

«οργανωμένη, εκ μέρους της πολιτείας ή της κοινωνίας ή και των ατόμων, ενέργεια,
νέσω της οποίας επιδιώκεται, με βάση κάποιο σχέδιο, η μετάδοση ορισμένων
θεωρητικών γνώσεων, όπως και πρακτικών και τεχνικών ικανοτήτων στη νέα γενιά»,
κατανοούμε την άμεση σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης (βλ. Σαΐτη,
2000: 53).
Επεκτείνοντας το συλλογισμό, η εκπαίδευση στοχεύει στην παροχή ικανοτήτων
και προσόντων στους εκπαιδευόμενους για να ενταχθούν μετέπειτα στο εργατικό
δυναμικό και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η απόκτηση
ελάχιστων προσόντων επιτυγχάνεται στο τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
αποτελώντας εφόδιο για την αποφυγή της νεανικής ανεργίας.
Ανατρέχοντας στους πίνακες σύγκρισης επιπέδου εκπαίδευσης ISCED και
ποσοστού νεανικής ανεργίας παρατηρούμε ότι τα ποσοστά στην Ελλάδα ακολουθούν
την ετήσια τάση στην ΕΕ, όμως με σημαντικές διαφορές στην ένταση των
μεταβολών.
Συγκεκριμένα το έτος 2005 παρατηρούμε ότι η νεανική ανεργία είναι
χαμηλότερη σε νέους με επίπεδο εκπαίδευσης ISCED 0-2 (19,5%), αυξημένη στο
επίπεδο ISCED 3-4 (27,3%) και μεγαλύτερη με νέους με ISCED 5-8 (32,6%) (βλ.
πίνακα 10, 11, 12).
Μέχρι το 2006 παρατηρείται ότι τα ποσοστά συγκλίνουν μεταξύ τους με τη
νεανική ανεργία σε επίπεδο ISCED 0-2 να αυξάνεται σε 21,6%, να μειώνεται στο
επίπεδο ISCED 3-4 σε 25,8% και στο επίπεδο ISCED 5-8 σε 29,7% (βλ. πίνακα 10,
11, 12).
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Το 2007 τα ποσοστά συνεχίζουν να μειώνονται στα επίπεδα ISCED

0-2

(17,6%, μείωση 4 ποσοστιαίες μονάδες), ISCED 3-4 (23,3%, μείωση 2,5 ποσοστιαίες
μονάδες) ενώ αυξάνονται στους νέους με επίπεδο εκπαίδευσης ISCED 5-8 (31,6%,
αύξηση κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες) (βλ. πίνακα 10, 11, 12).
Με την έναρξη της κρίσης του 2007-2008 παρατηρούμε αύξηση της νεανικής
ανεργίας στο επίπεδο ISCED 0-2 (21,3%) ακολουθώντας την αύξηση του αντίστοιχου
επιπέδου στην ΕΕ. Παρόλο αυτά τα επίπεδα ISCED 3-4 και ISCED 5-8 μειώνονται
σε 23,0% και 23,7% αντίστοιχα (βλ. πίνακα 10, 11, 12).
Από το 2009 εμφανίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης του 2007-2008 στην
απασχόληση, τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ελλάδα. Παρατηρείται συνεχείς αύξηση
των ποσοστών της νεανικής ανεργίας στο επίπεδο ISCED 0-2, από 22,8% το 2009, σε
43,6% το 2011 και 59,3% το 2013. Η μεταβολή στο ποσοστό που αφορά το επίπεδο
ISCED 0-2 στην Ελλάδα είναι 36,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στην ΕΕ είναι μόλις
5,0 ποσοστιαίες μονάδες, προδίδοντας την υψηλή ευαισθησία της ελληνικής αγοράς
εργασίας. Αντίστοιχα την ίδια περίοδο στην Ελλάδα οι νέοι με επίπεδο ISCED 3-4,
αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη νεανική ανεργία σε ποσοστό 26,2% το 2009, 44,3%
το 2011 και 60,9% το 2013. Η μεταβολή στο ποσοστό που αφορά το επίπεδο ISCED
3-4 στην Ελλάδα είναι 34,7 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στην ΕΕ είναι μόλις 3,7
ποσοστιαίες μονάδες. Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα οι νέοι με επίπεδο ISCED 5-8,
αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη νεανική ανεργία σε ποσοστό 30,1% το 2010,
51,8,3% το 2011 και ελαφρώς μειωμένη το 2013 σε σχέση με το προηγούμενο έτος
σε 48,3%. Η μεταβολή στο ποσοστό που αφορά το επίπεδο ISCED 5-8 στην Ελλάδα
είναι 18,2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στην ΕΕ είναι μόλις 3,3 ποσοστιαίες μονάδες
(βλ. πίνακα 10, 11, 12).
Γενικότερα παρατηρούμε υπερμεγένθυση των μεταβολών και των ποσοστών
στην Ελλάδα σε σύγκριση με το ευρύτερο πλαίσιο της ΕΕ, ιδιαίτερα μετά την
οικονομική κρίση του 2007-2008.
Την περίοδο 2005-2010 το παράδοξο είναι ότι στην Ελλάδα οι νέοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας με ISCED 0-2 χαρακτηρίζονται με τα ίδια επίπεδα
νεανικής ανεργίας όπως στην ΕΕ. Αντίθετα, στην Ελλάδα οι νέοι με επίπεδο
εκπαίδευσης ISCED 3-4 και ISCED 5-8 την ίδια περίοδο έχουν συνεχώς διπλάσια ή
και τριπλάσια ποσοστά σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Έπειτα την περίοδο
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2010-2013 η νεανική ανεργία είναι υπερδιπλάσια στην ελληνική αγορά εργασίας
ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης.
Παρατηρείται λοιπόν, ότι στην Ελλάδα την περίοδο 2005-2009, χαμηλότερα
ποσοστά νεανικής ανεργίας παρουσιάζονται σε ανειδίκευτους εργαζόμενους ISCED
0-2 και νέους με μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση ISCED 3-4, ενώ
υψηλότερες πιθανότητες ανεργίας έχουν νέοι με ISCED 5-8. Την περίοδο 2010-2013,
μετά την οικονομική κρίση του 2007-2008, η νεανική ανεργία μολονότι αυξάνεται
ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης φαίνεται να συγκρατείται στο επίπεδο ISCED 5-8
αναλογικά με τη μεταβολή στα άλλα δύο επίπεδα εκπαίδευσης. Πράγματι, από το
2009 έως 2013 η νεανική ανεργία στα επίπεδα ISCED 0-2 και 3-4 αυξήθηκε κατά
36,5 και 34,7 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, ενώ στο ISCED 5-8 18,2 μονάδες (βλ.
πίνακα 10, 11, 12). Αυτή η διαφορά στη μεταβολή, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
και την οικονομική κατάσταση που δημιουργεί ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας,
φανερώνει ότι ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης δίνει πλεονέκτημα στην αναζήτηση
απασχόλησης.
Πρόσφατα, το έτος 2014 σε μία περίοδο ανάκαμψης και μείωσης των ποσοστών
της νεανικής ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρατηρούμε μείωση και στην
Ελλάδα από 58,3% το 2013 σε 52,4% το 2014. Συγκεκριμένα, στο επίπεδο ISCED 02 η μειώνεται σε 50,8% το 2014 από 59,3% το 2013, ενώ στο ISCED 3-4 είναι
53,7%, μεταβολή κατά -7,2%. Παράλληλα, παρότι παρατηρείται μείωση στην
πλειοψηφία των κρατών στην Ευρώπη, στην Ελλάδα στο επίπεδο ISCED 5-8
παρατηρούμε αύξηση της νεανικής ανεργίας σε 49,4%, μεταβολή +1,1% από το 2013
(48,3%) (βλ. πίνακα 10, 11, 12).
Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ το Α΄ τρίμηνο 2015,
η νεανική ανεργία ανεξαρτήτως φύλου ανέρχεται στους 140,9 χιλιάδες, και
συγκεκριμένα 18,1 χιλιάδες στην ηλικία 15-19 και 132,7 χιλιάδες στην ηλικία 20-24
(βλ. πίνακα 20). Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρουσιάζεται
στους νέους με απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης (80,3 χιλιάδες), ενώ ακολουθούν οι
νέοι που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (24,6 χιλιάδες) και οι νέοι που
έχουν μεταδευτεροβάθμια τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση (19,9 χιλιάδες).
Επιπλέον, οι νέοι άνεργοι με μεταπτυχιακό τίτλο είναι 0,8 χιλιάδες επιβεβαιώνοντας
ότι όσο μεγαλύτερο το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο μικρότερη η πιθανότητα ανεργίας.
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Πίνακας 20: Άνεργοι 15 ετών και άνω κατά ομάδες ηλικιών, φύλο και επίπεδο
εκπαίδευσης. Α΄ τρίμηνο 2015
Σύνολο
πληθυσμού
(σε χιλιάδες)
1.272,5
18,6
286,7

15-19
18,1
0,0
0,0

20-24
132,7
0,8
24,6

25-29
209,3
4,2
82,7

141,1
489,3
155,5
164,8
6,8
9,6

0,2
12,7
2,4
2,4
0,2
0,2

19,9
67,6
8,1
9,0
0,5
2,3

30,8
64,6
17,6
8,2
0,5
0,6

Άρρενες
Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο
Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Έχουν μεταδευτεροβάθμια τεχνική-επαγγελματική
εκπαίδευση
Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης
Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση
Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο

623,5
7,1
120,5

8,4
0,0
0,0

66,0
0,0
6,8

102,9
2,3
34,2

55,3
243,1
94,2
94,6
4,0
4,7

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

8,2
39,3
5,2
5,7
0,3
0,4

14,1
33,9
12,3
5,4
0,3
0,3

Θήλεις
Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο
Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Έχουν μεταδευτεροβάθμια τεχνική-επαγγελματική
εκπαίδευση
Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης

649,1
11,5
166,2

9,7
0,0
0,0

66,8
0,8
17,8

106,4
1,9
48,5

85,8
246,2
61,3

0,1
7,8
1,2

11,6
28,2
2,9

16,6
30,7
5,3

70,3
2,9
4,9

0,5
0,0
0,0

3,3
0,2
1,9

2,8
0,3
0,3

Επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο
Και των δύο φύλων
Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο
Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Έχουν μεταδευτεροβάθμια τεχνική-επαγγελματική
εκπαίδευση
Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης
Έχουν τελειώσει την γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης
Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης
Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση
Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης
Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση
Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο

Ομάδες ηλικιών

Πηγή:

ΕΛΣΤΑΤ
(2015):
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0101&r_param=SJO01&y_param=2015_01&mytabs=0

Τέλος, παρατηρούμε ότι η νεανική ανεργία στους νέους που είτε δεν πήγαν
σχολείο, είτε δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση, έχουν μηδαμινά ποσοστά
νεανικής ανεργίας (0,5 και 0,7 χιλιάδες αντίστοιχα), ενώ όσοι έχουν απολυτήριο
στοιχειώδους εκπαίδευσης και όσοι έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης
(υποχρεωτική εκπαίδευση) έχουν επίσης χαμηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας
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αναλογικά με το επίπεδο εκπαίδευσής τους (11,4 και 10,5 χιλιάδες αντίστοιχα) (βλ.
πίνακα 20).
5.3

Η περίπτωση της Θράκης
Αξίζει να εξετάσουμε το μαθητικό πληθυσμό της Θράκης όπου παρατηρούνται

τα υψηλότερα ποσοστά σχολικής διαρροής στην Ελλάδα από τους μαθητές της
μειονότητας. Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από τα δημόσια
ελληνόφωνα γυμνάσια, γενικά λύκεια και επαγγελματικά λύκεια, λειτουργούν επίσης
δύο μειονοτικά γυμνάσια/λύκεια (ένα στην Ξάνθη και ένα στην Κομοτηνή) και δύο
ιεροσπουδαστήρια (στην Κομοτηνή και στον Εχίνο). Ο αριθμός των μαθητών της
μειονότητας που φοιτά στο γυμνάσιο έχει αυξηθεί τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ η
φοίτηση στο γυμνάσιο τείνει να γενικευτεί, με την πλειοψηφία να φοιτά στα δημόσια
γυμνάσια και ένα μικρό ποσοστό να φοιτά σε σχολεία αποκλειστικά για τη
μειονότητα (μειονοτικό γυμνάσιο ή ιεροσπουδαστήριο. Για τη γενιά που αποφοίτησε
από το δημοτικό το 1997-98 η διαρροή από το γυμνάσιο ήταν 65% και παρόλο που το
ποσοστό της μαθητικής διαρροής μειώνεται με γρήγορους ρυθμούς, φαίνεται ότι
παραμένει σαφώς ψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο μεγάλη είναι η αύξηση της
πρόσβασης των μειονοτικών μαθητών και στο επίπεδο του λυκείου (βλ. Prosociality
for Integration and Multiculturalism Project, χ.χ.: 9-12; Ασκούνη, 2006: 217-234).
Οι δράσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος στοχεύουν στην αναβάθμιση της
εκπαίδευσης των παιδιών της Μειονότητας και η αρμονική τους ένταξη στην
κοινωνία. Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» συμβάλλει από το
1997 στην συστηματική διερεύνηση της διαρροής αυτής της ομάδας μαθητών από
την υποχρεωτική εκπαίδευση βελτιώνοντας τα εκπαιδευτικά δεδομένα της
Μειονότητας και αποτυπώνοντας τα χαρακτηριστικά του φαινομένου (βλ. Ασκούνη,
2006: 247). Σε διάστηµα µόνο πέντε χρόνων, από το 1997 µέχρι το 2002,
παρατηρείται θεαµατική αύξηση της πρόσβασης στο γυµνάσιο (η διαρροή των
κοριτσιών μειώνεται κατά 50%), και µια µικρή, αλλά σηµαντική βελτίωση της
επίδοσης στα µαθήµατα. Η ταχύτητα των αλλαγών αποτελεί από µόνη της σηµαντικό
κοινωνιολογικό εύρηµα.
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής το πρόγραμμα αποβλέπει
στην αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους, με έμφαση στην καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας που θα βοηθήσει τη μελλοντική τους ένταξη στην εργασία με καλύτερους
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όρους. Στόχος είναι η διασφάλιση της αποδοχής των παιδιών αυτών από το
εκπαιδευτικό προσωπικό και όλους τους πολίτες της Θράκης. Ακόμα, προβλέπει την
παροχή στους εκπαιδευτικούς αφενός ειδικών γνώσεων και αφετέρου κατάλληλου
και καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και την υποστήριξη των οικογενειών για να
ενισχύσουν τη σχολική επίδοση των παιδιών τους (βλ. Prosociality for Integration and
Multiculturalism Project, χ.χ.: 9-12).
5.4

Πολιτική και στρατηγικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος στην

Ελλάδα
Το

Υπουργείο

Παιδείας

και

Θρησκευμάτων

έχει

δημιουργήσει

το

«Παρατηρητήριο Μετάβασης» το οποίο λειτουργεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με
στόχο, μεταξύ άλλων, την έρευνα, τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων της
μαθητικής διαρροής, αλλά και τον εντοπισμό των βασικών της αιτίων. Τα στοιχεία
που συλλέγονται βοηθούν στην πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση της
μαθητικής διαρροής. Επιπλέον, επιτρέπει τη χαρτογράφηση του φαινομένου σε
επίπεδο γεωγραφικής περιφέρειας και νομού, πράγμα που υποδεικνύει στον
εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τις περιοχές υψηλής προτεραιότητας για σχετικές
παρεμβάσεις (βλ. Prosociality for Integration and Multiculturalism Project, χ.χ.: 7).
Παρόλο αυτά, η Ελλάδα δεν διαθέτει μια ειδικευμένη εθνική στρατηγική για
την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Ωστόσο, από τα τέλη του
2009, εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις όπως η πρωτοβουλία «Νέο Σχολείο», που
πραγματοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων4
(ΕΥΕ), έχουν ως στόχο τη βελτίωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την
αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων. Από τα τέλη του 2009, η μεταρρύθμιση «Νέο
Σχολείο» αποτελεί τη βασική πρωτοβουλία με σκοπό τη βελτίωση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες.
Η πρωτοβουλία «Νέο Σχολείο» περιλαμβάνει 20 γενικούς στόχους όπως
αναθεωρημένα

προγράμματα

σπουδών,

ολοήμερα

σχολεία,

κατάρτιση

των

εκπαιδευτικών, μεταρρύθμιση για την ειδική εκπαίδευση, το έργο «ψηφιακό σχολείο»
και ένα πιλοτικό σχέδιο για τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας.
4

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων είναι μια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν
την Παιδεία στα πλαίσια του ΕΣΠΑ
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Το ποσοστό φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε σε 34,9% το
2013, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο 36,9% της ΕΕ το
2013 (βλ. πίνακας 19). Στο πεδίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η νομοθεσία
διαρθρωτικής μεταρρύθμισης που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το ελληνικό
κοινοβούλιο το 2011 έχει εφαρμοστεί εν μέρει μόνο. Γενικότερα, στην Ελλάδα δεν
υπάρχει ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής.
Οι κύριες πολιτικές και μέτρα που σχετίζονται με την μαθητική διαρροή μπορούν να
διαιρεθούν σε πολιτικές πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμιση, με ορισμένα
μέτρα να μπορούν να ενταχθούν σε περισσότερες από μία κατηγορίες, όπως η
ενίσχυση εισοδήματος για τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα που έχουν παιδιά
που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση που μπορεί να θεωρηθεί είτε πρόληψης,
είτε παρέμβασης (βλ. European Commission, 2014c: 164).
5.4.1 Πολιτικές πρόληψης
Εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός
Ο εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός θεωρείται ως μέτρο
πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση της μαθητικής
διαρροής. Ο εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μέρος του
προγράμματος

σπουδών

με

το

μάθημα

του

«Σχολικού

Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (ΣΕΠ). Επιπλέον, από τον Σεπτέμβριο του
2011, στο πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών στην ανώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ασχοληθούν με
θέματα που σχετίζονται με εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός
επιλέγοντας αντίστοιχη κατεύθυνση σπουδών (βλ. European Commission, 2014c:
165).
Ένα πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει
ως στόχο να συνεισφέρει στην έγκυρη πληροφόρηση για τις σπουδές, τα επαγγέλματα
και την αγορά εργασίας, ενώ βοηθά το νέο στην αναζήτηση, επεξεργασία και να
αξιολόγηση πληροφοριών, καθώς και στη διερεύνηση εναλλακτικών διεξόδων, με
στόχο τη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη. Επίσης, βοηθά στην κατανόηση των
ικανοτήτων-δεξιοτήτων που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
επιλογές, στη μετέπειτα σωστή επιλογή για σπουδές και επαγγελματική σταδιοδρομία
και στην κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης ώστε να ενταχθεί στην αγορά εργασίας
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σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς εργασίας
(βλ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας παρέχεται επίσης εκτός σχολείου από Κέντρα
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ). Επίσης, για το σκοπό αυτό
διατίθενται ψηφιακά εργαλεία μέσω του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) , το οποίο ανήκει
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελεί Κέντρο Euroguidance5 της
Ελλάδας. Αυτά είναι, για παράδειγμα, μία διαδραστική πύλη για τον επαγγελματικό
προσανατολισμό των νέων, μία εθνική βάση δεδομένων των ευκαιριών εκπαίδευσης,
τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και αυτο-αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων.
(βλ. European Commission, 2014c: 165; Αλιμήσης, Γραβριλιάδη, Παπαδοπούλου,
Προβατά, χ.χ.: 30-31)
Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – ΖΕΠ
Οι ΖΕΠ δημιουργούνται στις περιφέρειες με χαμηλό συνολικό εκπαιδευτικό
δείκτη, υψηλή σχολική διαρροή και χαμηλή πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
καθώς και χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, όπως χαμηλό συνθετικό δείκτη
ευημερίας και ανάπτυξης και υψηλό δείκτη κινδύνου φτώχειας.
Οι ΖΕΠ συντελούν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης του μαθητικού
πληθυσμού τους και θα αποτελούν στοιχείο παρακίνησης των μαθητών ως
εκπαιδευτικός πόλος έλξης, ενεργώντας προληπτικά και ως μέτρο αντιμετώπισης των
κοινωνικών φαινομένων της σχολικής αποτυχίας, της σχολικής βίας και της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου (βλ. Education Monitor, 2014b: 6-7; European
Commission, 2014c: 164).
Οι ΖΕΠ βασίζονται στη λογική της θετικής διάκρισης, καθώς επενδύονται
επιπλέον ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι στις παραπάνω περιφέρειες για να
ξεπεράσουν οι μαθητές τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση για
οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς λόγους. Με τις ΖΕΠ η εκπαίδευση δεν
περιορίζεται στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης στο σχολικό χώρο
5

Το Euroguidance είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων εθνικών πόρων και πληροφοριών
με στόχο την συμβουλευτική. Τα κέντρα αυτά λειτουργούν σε 34 χώρες και έχουν δύο
κοινούς στόχους, την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της συμβουλευτικής κα την
παροχή ποιοτικών πληροφοριών και ευελιξία σε εκπαιδευτικά θέματα (βλ. Euroguidance)
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αλλά περιλαμβάνει και υποστήριξη στην τοπική κοινωνία και από την τοπική
κοινωνία. Στόχοι των ΖΕΠ μεταξύ άλλων είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων και
ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη σχολική επιτυχία των μαθητών, η
ενίσχυση των γλωσσικών και γνωστικών ικανοτήτων μάθησης και ανάπτυξης για να
διασφαλισθούν η σχολική επιτυχία και η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους
τους μαθητές ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής και πολιτισμικής προέλευσης και η
πρόληψη και η αντιμετώπιση των κοινωνικών φαινομένων της σχολικής αποτυχίας,
της σχολικής βίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΕΥΕ, ΖΕΠ).
Σύστημα πληροφόρησης «Μy School» - Παρατηρητήριο για τα ζητήματα καταγραφής
και αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής
Από το σχολικό έτος 2013-2014 λειτουργεί ένα νέο σύστημα πληροφόρησης το
«Μy School» για όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Βασίζεται σε μία βάση δεδομένων των μαθητών και περιλαμβάνει πεδία τα οποία
βοηθούν στην αποτελεσματική μέτρηση της μαθητικής διαρροής. Τα δεδομένα, που
διατίθεται σε συγκεντρωτική μορφή σε περιφερειακό, νομαρχιακό, τοπικό και
σχολικό επίπεδο, συλλέγονται δύο φορές το μήνα και επεξεργάζονται δύο φορές το
χρόνο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Το νέο «Παρατηρητήριο
για τα ζητήματα καταγραφής και αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής» είναι μια
διοικητική μονάδα του ΙΕΠ, υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για την ανάλυση των
δεδομένων και τη διασφάλιση της πληρότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών
που συλλέγονται μέσω του «Μy School» (βλ. European Commission, 2014c: 163).
Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων υλοποιεί μια σειρά
πράξεων για τη μείωση της σχολικής διαρροής όπως η στήριξη των σχολείων με
Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΑΠ1 του ΕΠ «Εκπαίδευσης και
Δια Βίου Μάθηση».
Έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Η συγκεκριμένη πράξη έχει
προβλέψει τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού των σχολείων με ΕΑΕΠ,
την υποστήριξη και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών διοίκησης της
εκπαίδευσης για τις δυνατότητες αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού και τη δράση της
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σίτισης των μαθητών των σχολείων με ΕΑΕΠ που ανήκουν και σε ζώνες ΖΕΠ. Η
πράξη αυτή με την ενίσχυση του θεσμού του ολοήμερου δημοτικού σχολείου καθώς
και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών έχει ως στόχο να συμβάλει
καθοριστικά στη μείωση της μαθητικής διαρροής (βλ. ΕΥΕ, ΕΑΕΠ).
ΚΕΔΔΥ - Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (πρώην ΚΔΑΥ Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ)
Στα Κέντρα Διαφοροδιαγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης υπηρετούν
ψυχολόγοι, που στα καθήκοντά τους είναι η πρόληψη με την παροχή οδηγιών σε
γονείς και εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή υποστηρικτικών προγραμμάτων ειδικά
σε παιδιά που ενδέχεται να εγκαταλείψουν το σχολείο (βλ. ΦΕΚ 449/2007).
Οι αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ περιλαμβάνουν την εφαρμογή άλλων
επιστημονικών, κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του ΚΕΔΔΥ ή
στο σπίτι, καθώς και εισηγούνται για την κατάταξη, εγγραφή και φοίτηση στην
κατάλληλη σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ΕΑΕ, καθώς
και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, σε
συνεργασία τους αρμόδιους φορείς (βλ. Ν.3699/08, ΦΕΚ 199/2008).
Επιπλέον, παρέχουν συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωσης στο
εκπαιδευτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία
και στην επαγγελματική κατάρτιση και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης
και κατάρτισης για τους γονείς και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, σε συνεχή
βάση στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων που
οργανώνονται με ευθύνη του οικείου ΚΕΔΔΥ (βλ. Ν.3699/08, ΦΕΚ 199/2008).
Καθορίζουν το είδος των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και τεχνικών οργάνων τα
οποία διευκολύνουν την πρόσβαση του μαθητή στο χώρο και στη μαθησιακή
διαδικασία και εισηγούνται για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των
μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης
μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (βλ. Ν.3699/08, ΦΕΚ 199/2008).
Παρατηρητήριο για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού
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Επιπλέον η ΕΥΕ υλοποιεί την Πράξη «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου
Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού»
βάση της οποίας ιδρύεται το «Παρατηρητήριο για την πρόληψη της σχολικής βίας και
του εκφοβισμού», που έχει ως αποστολή το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων
για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την
ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους
φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού. Αυτό συντελεί στη μείωση της
μαθητικής διαρροής αφού σύμφωνα με το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ οι συγκρούσεις με
συμμαθητές/καθηγητές μπορεί να απωθήσει τους μαθητές από την εκπαιδευτική
διαδικασία.
Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου
ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής
βίας και εκφοβισμού και η περιοδική εκτίμηση του φαινομένου σχολικής βίας και
εκφοβισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Επίσης, μέσω της ομάδας δράσεων
πρόληψης των σχολικών μονάδων γίνεται συστηματική διεξαγωγή εκτιμήσεων σε
επίπεδο σχολικής μονάδας για τον καθορισμό της συχνότητας του φαινόμενου της
σχολικής βίας, του τρόπου και του τόπου εμφάνισής του, του τρόπου αλληλεπίδρασης
των μαθητών και των ενηλίκων (εκπαιδευτικοί, γονείς) και την αποτίμηση των
αποτελεσμάτων του. Τέλος, πραγματοποιεί ενέργειες που αποσκοπούν στην
ενημέρωση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση
των φαινομένων της σχολικής βίας και δράσεις ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης –
επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων)
(βλ. ΕΥΕ, Σχολική Βία και Εκφοβισμός).
Σε

αυτό

συνεργάζονται

τα

εμπλεκόμενα

μέρη

όπως

οι

Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων, οι Σύλλογοι Διδασκόντων και οι
εκπαιδευτικοί, προκειμένου να διαμορφώσουν συνθήκες ειρηνικής συνύπαρξης
μεταξύ των μαθητών στο χώρο του σχολείου, οι οποίοι συνεργάζονται και
υποστηρίζονται στο έργο τους –εκτός των άλλων- από τους Συντονιστές Δράσεων
Πρόληψης, με στόχο τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενδοσχολικών δράσεων, οι οποίες
θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις εκάστοτε σχολικής μονάδας (βλ. European
Commission, 2014c: 164).
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Πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την
ελληνική ιστορία και πολιτισμό»
Υποστήριξη γλώσσας για τα παιδιά με διαφορετική μητρική γλώσσα μέσω
προγραμμάτων, όπως «ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική
γλώσσα, την ελληνική ιστορία και πολιτισμό» και απευθύνεται σε πολίτες της ΕΕ και
υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και
άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Ο σκοπός του εκπαιδευτικού
προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και
τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την
κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους (βλ. Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).
Κύριοι στόχοι του Έργου είναι μεταξύ άλλων, η εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας ως μέσον για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού
αποκλεισμού και την αποτελεσματικότερη ενεργό ένταξη των μεταναστών και των
οικογενειών τους, η ενίσχυση της αυξανόμενης κινητικότητας των εργαζομένων στην
Ε.Ε. καθώς και η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και της απασχολησιμότητας και
η βελτίωση της θέσης εργασίας τους. Επίσης, η ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών των
δύο φύλων και της κοινωνικής και επαγγελματικής θέσης των γυναικών και η
ενίσχυση και προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της ατομικής ευημερίας (βλ.
Γ.Γ.Δ.Β.Μ.). Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι να αναπτύξουν τη γλωσσική
δεξιότητα σε τέτοιο βαθμό, ώστε, όσοι επιθυμούν, να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν
τους τίτλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή / και να ενταχθούν στην τυπική
εκπαίδευση (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) ή να παρακολουθήσουν προγράμματα δια
βίου μάθησης, για να αποκτήσουν βασικές και νέες βασικές δεξιότητες, απαραίτητες
για την προσωπική κι επαγγελματική ανάπτυξή τους (βλ. Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).
Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις
Για την ένταξη και ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών λειτουργούν τάξεις
υποδοχής, φροντιστηριακά τμήματα και διαπολιτισμικά σχολεία που στοχεύουν στην
καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής των αλλοδαπών και των Ρομά
μαθητών, καθώς και των μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας. Αυτό
περιλαμβάνει την κατάρτιση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, υποστηρικτικές
παρεμβάσεις εντός σχολείου, συντονισμό των σχολικών δικτύων και την εισαγωγή
καινοτόμων δράσεων (όπως η εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης). Επίσης, έχουν
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συσταθεί ειδικές ρυθμίσεις στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών σε περιοχές με
αυξημένο πληθυσμό των μεταναστών, Ρομά ή επαναπατρισμένων Ελλήνων. Τα
«διαπολιτισμικά σχολεία» προσαρμόζουν το πρόγραμμα σπουδών τους ανάλογα με
τις ειδικές εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες των μαθητών έχοντας
τη διδασκαλία της επίσημης γλώσσας ως βασική προτεραιότητα (βλ. ΕΥΕ,
Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις; European Commission, 2014c: 164).
Τα διαπολιτισμικά «μειονοτικά σχολεία», που είναι δίγλωσσα (ελληνικάτουρκικά), λειτουργούν στις περιοχές με πληθυσμός της μουσουλμανικής
μειονότητας όπως στη Θράκη. Επίσης, επιπλέον ειδικά στοχοθετημένα μέτρα
επικεντρώνονται στους μαθητές από κοινωνικές ομάδες που μειονεκτούν, όπως
μετανάστες και μειονότητες (Ρομά). Σκοπός η άμβλυνση των εκπαιδευτικών
ανισοτήτων και η δημιουργία προϋποθέσεων για την επιτυχή σχολική φοίτηση και
την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων. Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν απώτερο σκοπό
την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του «αδύναμου» μαθητή και δεν αποθαρρύνει την
περαιτέρω παραμονή του στο σχολείο (βλ. European Commission, 2014c: 164).
Εκπαίδευση «Μουσουλμανοπαίδων»
Το εκπαιδευτικό έργο που αναπτύσσει το Πρόγραμμα για την εκπαίδευση των
παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης κατά το διάστημα 2010-13,
όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Δελτίο του Υπουργείο Παιδείας είναι το ακόλουθο:


Δράσεις και παρεμβάσεις εντός σχολείου:
Προβλέπονται ενισχυτικά μαθήματα στο δημοτικό σχολείο, με στόχο την
ανάπτυξη της ελληνομάθειας σε ώρες πρόσθετες στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα ή
σε συνέργεια με το ολοήμερο σχολείο. Επίσης, ενισχυτικά μαθήματα ελληνικής
γλώσσας, λογοτεχνίας, μαθηματικών και φυσικών επιστημών σε ώρες πρόσθετες στο
κανονικό σχολικό πρόγραμμα στα γυμνάσια και σε ορισμένα λύκεια όπου φοιτά
μεγάλος αριθμός μειονοτικών μαθητών. Ακόμα, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνεργατών του προγράμματος με
στόχο την εξοικείωση με τα εκπαιδευτικά υλικά που έχουν παραχθεί σε
προηγούμενες φάσεις του προγράμματος και τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής
ως δεύτερης γλώσσας καθώς και την διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας των
μαθητών. Τέλος, εφαρμογή στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα του γυμνασίου των
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εγκεκριμένων από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπαιδευτικών υλικών για τα
μαθήματα λογοτεχνίας, φυσικών επιστημών και ιστορίας που παρήγαγε το
Πρόγραμμα σε προηγούμενες φάσεις (βλ. Prosociality for Integration and
Multiculturalism Project, χ.χ.: 9-12).


Δράσεις και παρεμβάσεις εκτός σχολείου:
Αφορά την οργάνωση Κέντρων Στήριξης του Προγράμματος (ΚΕΣΠΕΜ). Τα
ΚΕΣΠΕΜ παρέχουν μαθήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας και της επίδοσης των
παιδιών της μειονότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αλλά και των θερινών
διακοπών καθώς και παιδαγωγικές δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών προσχολικής ηλικίας με στόχο την εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα και
την προετοιμασία για τη σχολική ένταξη. Επίσης περιλαμβάνει δημιουργικά
εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, μαθήματα ελληνικών προς τους γονείς των
μαθητών της μειονότητας. Τέλος, μαθήματα εξοικείωσης με τη δομή της τουρκικής
γλώσσας προς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
στόχο να βοηθηθούν στο εκπαιδευτικό τους έργο κατανοώντας τις δυσκολίες και τα
λάθη των μαθητών (βλ. Prosociality for Integration and Multiculturalism Project, χ.χ.:
9-12).
Οι δύο αυτοί βασικοί άξονες του έργου, δηλαδή η εκπαιδευτική παρέμβαση
εντός και εκτός σχολείου συνδέονται στενά και προωθούν από κοινού το στόχο
εξάλειψης του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του υποχρεωτικού σχολείου
στα σχολεία της Θράκης.
5.4.2 Πολιτικές παρέμβασης
Πρόγραμμα Μαθητείας
Η συμμετοχή στην ΕΕΚ είναι αρκετά χαμηλή στην Ελλάδα, στο 33,1% το 2011
χαμηλότερα από τον μέσο όρο 50,4% της ΕΕ. Η απασχολησιμότητα των αποφοίτων
με επίπεδο ISCED 3-4 είναι επίσης χαμηλή, με μόνο το 29,7% των αποφοίτων να
απασχολούνται το 2013 σε σύγκριση με το μέσο όρο του 69,5% της ΕΕ (βλ.
Education Monitor 2014: 4).
Το 2013 η μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. Ν. 4186/2013,
Φ.Ε.Κ 193 Α/17-9-2013) εισήγαγε ένα νέο προαιρετικό τέταρτο έτος στην
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επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με τη μορφή μαθητείας. Το επιπλέον έτος
μαθητείας οδηγεί στην απόκτηση ενός πτυχίου ανώτερης επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου (EQF5), το οποίο αναμένεται να είναι
ελκυστικό για τους εργοδότες και τους μαθητές ενώ ταυτόχρονα η μεταρρύθμιση
βελτιώνει το σύστημα για την αναγνώριση προηγούμενης εκπαίδευσης. Στόχος

της

μαθητείας, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας είναι να υποστηρίξει και να
ενισχύσει τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες από την ΕΕΚ, με σκοπό να αποκτήσουν,
μέσω Της Μαθητείας, επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα και
ειδικότερα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κλάδων σχετικές με τις σπουδές τους, έτσι ώστε
να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα
προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας.
Ο Ν. 4186/2013 έχει ως στόχο να μειώσει τους NEETs, να εκσυγχρονίσει την
ΕΕΚ και να συνδέσει στενότερα το εκπαιδευτικό σύστημα με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας. Αναμένεται ότι ο νέος νόμος να βελτιώσει τις πρακτικές δεξιότητες της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη μετάβαση στην αγορά εργασίας. Από το
Σεπτέμβριο του 2016, οι φοιτητές της ΕΕΚ θα τοποθετούνται με τη μορφή μαθητείας
ενός έτους σε επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους σπουδών. Ο νέος
νόμος θα καλύπτει τόσο τη «τυπική» ΕΕΚ (επαγγελματικά λύκεια, τα οποία οδηγούν
στην αγορά εργασίας ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΕΕΚ) όσο και τη «μη τυπική»
επαγγελματική κατάρτιση (που παρέχουν άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας)
(βλ. European Commission, 2014b: 4).
Επίσης, χρησιμοποιούνται οικονομικά κίνητρα για να ενθαρρύνουν τη
συμμετοχή και τη παραμονή στην ΕΕΚ. Για παράδειγμα, οι νέοι ηλικίας 18-25
λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη για να παραμείνουν στην αρχική ΕΕΚ και οι νέοι
άνεργοι και ανειδίκευτοι προσελκύονται πίσω στην επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση με οικονομικά κίνητρα. (βλ. European Commission, 2014c: 165)
Μαθητεία ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ
Επίσης, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με τις
Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ) εισάγει την μαθητεία6 στην Ελλάδα.
Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές
6

Μαθητεία είναι το κεντροευρωπαϊκό σύστημα που συνδυάζει την επαγγελματική εκπαίδευση στην
τάξη και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις
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συνθήκες εργασίας ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την ένταξή του στην αγορά
εργασίας. Στο πρόγραμμα αυτό διαθέτουν βάση δεδομένων για την παρακολούθηση
των φοιτητών που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και κατάρτιση από την περίοδο
2014-15 (βλ. Ν.3475/2006, ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006; European Commission, 2014c:
163).
5.4.3 Αντισταθμιστικές πολιτικές και μέτρα
Τροποποίηση εκπαιδευτικού συστήματος
Η αύξηση της ευελιξίας και της διαπερατότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος, όπως το εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο και επαγγελματικό λύκειο για να
βοηθήσει τους μαθητές που εργάζονται και αρχική επαγγελματική κατάρτιση για
όσους δεν θέλουν να συνεχίσουν στη γενική.
Επίσης, τη βελτίωση της ποιότητας και του κύρους της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την προσφορά δύο κύκλων σπουδών: δευτεροβάθμιο
και μεταδευτεροβάθμιο (η λεγόμενη «μαθητεία») εκπαίδευση (βλ. European
Commission, 2014c: 164).
Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
Με τον θεσμό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας δόθηκε μία δεύτερη
ευκαιρία για εκπαίδευση και απόκτηση προσόντων στους νέους. Διαμορφώθηκαν νέα
κέντρα εκπαίδευσης που προσφέρουν την ευκαιρία στους νέους να αποκτήσουν
απολυτήριο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τους και τους δίνεται η ευκαιρία
της επιστροφής στο σχολείο των νέων εκείνων που το εγκατέλειψαν πρόωρα (βλ.
Prosociality for Integration and Multiculturalism Project, χ.χ.: 7).
Επιπλέον στα Εσπερινά Σχολεία δύνανται να εγγράφονται ενήλικες, καθώς
και ανήλικοι οι οποίοι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση με υπεύθυνη
δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Η φοίτηση των μαθητών των Εσπερινών
Σχολείων μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής με προσαύξηση του αριθμού των
αδικαιολόγητων απουσιών τους κατά 30, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που οι
μαθητές αντιμετωπίζουν λόγω της εργασίας τους διευκολύνοντας την επιστροφή τους
στην εκπαίδευση και αποτρέποντας τους να την εγκαταλείψουν εκ νέου (βλ. Ν.
4186/2013, Φ.Ε.Κ 193 Α/17-9-2013).
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5.5

Συμπεράσματα
Από τα προλεγόμενα, συμπεραίνουμε ότι η ελληνική πολιτεία έχει κάνει

ορισμένα βήματα για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής Ευρώπης του 2020
για τη μείωση του ποσοστού της μαθητικής διαρροής κάτω από το 10%, μέχρι το
2020. Ωστόσο, ο ρυθμός της μείωσης του φαινομένου είναι διαφορετικός σε κάθε
περιφέρεια, λόγω της ιδιαιτερότητας κάθε μίας, ιδιαιτερότητας γεωγραφικής,
οικονομικής και κοινωνικής.
Συμπεραίνουμε ότι στην Ελλάδα η μαθητική διαρροή υφίσταται μια
διακύμανση μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών, των τύπων σχολείων, των
κοινωνικών ομάδων και του φύλου, ενώ γενικότερα, στις τουριστικές και τις
αγροτικές περιοχές παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά του φαινομένου σε σχέση με
τις αστικές, αντανακλώντας

ως σε ένα βαθμό την κοινωνικοοικονομική

διαστρωμάτωση που έχει διαμορφωθεί σε αυτές. Επίσης, πέραν από τις διαφορές που
συναντάμε ανάμεσα στις περιφέρειες, τα ποσοστά της μαθητικής διαρροής
ποικίλλουν και μέσα σε συνοικίες της ίδιας πόλης, αναδεικνύοντας τις διαφορές που
μπορεί να προκληθούν ακόμη και σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από
κοινωνική συνοχή.
Επιπρόσθετα, υπογραμμίζουμε την κυριαρχία των μέτρων πρόληψης όπως είναι
ο εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός, οι ζώνες εκπαιδευτικής
προτεραιότητας, το σύστημα πληροφόρησης του «My School», το ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, τα ΚΕΔΔΥ, το Παρατηρητήριο για την
πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού καθώς και άλλα προγράμματα
υποστήριξης, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και η εκπαίδευση
«Μουσουλμανοπαίδων». Αντίθετα όμως με τα μέτρα πρόληψης, τα μέτρα
παρέμβασης είναι περιορισμένα όπως το πρόγραμμα μαθητείας και ειδικότερα η
μαθητεία ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ, ενώ ταυτόχρονα και τα αντισταθμιστικά μέτρα είναι επίσης
λιγοστά, όπως η τροποποίηση εκπαιδευτικού συστήματος και τα σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας.
Έπειτα, αναφέρουμε ότι τα μέτρα πρόληψης υποστηρίζουν έμμεσα την
προσπάθεια μείωσης της μαθητικής διαρροής, αφού κυρίως στοχεύουν στην ενίσχυση
της επίδοσης, τη συναισθηματική ισορροπία των σπουδαστών καθώς και στην
αποφυγή της περιθωριοποίησής τους, ενώ ακόμα απευθύνονται κυρίως σε ευπαθείς
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κοινωνικές ομάδες, αγνοώντας ως σε ένα βαθμό τις μεμονωμένες περιπτώσεις.
Συγκεκριμένα, τα μέτρα παρέμβασης μαθητείας ενισχύουν τους σπουδαστές στο
τελικό στάδιο, δηλαδή σε αυτό πριν τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά
εργασίας, δίνοντάς τους κίνητρο για να παραμείνουν και να ολοκληρώσουν την
εκπαίδευσή τους ώστε να μην την εγκαταλείψουν σε μία προσπάθεια εύρεσης
εργασίας. Τέλος, τα αντισταθμιστικά μέτρα μπορούν

να χαρακτηριστούν ως

«παθητικά», αφού δεν αναζητούν «ενεργά» νέους οι οποίοι έχουν διαρρεύσει ώστε να
τους επανεντάξουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Όπως παρατηρείται δυστυχώς, δεν υπάρχει μία ολοκληρωμένη στρατηγική,
στραμμένη προς την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής, αλλά μόνο επιμέρους
μέτρα και πολιτικές που θεσμοθετούνται για ευρύτερα ζητήματα, όπως είναι η
προσπάθεια για μείωση της ανεργίας, οι NEETs, η τροποποίηση στο εκπαιδευτικό
σύστημα υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης και άλλα. Αυτά τα μέτρα παράλληλα
με τον αρχικό στόχο τους, επηρεάζουν και το εξεταζόμενο ζήτημα κυρίως με έμμεσο
τρόπο. Για το λόγο αυτό, είναι δύσκολο να διακριθούν σε πολιτικές πρόληψης,
παρέμβασης και αντιστάθμισης της μαθητικής διαρροής.
Ως εκ τούτου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι με την υλοποίηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων δίνεται ώθηση για την πραγματοποίηση ανάλογων
πολιτικών και στην Ελλάδα, που στόχο έχουν την καταπολέμηση της μαθητική
διαρροής. Τέτοιες για παράδειγμα, είναι οι πολιτικές που εισάγει η ΕΥΕ, η οποία
είναι μια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που υλοποιεί
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν την Παιδεία στα πλαίσια του
ΕΣΠΑ, αλλά και η

πρωτοβουλία «Νέο Σχολείο» καθώς και τα προγράμματα

μαθητείας χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους και διαπολιτισμικές
εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες είναι επικεντρωμένες στους αλλοδαπούς μαθητές
και τις μειονότητες.
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6.

Κριτική ανασυγκρότηση και προτάσεις πολιτικής
Ισχύει το γεγονός ότι, κάθε χώρα αντιμετωπίζει την πρόκληση της

προσαρμογής της στις μεταβαλλόμενες ανάγκες - τόσο τις σημερινές όσο και τις
μελλοντικές - της αγοράς εργασίας. Αυτές οι προκλήσεις είναι ουσιαστικά εκείνες
του αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού και ο βαθμός στον οποίο οι διαρθρωτικές
αλλαγές δίνουν ώθηση στην εθνική οικονομία, σε συνδυασμό με την ανάγκη να
μειωθεί τελικά η μαθητική διαρροή και η νεανική ανεργία. Οι δύο αυτές
εξεταζόμενες έννοιες, επανέρχονται στο προσκήνιο όχι μόνο μέσω του ενδιαφέροντος
που έχει εκδηλωθεί για το φαινόμενο των NEETs, του οποίου αποτελούν κύρια
«συστατικά» του, αλλά και λόγω της αυξανόμενης νεανικής ανεργίας και της
επιδείνωσής της λόγω της οικονομικής κρίσης.
Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν τα αίτια αλλά και οι
παράγοντες που οδηγούν στην μαθητική διαρροή και σε τι βαθμό αυτή αλληλεπιδρά
με τη νεανική ανεργία, καθώς και οι πολιτικές και οι κατευθύνσεις αντιμετώπισής
της.
Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι η μαθητική διαρροή είναι ένα πολύ-παραγοντικό
φαινόμενο μελέτης πολλών ερευνητών, οι οποίοι έχουν διακρίνει ποικίλους
παράγοντες που την προκαλούν, ανάλογα βέβαια από τη σκοπιά που ο καθένας τους
εξετάζει το φαινόμενο και τι είναι αυτό που το προκαλεί. Αν και η κατάσταση
ποικίλλει από χώρα σε χώρα, οι παράγοντες αυτοί μπορούν να συρρικνωθούν κυρίως
στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, στο βαθμό αστικότητας του πληθυσμού,
στην εθνοπολιτισμική προέλευση, το φύλο, τη σχολική επίδοση, το ρόλο της
αυτοεκτίμησης και του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ακόμη, διαπιστώνουμε περίτρανα ότι, η ευθύνη και η υποχρέωση να
συγκρατήσει τους νέους στην εκπαίδευση βαραίνει το εκάστοτε εκπαιδευτικό
σύστημα, το οποίο οφείλει να δημιουργήσει και διατηρήσει τις κατάλληλες συνθήκες
ώστε να είναι ελκυστικό για τους συμμετέχοντες αλλά και να αποτελέσει μία
αποτελεσματική «διαδρομή», η οποία θα οδηγήσει στην επίτευξη μιας αειφόρου
απασχολησιμότητας. Βασικός στόχος του πρέπει να είναι η αποτροπή της διαρροής
τους, προτού οι νέοι αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα, τις δεξιότητες και τις
ικανότητες εκείνες, που θα τους κάνουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και
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να διατηρήσουν τη θέση τους, αποφεύγοντας την ανεργία στην αρχή της καριέρας
τους.
Ωστόσο, το όφελος και το κόστος της μαθητικής διαρροής είναι ατομικό,
οικονομικό

και

κοινωνικό

και

εμπεριστατωμένα

επιδρά

αρνητικά

στην

επαγγελματική ανέλιξη των νέων, αφού παρατηρείται αυξημένη πιθανότητα και
διάρκεια ανεργίας για όσους δεν έχουν αποκτήσει τα κατάλληλα προσόντα εργασίας
μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Οπότε παρατηρείται ότι οι νέοι με χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο και προσόντα, δυσκολεύονται να βρουν απασχόληση όταν
ανταγωνίζονται με υποψήφιους με μεγαλύτερο μορφωτικό επίπεδο και περισσότερες
δεξιότητες. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και στους νέους με μια ανώτερη
εκπαίδευση και κατά αυτό τον τρόπο, δημιουργούνται διαφορετικά επίπεδα νεανικής
ανεργίας ανάλογα με τα επίπεδο εκπαίδευσης ISCED.
Επομένως, είναι αλήθεια ότι η νεανική ανεργία είναι μία κατάσταση που έχουν
μεγάλη πιθανότητα να συναντήσουν οι νέοι με «χαμηλά προσόντα» (ISCED 0-2) σε
σύγκριση με όσους έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση (ISCED 24) και διαθέτουν υψηλά προσόντα (ISCED 5-8) (βλ European Commission, 2014c:
49; Παπαδάκης, 2013: 29 και 36-37). Το γεγονός αυτό ανιχνεύεται ιδιαίτερα στην
αγορά εργασίας της ΕΕ, η οποία αναζητά υψηλή ειδίκευση καθώς σχετίζεται με το
διεθνές οικονομικό ανταγωνιστικό πλαίσιο, το οποίο προέρχεται κυρίως από την
Ασιατική Ήπειρο (βλ. Παπαδάκης, 2013: 29 και 36-37).
Ακόμα, από τα στοιχεία της παρούσας μελέτης συμπεραίνουμε ότι η νεανική
ανεργία επηρεάζει τη μαθητική διαρροή, αφού τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας
μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις αποφάσεις των σπουδαστών για
συνέχιση της εκπαίδευσης τους ή μη. Συγκεκριμένα, αν παρατηρούνται υψηλά
ποσοστά ανεργίας σε έναν τόπο, τότε οι νέοι είναι λιγότερο διατεθειμένοι να
παραμείνουν στο σχολείο, αφού θεωρούν ότι η εκπαίδευση δεν αποτελεί εγγύηση για
την επιτυχή είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Σε περιόδους τώρα αυξημένης
ανεργίας, η μαθητική διαρροή μειώνεται, διότι οι μαθητές παρατηρούν ότι τα άτομα
με προσόντα, αντιμετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας,
προτρέποντάς τους έτσι να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους με στόχο την απόκτηση
επιπλέον προσόντων και κατ’ επέκταση την είσοδό τους στο χώρο της απασχόλησης
(βλ. De Witte et al., 2013: 3682- 3685; European Commission, 2014c: 50).
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Έπειτα, με βάση τα στοιχεία της παρούσας μελέτης, φτάνουμε στο συμπέρασμα
ότι, στην Ελλάδα το εξεταζόμενο φαινόμενο παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με
τη γεωγραφική περιοχή στην οποία εξετάζεται, τους τύπους των σχολείων, τις
κοινωνικές ομάδες αλλά και το φύλο. Άλλωστε, έχει παρατηρηθεί ότι τα ποσοστά της
μαθητικής διαρροής ποικίλλουν ακόμη και σε συνοικίες της ίδιας ελληνικής πόλης,
γεγονός που καταδεικνύει ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να υφίσταται και σε περιοχές
που παρουσιάζουν κοινωνική συνοχή.
Επίσης, καταγράφουμε την κυριαρχία των μέτρων πρόληψης σε αντίθεση με τα
μέτρα παρέμβασης και αντιστάθμισης. Από τη μία πλευρά, τα μέτρα πρόληψης
υποστηρίζουν έμμεσα την προσπάθεια μείωσης της μαθητικής διαρροής, αφού
κυρίως στοχεύουν στην ενίσχυση της επίδοσης, τη συναισθηματική ισορροπία των
σπουδαστών καθώς και την αποφυγή της περιθωριοποίησής τους, ενώ ακόμα
στοχεύουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αγνοώντας ως σε ένα βαθμό τις
μεμονωμένες περιπτώσεις. Από την άλλη, τα μέτρα παρέμβασης μαθητείας ενισχύουν
τους σπουδαστές στο τελικό στάδιο, πριν δηλαδή μεταπηδήσουν από την εκπαίδευση
στην αγορά εργασίας, προσφέροντας κίνητρο για να παραμείνουν και να
ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους ώστε να μην την εγκαταλείψουν σε μία
προσπάθεια εύρεσης εργασίας. Επιπλέον, τα αντισταθμιστικά μέτρα μπορούν να
χαρακτηριστούν ως «παθητικά», αφού δεν αναζητούν «ενεργά» νέους που έχουν
διαρρεύσει ώστε να τους επανεντάξουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Όσον αφορά τους NEETs, οι οποίοι αποτελούν υποομάδα των άνεργων νέων
όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 1.3, επηρεάζονται ως ένα βαθμό από τους ίδιους
παράγοντες που επηρεάζουν τους διαρρέοντες. Η ουσιαστική διαφορά από τους
διαρρέοντες νέους που εντάσσονται ταυτόχρονα στην νεανική ανεργία είναι ότι
μπορεί ένα ποσοστό NEETs να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή
να μην έχουν εγκαταλείψει ένα εκπαιδευτικό επίπεδο. Επιπλέον, η πλειονότητα των
μέτρων πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης εφαρμόζονται σε ένα βαθμό και
στους νέους εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού όπως αναφέρθηκε η
πλειονότητα των μέτρων αυτών δεν στοχεύουν αποκλειστικά στην αντιμετώπιση της
μαθητικής διαρροής.
Τέλος, όσον αφορά την Ελλάδα, η έλλειψη οργανωμένων στρατηγικών και
μεθόδων αντιμετώπισης του φαινομένου είναι εμφανής. Είναι αλήθεια ότι δεν
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υπάρχει μία ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπισης, η οποία να είναι
επικεντρωμένη στη μαθητική διαρροή ως επίμαχο ζήτημα. Αυτό που υπάρχει στην
ελληνική πραγματικότητα είναι μέτρα θεσμοθετημένα, τα οποία στοχεύουν στην
επίλυση ποικίλων ζητημάτων της ελληνικής εκπαίδευσης και συνεισφέρουν έτσι
έμμεσα, στην καταπολέμηση της μαθητικής διαρροής προσεγγίζοντας την από τις
πλευρές της πρόληψης, της παρέμβασης και της αντιστάθμισης.
Προτάσεις πολιτικής
Στη παρούσα μελέτη έχει ήδη επισημανθεί η απουσία στοχευμένων και
μεθοδευμένων στρατηγικών για την καταπολέμηση της μαθητικής διαρροής. Συν τοις
άλλοις, η επίδραση του φαινομένου στην νεανική ανεργία σε συνδυασμό με τις
δυσχερείς συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας, καταδεικνύει την
αναγκαιότητα για άμεση υιοθέτηση σφαιρικής πολιτικής αντιμετώπισης. Παρά τις
όποιες μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στην ΕΕ, στην Ελλάδα το υπάρχον
εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να εμφανίζει ελλείψεις.
Τα μέτρα που εφαρμόζονται την περίοδο αυτή για την επίτευξη των εθνικών
στόχων της μαθητικής διαρροής αφορούν τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τoν εξορθολογισμό επαγγελματικών
προσόντων, πιστοποιημένης μάθησης και ικανοτήτων και την εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων για την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Επίσης, την
περίοδο αυτή βρίσκεται στα πρώτα βήματα η μεταρρύθμιση για την αξιολόγηση και
αυτό-αξιολόγηση των σχολείων και η υιοθέτηση διαφορετικών δράσεων στήριξης
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Καταδεικνύεται η ανάγκη για ενίσχυση της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην
Ελλάδα, καθιστώντας την πιο ελκυστική επιλογή για τους διαρρέοντες νέους.
Κρίνεται απαραίτητη η εναρμόνισή της με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η
αναπροσαρμογή του προγράμματος σπουδών έτσι ώστε να θεωρείται ισάξιο έναντι
του αντίστοιχου Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (βλ. Αλιμήσης, Γραβριλιάδη,
Παπαδοπούλου, Προβατά, χ.χ.: 33)
Παράλληλα

με

την

αναδιαμόρφωση

του

αναλυτικού

προγράμματος,

προτείνεται τροποποίηση των μαθημάτων και των σχολικών εγχειριδίων, ο
εμπλουτισμός των μεθόδων διδασκαλίας με ελκυστικές και προσιτές δραστηριότητες
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με στόχο την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων ανεξαρτήτως δυνατοτήτων και
ικανοτήτων. Με τον τρόπο αυτό η εκπαιδευτική διαδικασία κρατάει ζωντανό το
ενδιαφέρον των μαθητών, αποτρέποντας το αίσθημα απογοήτευσης από την μη
επίτευξη των μαθησιακών στόχων.
Όπως αναφέρθηκε όταν οι μαθητές δηλώνουν απογοητευμένοι από το
εκπαιδευτικό σύστημα, τότε το εκπαιδευτικό σύστημα με τη σειρά του τους
απορρίπτει. Είναι ένα πρόβλημα που διαιωνίζεται, φανερώνοντας την αδυναμία στις
πολιτικές παρέμβασης και αντιστάθμισης.
Επιπλέον, η μείωση των μαθητών ανά τμήμα θα διαμόρφωνε καλύτερες και πιο
ποιοτικές σχέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, που θα βοηθούν τόσο στη
βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών, όσο και στη διευκόλυνση της άμεσης
παρέμβασης και βοήθειας σε δυσχερείς καταστάσεις για την παραμονή του μαθητή
στην εκπαίδευση.
Η στελέχωση των σχολείων με ψυχολόγους, για την ψυχολογική ενίσχυση των
μαθητών σε κίνδυνο ή και σε πρόσφατα διαρρέοντες, και κοινωνικούς λειτουργούς
κρίνεται απαραίτητη. Αυτό διότι ο ψυχολόγος ως στέλεχος ενός σχολείου
παρεμβαίνει άμεσα όπου κρίνει απαραίτητο. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται οι
περιπτώσεις των γονέων που διστάζουν να αποταθούν σε υπηρεσίες όπως τα Κέντρα
Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) όπου υπηρετούν
ψυχολόγοι, που στα καθήκοντά τους είναι η πρόληψη με την παροχή οδηγιών σε
γονείς και εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή υποστηρικτικών προγραμμάτων ειδικά
σε παιδιά που ενδέχεται να εγκαταλείψουν το σχολείο. Ο ψυχολόγος από τη φύση του
έργου του έχει ιδιαιτερότητες στην άσκηση του επαγγέλματος του στο σχολείο και
δεν μπορεί να παρέμβει χωρίς οργανωμένες ψυχολογικές υπηρεσίες σε βάθος
χρόνου. Με άμεση καθημερινή επαφή με τον εκπαιδευόμενο θα πρέπει να
διερευνάται αν είναι συνειδητή επιλογή, ύστερα από ώριμη σκέψη του ιδίου και με
συνυπολογισμό όλων των ενδεχομένων ή απόφαση που «επιβάλλεται» από το
περιβάλλον του για λόγους που προαναφέρθηκαν, όπως η επαγγελματική
αποκατάσταση και η συνέχιση της πατρικής ή οικογενειακής επιχείρησης.
Επιπλέον, δίνεται με τον τρόπο αυτό δυνατότητα συμβουλευτικής υπό τη
μορφή ενημέρωσης για τις ενδεχόμενες συνέπειες στη ζωή του εν δυνάμει
διαρρέοντα. Επίσης, η συμβουλευτική προς τους εκπαιδευτικούς είναι σημαντική
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καθώς πρέπει να αντιληφθούν τις ανάγκες ή τις μη ανάγκες των εκπαιδευόμενων, που
τους ωθούν να εγκαταλείψουν την μάθηση, ώστε να στοχεύσουν πάνω σε αυτές και
να εισαγάγουν τεχνικές, θεματικές και μεθόδους διδασκαλίας που θα τους κινήσουν
το ενδιαφέρον.
Μία αξιοποιήσιμη επιλογή είναι το ευρωπαϊκό έργο HEAR ME με στόχο την
καθοδήγηση των διαρρεόντων νέων από συνταξιούχους με υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης, το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά στη Δανία, στη Φιλανδία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, την Ολλανδία και την Ισπανία. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνθηκε σε
συνταξιούχους ή άτομα που πλησίαζαν στη σύνταξη και επιθυμούσαν να εργαστούν
με νέους. Οι εθελοντές παρακολούθησαν μια σειρά μαθημάτων που αφορούσαν την
απόκτηση δεξιοτήτων καθοδήγησης. Ακολούθως, οι συνταξιούχοι ανέλαβαν τον ρόλο
του υπεύθυνου καθοδήγησης, παρέχοντας συνδρομή και καθοδήγηση σε άτομα που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και χρήζουν ειδικής υποστήριξης για την επίτευξη
των εκπαιδευτικών και εργασιακών τους στόχων (βλ. Aliena, Pastor, Lehtiranta,
Hanna, Rothuizen, Kalusen και Kulothungan, χ.χ.: 4-25).
Σημαντικό ρόλο θα μπορούσε να έχει η ευαισθητοποίηση των διευθυντών ή
προϊσταμένων κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος αναφορικά με το ζήτημα της μαθητικής
διαρροής. Η συλλογή απουσιών, η στενή παρακολούθηση των εκπαιδευόμενων και η
αντιμετώπιση των γενικότερων προβλημάτων που ανακύπτουν στο εκάστοτε ίδρυμα
πρέπει να χειρίζεται με τη στενή συνεργασία διευθυντή και εκπαιδευτικών. Η
καταγραφή των απουσιών μπορεί να επιτευχτεί με την διεύρυνση σε όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης του προγράμματος Ενιαίος Αριθμός Μαθητή που σχεδιάζει να
εισάγει το Υπουργείο Παιδείας (βλ. news.gr). Με τον τρόπο αυτό ενημερώνεται
άμεσα η διεύθυνση για τυχόν φαινόμενα διαρρεόντων νέων και να μπορεί να δράσει
κατάλληλα.
Μία τελευταία πρόταση πολιτικής είναι η δημιουργία Κοιτίδας Κοινωνικής
Συνοχής που έχει ήδη προταθεί από το Ινστιτούτο Νεολαίας. Η Κοιτίδα Κοινωνικής
Συνοχής είναι ένας ευέλικτος, δυναμικός και διαδραστικός φορέας, που έχει ως
απώτερο

στόχο

την

ενημέρωση,

οργάνωση,

συντονισμό

και

υλοποίηση

δραστηριοτήτων, με σκοπό την καταπολέμηση – μέσω της πρόληψης -της μαθητικής
διαρροής. Η Κοιτίδα αποτελεί το διαμετακομιστικό κέντρο πληροφοριών ανάμεσα
στο χώρο δράσης του, που ορίζεται ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, και ανώτερα όργανα ή
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θεσμούς. Η Κοιτίδα Κοινωνικής Συνοχής στελεχώνεται από ένα συντονιστή και την
ομάδα ψυχοκοινωνικής στήριξης, που αποτελείται από ειδικότητες όπως κοινωνικό
λειτουργό, κοινωνιολόγο, κοινωνικό ανθρωπολόγο και ψυχολόγο. Η ομάδα
ψυχοκοινωνική στήριξης καταγράφει το μαθητικό δυναμικό, παρακολουθεί την
πορεία φοίτησης, εμψυχώνει και ενισχύει την προσπάθεια συμμετοχής στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Καταπολεμώντας τη μαθητική διαρροή και επιτυγχάνοντας
την ενεργή ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα οι ωφελούμενοι θα είναι κάτοικοι
αγροτικών και τουριστικών περιοχών, ευαίσθητες κοινωνικά και οικονομικά
πληθυσμιακές

ομάδες

με ιδιαίτερα

πολιτισμικά, πολιτιστικά,

γλωσσικά

ή

θρησκευτικά χαρακτηριστικά, αλλοδαποί, παλιννοστούντες, μετανάστες, Ρομά και οι
αποδέκτες της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο σύνολό τους (βλ. Πατσογιάννη et
al, 2010: 55-64).
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