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Εισαγωγή 
 

Η Σχολική Διαρροή αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ. Στο παρόν 
Σχέδιο Erasmus+ 2017-1-EL01-KA201-036148 “Michelangelo: Ensuring School 
Success and Reducing Early Schoo leaving through Fine Arts” τρεις οργανισμοί 
(ένας Δήμος, ένα σχολείο και μια ΜΚΟ) από τρεις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες- 
την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία- συνεργάστηκαν, ώστε να μελετήσουν 
και να προτείνουν ένα μοντέλο καλών πρακτικών και στρατηγικών που στόχο θα έχει 
τη χρήση της Τέχνης ως μέσο πρόληψης και μείωσης της Σχολικής διαρροής. 
Οι εταίροι της σύμπραξης αυτής είναι από την Ελλάδα: ο Δήμος Ελευσίνας (GR), το 
3º Γυμνάσιο Ελευσίνας (GR)  και οι Athens Makerspace (GR). Από την Ιταλία: ο 
Δήμος Comune di Siderno, το Liceo Artistico "M.Preti/A. Frangipane" και η 
Associazione Darsana Terangα. Τέλος από την Πορτογαλία: Ο Δήμος Município de 
Barcelos (PT), το Agrupamento De Escolas De Barcelos (PT)  και η Associação 
Intercultural Amigos da Mobilidade (PT). 
Συντονιστικός οργανισμός του Σχεδίου είναι ο Δήμος Ελευσίνας. 
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Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα  
 
Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά μεταξύ των ηλικιών 
6-15, δηλαδή περιλαμβάνει την Πρωτοβάθμια (Δημοτικό) και την κατώτερη 
Δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο). H σχολική ζωή, όμως, των μαθητών μπορεί να ξεκινά 
από την ηλικία των 2,5 ετών (προσχολική εκπαίδευση) σε ιδρύματα (ιδιωτικά και 
δημόσια) που ονομάζονται Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί. Ορισμένοι 
Βρεφονηπιακοί Παιδικοί σταθμοί διαθέτουν και Νηπιακά Τμήματα που λειτουργούν 
παράλληλα προς τα Νηπιαγωγεία. 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Νηπιαγωγείο -   Διάρκεια Φοίτησης 2 έτη   (μαθητές από 4 έως 6 ετών ) 
Το Νηπιαγωγείο αποτελεί στάδιο προετοιμασίας που συμβάλει στην ένταξη των 
παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο και έχει ως στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας κοινωνικοποίησης που παρέχεται από 
την οικογένεια. Επιδιώκει την ενίσχυση της ψυχοκινητικής, κοινωνικής, 
συναισθηματικής, νοητικής και ηθικής ανάπτυξης των νηπίων, τόσο σε ατομικό όσο 
και σε ομαδικό επίπεδο.  
Δημοτικό Σχολείο :Διάρκεια Φοίτησης 6 έτη   (μαθητές από 6 έως 12 ετών) 
Η φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο  είναι υποχρεωτική και έχει ως βασικό στόχο την 
ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των 
μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να 
εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. 
Στόχος είναι η διαμόρφωση  και η διεύρυνση της σχέση μεταξύ της δημιουργικής 
δραστηριότητας και της μελέτης αντικειμένων, καταστάσεων και φαινομένων ώστε 
να ανατηχθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί αφομοίωσης της γνώσης.  
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους:  
• Την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που προσφέρεται από το 
Γυμνάσιο  
• τη μεταϋποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που προσφέρεται από το 
Ενιαίο Λύκειο και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.). 

 
Γυμνάσιο  : Διάρκεια Φοίτησης 3 έτη υποχρεωτική εκπαίδευση  (μαθητές από 12 έως 
15 ετών) 
Η εκπαίδευση που παρέχεται στο Γυμνάσιο, έχει ως στόχο να προωθήσει την 
ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών με βάση τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία 
αυτή και τις απαιτήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν στη ζωή. Ειδικότερα, το 
Γυμνάσιο βοηθά τους μαθητές να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους, να 
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συμπληρώσουν και να συνδυάσουν την κατάκτηση της γνώσης με τους ανάλογους 
κοινωνικούς προβληματισμούς, να καλλιεργήσουν τη γλωσσική τους έκφραση, να 
αναπτύξουν ομαλά το σώμα τους, να γνωρίσουν τις διάφορες μορφές της τέχνης, να 
διαμορφώσουν αισθητικό κριτήριο, να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες, κλίσεις, 
δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Λειτουργούν ημερήσια Γυμνάσια καθώς και 
εσπερινά. Στα εσπερινά Γυμνάσια γίνονται δεκτοί εργαζόμενοι μαθητές εφόσον 
έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης, στην Ελλάδα λειτουργούν 
Μουσικά Γυμνάσια, Γυμνάσια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Γυμνάσια με τμήμα 
Αθλητικής Διευκόλυνσης..  
Ενιαίο Λύκειο Διάρκεια Φοίτησης 3 έτη υποχρεωτική εκπαίδευση  (μαθητές από 15 
έως 18 ετών) 
Στόχος του Ενιαίου Λυκείου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των ικανοτήτων - 
δεξιοτήτων του μαθητή και η προετοιμασία του ώστε να αναλάβει υπεύθυνο ρόλο 
μέσα στη σύγχρονη κοινωνία. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η έμφαση στη γενική 
παιδεία και η μεγάλη δυνατότητα που παρέχει για οριζόντια και κάθετη μετακίνηση 
στις άλλες ισότιμες ή ανώτερες βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος.  
Το Ενιαίο Λύκειο αποτελείται από 3 τάξεις και η φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια. Η 
εισαγωγή των αποφοίτων του Γυμνασίου στην Α' τάξη γίνεται χωρίς εξετάσεις.  
Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου έχουν τις εξής δυνατότητες: 
• Να μπουν στην αγορά εργασίας εργαζόμενοι στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα 
• Να εισαχθούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια) ή στα 
Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας, συμμετέχοντας 
στις εξετάσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο εθνικό επίπεδο σε πέντε 
μαθήματα γενικής παιδείας και σε τέσσερα μαθήματα κατεύθυνσης. 
• Να εισαχθούν σε δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ), και να αποκτήσουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 
μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. 
Εκτός από τα ημερήσια λειτουργούν και εσπερινά Ενιαία Λύκεια με τετραετή 
φοίτηση για τους εργαζόμενους νέους. Επίσης λειτουργούν Μουσικά Ενιαία Λύκεια, 
Εκκλησιαστικά Ενιαία Λύκεια, Ενιαία Λύκεια με Τμήμα Αθλητικής Διευκόλυνσης, 
Μειονοτικά Ενιαία Λύκεια και Ενιαία Λύκεια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς 
και Ενιαία Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Τάξεις Ένταξης για μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

• Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) (isced level 3) 
Τα Τ.Ε.Ε. υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ 
επίσης λειτουργούν Τ.Ε.Ε. υπό την εποπτεία και άλλων Υπουργείων, καθώς και 
Τ.Ε.Ε. μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). 
Στόχος τους, είναι ο συνδυασμός της γενικής παιδείας με την εξειδικευμένη τεχνική 
και επαγγελματική γνώση, με σκοπό την επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας.  
Εκτός από τα ημερήσια λειτουργούν και εσπερινά Τ.Ε.Ε. για εργαζόμενους έως 50 
ετών που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Οι υποψήφιοι 
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εισάγονται χωρίς εξετάσεις με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου 
Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου του εξωτερικού.  
Η φοίτηση στα Τ.Ε.Ε. διαρκεί έως και 3 χρόνια και οργανώνεται σε δύο αυτοτελείς 
Κύκλους Σπουδών, οι οποίοι περιλαμβάνουν επιμέρους τομείς και ειδικότητες. Ο 
πρώτος κύκλος διαρκεί δύο χρόνια και ο δεύτερος ένα χρόνο, ενώ για τα εσπερινά 
προστίθεται ένα έτος για τον πρώτο κύκλο και ένα εξάμηνο για τον δεύτερο.  
 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
 
Στην Ελλάδα, με βάση το Ν. 2916/2001, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίζεται σε 
Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Πανεπιστήμια, και σε 
Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα(Τ.Ε.Ι). Επιπλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 1997/98 
θεσμοθετήθηκε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Με διάταξη του 
Συντάγματος, η επαγγελματική και η ειδική εκπαίδευση παρέχονται επίσης και στις 
σχολές της Ανώτερης Βαθμίδας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, η δομή της 
Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ως εξής: 
Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: Η Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση 
έχει ως αποστολή την υψηλή θεωρητική και σφαιρική κατάρτιση του μελλοντικού 
επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Στην Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση 
ανήκουν τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και το 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα λειτουργούν 20 Πανεπιστήμια, σε 
διάφορες πόλεις της χώρας, τα οποία αποτελούνται από Σχολές, οι οποίες με τη σειρά 
τους διαιρούνται σε Τμήματα και αυτά σε αντίστοιχους Τομείς. 
Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση: Η Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση έχει ως 
ρόλο να συμβάλει στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και στην πρόοδο της 
επιστήμης και της εφαρμοσμένης έρευνας. Η εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη 
στην αφομοίωση και μεταφορά των δεδομένων της επιστήμης στην παραγωγή. Οι 
σπουδές στα Τ.Ε.Ι. σε σύγκριση με αυτές στα Πανεπιστήμια έχουν περισσότερο 
εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Στην Ελλάδα υπάρχουν 15 Τ.Ε.Ι., τα οποία αποτελούνται 
από δύο (2) τουλάχιστον Σχολές, που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα Τμήματα. 
Τα Τ.Ε.Ι. λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ μερικά έχουν και 
ανεξάρτητα παραρτήματα, δηλαδή ανεξάρτητα Τμήματα σε άλλη πόλη.  
Ανώτερη Εκπαίδευση: Περιλαμβάνονται οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, οι 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και Δραματικής 
Τέχνης, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι Ανώτερες Σχολές 
Υπαξιωματικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η Ανώτερη Σχολή 
Αστυφυλάκων. 
Πανεπιστήμια: Η φοίτηση στα Πανεπιστήμια διαρκεί τέσσερα (4) έτη, εκτός από 
ορισμένες Σχολές όπου η φοίτηση μπορεί να διαρκέσει πέντε (5) ή έξι (6) έτη. Το 
ακαδημαϊκό έτος στα Ελληνικά Πανεπιστήμια διαιρείται σε δύο εξάμηνα των 
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δεκατριών (13) πλήρων εβδομάδων διδασκαλίας και τριών (3) εβδομάδων εξετάσεων. 
Οι φοιτητές περατώνουν τις σπουδές τους με την πάροδο των τεσσάρων ετών και 
εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση και εξέταση των 
υποχρεωτικών μαθημάτων, καθώς και των μαθημάτων επιλογής. Ο τίτλος σπουδών 
στα Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι το Πτυχίο ή το Δίπλωμα ανάλογα με τη Σχολή 
φοίτησης.  
Τ.Ε.Ι.: Η φοίτηση στα Τ.Ε.Ι. διαρκεί τέσσερα (4) έτη. Διαιρείται σε οκτώ (8) εξάμηνα 
που περιλαμβάνουν τα προγράμματα διδασκαλίας και το εξάμηνο εκπόνησης της 
πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου είναι δυνατό να πραγματοποιείται 
και η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη άσκηση στο επάγγελμα. Ο τίτλος σπουδών 
στα Τ.Ε.Ι. είναι το Πτυχίο. Τα Τ.Ε.Ι. παρέχουν συνολικά 81 εξειδικεύσεις σε 
διάφορους τομείς: 
Ε.Α.Π: Το πρόγραμμα σπουδών στο Ε.Α.Π. βασίζεται στη μέθοδο της εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας. Οι φοιτητές χρειάζεται να οργανώσουν κατάλληλα το 
χρόνο τους ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μελέτης που επιβάλλει αυτή 
η διδακτική μέθοδος. Το Ε.Α.Π. παρέχει πτυχίο ισότιμο με το πτυχίο των 
"παραδοσιακών" Πανεπιστημίων. Οργανώνει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών, καθώς και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή 
μετεκπαίδευσης που οδηγούν σε πιστοποιητικά παρακολούθησης ή επιμόρφωσης.  
 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
 
Στην Ελλάδα, τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών οδηγούν στην απόκτηση 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).  
Ο γενικός στόχος των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η 
διεύρυνση των σπουδών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό την παροχή ειδίκευσης 
σε διάφορες γνωστικές περιοχές. Στην Ελλάδα λειτουργούν διακόσια δέκα τρία (213) 
Π.Μ.Σ. στα Πανεπιστήμια και δώδεκα (12) Π.Μ.Σ. στο Ε.Α.Π. που οδηγούν στην 
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Στα μεταπτυχιακά 
προγράμματα μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Η 
εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται με τη διαδικασία της επιλογής ή των εξετάσεων 
(προφορικών ή/και γραπτών). Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η γνώση 
μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Η χρονική διάρκειά τους δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από ένα ημερολογιακό έτος.  
 
Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών 
 
Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Ο 
γενικός στόχος των σπουδών απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος είναι η 
εξειδίκευση σε στρατηγικής σημασίας γνωστικές περιοχές, και η εμβάθυνση και 
ανάπτυξη της βασικής έρευνας σε διάφορες επιστημονικές περιοχές με αποτέλεσμα 
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τη σύγχρονη ενδυνάμωση του επιστημονικού ιστού της χώρας. Για την απόκτηση 
Διδακτορικού Διπλώματος απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε όσα Πανεπιστήμια λειτουργούν 
οργανωμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.  

 
Εικόνα 1: Δομή Εκπαιδευτικού Συστήματος, ανακτημένο από https://goo.gl/5J3B2C 
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Καταγραφή ορισμών 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση στο χώρο των κοινωνικών επιστημών ότι είναι σχεδόν 
αδύνατο να διατυπωθούν απόλυτοι και κοινά αποδεκτοί κοινωνιολογικοί ορισμοί που 
να είναι σε θέση να περιγράψουν και να οριοθετήσουν έννοιες ή κοινωνικές 
καταστάσεις µε τρόπο καθολικό. Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στη διαφορετική 
κάθε φορά οπτική που μπορεί να υιοθετηθεί από τον κοινωνικό μελετητή αφετέρου 
δε, στον άρρηκτο δεσμό που συνδέει έννοιες και ορισμούς µε ένα ορισμένο 
κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο και  αναφέρονται. 
Έτσι και ο όρος «σχολική διαρροή» αποτελεί πρώτα απ’ όλα έναν κοινωνιολογικό 
όρο και ως τέτοιος, βρίσκεται σε σχέση άμεσης εξάρτησης µε το πώς µία 
συγκεκριμένη κοινωνία αντιλαμβάνεται και ρυθμίζει τα σχετικά µε το εκπαιδευτικό 
της σύστημα ζητήματα σε µία δεδομένη χρονική στιγμή. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ως δεδομένο ότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός και 
στατιστικά προσδιορισμένος ορισμός για τη σχολική διαρροή, όπως άλλωστε δεν 
υπάρχει συγκεκριμένη και κοινά αποδεκτή μέθοδος ή μοντέλο για την ακριβή 
μέτρηση της. 
Στην εκπαιδευτική ορολογία, ως «σχολική διαρροή» ορίζεται γενικά η διακοπή της 
φοίτησης πριν την απόκτηση κάποιου επίσημου πιστοποιητικού γνώσεων. Εντούτοις, 
αυτός ο γενικόλογος ορισμός δεν φαίνεται να αποδίδει µε επάρκεια όλες τις πτυχές 
του φαινομένου. Η σχολική διαρροή μπορεί να αποδοθεί µε πλήθος διαφορετικών 
ορισμών που ποικίλουν ανάλογα µε την ένταση του φαινομένου (π.χ. μόνιμη ή 
προσωρινή διακοπή της φοίτησης), τη βαθμίδα της εκπαίδευσης στην οποία 
παρατηρείται το φαινόμενο (π.χ. κατώτερη, υποχρεωτική κλπ.), τη χρονική στιγμή 
της αποχώρησης από το εκπαιδευτικό σύστημα (π.χ. στην αρχή ή στη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς), τα αίτια της διαρροής (π.χ. κοινωνικός αποκλεισμός, σχολική 
αποτυχία) κλπ.   
Σύμφωνα πάντως µε τον επικρατέστερο και ευρύτερα διαδεδομένο ορισμό, η έννοια 
της σχολικής διαρροής αναφέρεται στην οριστική εγκατάλειψη του σχολείου πριν την 
ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής βαθμίδας που κατά κανόνα θεωρείται απαραίτητη για 
το μαθητή αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της1. 
Κατά µία στενότερη έννοια, ως σχολική διαρροή ορίζεται η εγκατάλειψη του 
σχολείου πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Με δεδομένο ότι 
στην Ελλάδα η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 9ετούς διάρκειας, ξεκινά δηλαδή στην 
Α’ τάξη του Δημοτικού και ολοκληρώνεται µε την αποφοίτηση από την Γ’ 
Γυµνασίου2, στον παραπάνω ορισμό εντάσσονται όσοι εγκατέλειψαν το σχολείο πριν 
την απόκτηση του απολυτηρίου Γυμνασίου. 
Κατά έναν άλλο ορισμό, ο όρος «μαθητική διαρροή» αναφέρεται σε όλους τους νέους 
που δεν ολοκληρώνουν την εκπαίδευση που έχουν ξεκινήσει, σε οποιαδήποτε 
βαθμίδα και αν ανήκουν3. Ο ορισμός αυτός χρησιμοποιείται διασταλτικά και  
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συνεπώς, δεν περιορίζεται στις βαθμίδες της δευτεροβάθμιας (υποχρεωτικής ή µη) 
εκπαίδευσης αλλά συμπεριλαμβάνει και τις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες.  
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι περισσότεροι κοινοτικοί θεσμοί, αλλά και η 
πλειοψηφία των αρμόδιων για την παιδεία εθνικών φορέων, υιοθετούν τον ορισμό της 
EUROSTAT, που µε τη σειρά του αναφέρεται στο κριτήριο αναφοράς του 
Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε. (3/2003), σύμφωνα µε τον οποίο η 
σχολική διαρροή ορίζεται ως το ποσοστό των νέων ηλικίας 18-24 ετών που έχουν 
ολοκληρώσει, κατ’ ανώτατο, τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και δεν παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.  
Το βασικότερο μειονέκτημά του συγκεκριμένου ορισμού είναι ότι διαπιστώνει τη 
διαρροή 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 πλεονέκτημά της κοινής προσέγγισης 
από όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης και ως εκ τούτου, παρέχει τη δυνατότητα 
διαρκούς και συγκριτικής παρακολούθησης του φαινομένου της σχολικής διαρροής. 
 Είναι προφανές ότι ο εκάστοτε ορισμός της έννοιας της σχολικής διαρροής 
υπαγορεύει διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όχι µόνο στο επίπεδο της 
περιγραφής του φαινομένου αλλά και στο επίπεδο της καταγραφής και μέτρησης του 
και, ως ένα βαθμό, επιδρά στο έργο του προσδιορισμού των κατάλληλων μεθόδων 
πρόληψης και αντιμετώπισης του.   
Σε κάθε περίπτωση και πέρα από τις όποιες εννοιολογικές και μεθοδολογικές 
αποκλίσεις, είναι κοινά αποδεκτό ότι η σχολική διαρροή αναφέρεται στην 
ανεπιθύμητη και πρόωρη διακοπή της διαδικασίας απόκτησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων απαραίτητων για την ένταξη στην ενήλικη ζωή και ότι, συνήθως, η 
απεμπλοκή από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι µία μακρά και αργή πορεία που 
συχνά ξεκινά στα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής. 

Αίτια 

Το πρόβλημα της εγκατάλειψης είναι πολύ περίπλοκο, αφορά όλες τις πτυχές της 
σχολικής κοινότητας: το εκπαιδευτικό σύστημα, τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές, τις οικογένειες και την κοινωνία γύρω 
τους                                                                                                                                    
  α. Λόγοι που σχετίζονται με το σχολείο 
Οι δυσλειτουργίες του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος σε συνδυασμό με 
παλιομοδίτικες μεθόδους διδασκαλίας και μη καταρτισμένο προσωπικό δημιουργούν 
τις συνθήκες για την διαρροή των μαθητών. 



 
“Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing 

 Early School Leaving through Fine Arts” 
2017-1-EL01-KA201-036148 

• Βαθμοθηρικά εκπαιδευτικά συστήματα που αυξάνουν τον ανταγωνισμό και την 
ανταγωνιστικότητα στο σχολείο. Οι μαθητές μπορεί να γίνουν παράλογα εγωιστές και 
το αίσθημα της μοναξιάς επικρατεί. 
• Εκπαιδευτικά προγράμματα και αναλυτικά προγράμματα σπουδών που δεν είναι 
ελκυστικά, δεν προσελκύουν την προσοχή των μαθητών, δεν τους επιτρέπουν να 
είναι δημιουργικοί. 
• Ιδιαίτερα απαιτητικά προγράμματα με πολλά διαφορετικά αντικείμενα οδηγούν σε 
έλλειψη ελεύθερου χρόνου για τα χόμπι των μαθητών και τα προσωπικά τους 
ενδιαφέροντα 
• Μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη 
• Δυσκολία μετάβασης μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης 
• Βαθμοθηρία 
• Έλλειψη χώρων κοινωνικής συναναστροφής στα σχολεία. 
• Ο ανεπαρκής αριθμός των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεώνει τους 
μαθητές στις αγροτικές περιοχές, όπου ο πληθυσμός σχολικής ηλικίας είναι χαμηλός, 
να μένουν σε οικοτροφεία μακριά από το σπίτι, ή να μεταφέρονται με λεωφορείο από 
απομακρυσμένα σχολεία στο κέντρο της επαρχίας. 
•  Η αντιμετώπιση από την πλευρά της διοίκησης και των εκπαιδευτικών. 
• Δασκαλοκεντρική μάθηση, η οποία, όταν επικρατεί, προωθεί την παπαγαλία στη 
μάθηση  και η περισσότερο θεωρητική παρά πρακτική γνώση δεν δίνει στους μαθητές 
την ευκαιρία να λάβουν ενεργό μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία και δεν λαμβάνει 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες μεταξύ των μαθητών. 
• Άδικη εφαρμογή των σχολικών κανόνων. 
• Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ενδοϋπηρεσιακή τους κατάρτιση. 
• Τα διαπολιτισμικά σχολεία δεν λειτουργούν σωστά. Η επιβολή της κυρίαρχης 
ιδεολογίας στις μειονότητες, προκαλεί αισθήματα καταπίεσης στους μαθητές  που 
ανήκουν σ΄ αυτές. 
β. Προσωπικοί λόγοι 
       Στο σχολικό περιβάλλον οι όροι αυτοί αλληλεπιδρούν με προσωπικούς λόγους 
των μαθητών, οι οποίοι είναι έφηβοι στη δύσκολη και ευαίσθητη ηλικία των 12 μέχρι 
16 χρόνων. 
• Η βία ανάμεσα σε συμμαθητές και ο εκφοβισμός στα σχολεία 
• Ο φόβος της αποτυχίας, η αποτυχία και η απάθεια έναντι του σχολείου. Φτωχές 
επιδόσεις των μαθητών σε συνδυασμό με την επαναλαμβανόμενη ακαδημαϊκή 
αποτυχία, μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση των μαθητών. Η απογοήτευση που 
αισθάνονται τα παιδιά στο σχολείο, μπορεί να τους κάνει να αδιαφορούν για σπουδές 
ή να τους κάνει επιθετικούς με τους συνομηλίκους τους. Επίσης, μπορεί να έχουν 
κάποια προβλήματα πειθαρχίας. 
• Σκασιαρχείο 
• Έλλειψη κινήτρου και ενδιαφέροντος προς το σχολείο (οι μαθητές το βρίσκουν 
βαρετό) 



 
“Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing 

 Early School Leaving through Fine Arts” 
2017-1-EL01-KA201-036148 

• Μαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο 
• Έλλειψη εμπιστοσύνης σε δασκάλους, 
• Φίλοι / πίεση από τις παρέες (κακές επιρροές) 
• Φυσικές αλλαγές και εφηβεία προκαλούν αποπροσανατολισμό 
• Επιβλαβείς συνήθειες –  να συχνάζουν σε ίντερνετ καφέ και να παίζουν παιχνίδια 
• Προβλήματα υγείας 
• Γάμος 
• Εφηβική εγκυμοσύνη 
• Σύγκρουση με το νόμο 
• Υποκουλτούρες 
•Χαμηλό επίπεδο ικανοτήτων στην επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής 
                                                                                                                             
γ. Οικογενειακά προβλήματα 
      Η συνεργασία σχολείου-γονέων θα μπορούσε να διαχειριστεί προβλήματα όπως 
αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά οικογενειακά προβλήματα επιδεινώνουν την 
κατάσταση. 
• Οι δυσλειτουργικές οικογένειες (ενδοοικογενειακή βία, αλκοολισμός) και δύσκολη 
σχέση ανάμεσα στους γονείς (διαζύγιο - διαλυμένη οικογένεια) 
• Το παιδί δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη που σχετίζεται με το σχολείο 
• Οικογενειακή στάση απέναντι στην εκπαίδευση - η έλλειψη υποστήριξης από τους 
γονείς. Οι γονείς μπορεί να είναι αδιάφοροι για την πρόοδο των παιδιών τους και 
μπορούν επίσης να υποτιμούν την εκπαίδευση ως μια από τις σημαντικότερες 
προτεραιότητες που έχουν τεθεί για τους μαθητές, ή μπορεί να επιβάλλουν 
υπερβολική πίεση στους μαθητές τους. Και οι δύο καταστάσεις προκαλούν παιδική 
αντίδραση. 
•Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων - είναι δύσκολο για αυτούς να ενθαρρύνουν 
τα παιδιά τους να μάθουν. 
• Οικονομικά και άλλα προβλήματα της οικογένειας 
• Ηθική της οικογένειας 
• Η δομή της οικογένειας 
• Έλλειψη θετικών προτύπων στην οικογένεια 
• Όντας το μεγαλύτερο παιδί από το σπίτι 
• Προκατάληψη της οικογένειας 
• Ασθένειες 
δ. Κοινωνικοί λόγοι 
    Η οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση στις μέρες μας, λόγω της επίδρασής 
της στην αγορά εργασίας, έφερε νέα προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των 
κοινωνικών ομάδων και, τελικά στη λειτουργία του σχολείου. 
• Η επίδραση των διαφορών μεταξύ των φύλων 
• Κοινωνικό περιβάλλον 
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• Προβλήματα με την απασχόληση – οι μαθητές ισχυρίζονται ότι δεν τους δίνονται  
προοπτικές ώστε να είναι επιτυχημένοι  στην μελλοντική τους επαγγελματική ζωή 
• Οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες με ανάγκες-μερικοί από τους μαθητές πρέπει 
να εργαστούν για να δώσουν τις οικογένειές τους οικονομική στήριξη 
• Δυσκολίες στην ένταξη των οικογενειών των μεταναστών ή των θρησκευτικών 
μειονοτήτων 
• Οι οικογένειες που ζουν σε ορεινές, φτωχές, απομακρυσμένες ή ακόμη και 
απομονωμένες περιοχές  πιστεύουν ότι η εκπαίδευση δεν είναι μεταξύ των πρώτων 
προτεραιοτήτων τους. 
• Αρνητική επίδραση των ηγετών της κοινότητας και των μέσων ενημέρωσης 
• Παιδική εργασία. η ανεργία των γονέων - οικονομικά προβλήματα οδηγούν τις 
οικογένειες να μετακινούνται ή παροτρύνουν τα παιδιά να βρουν μια θέση εργασίας. 
• Εποχιακή μετανάστευση 
ε. Πολιτικοί λόγοι 
• Δυσπιστία έναντι της εκπαιδευτικής πολιτικής 
• Ασφάλεια και τρομοκρατία 
• Δυσπιστία προς τις πολιτικές απόψεις της κυβέρνησης 
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Προτάσεις για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

1. Το σχολείο πρέπει να είναι φιλικό προς τους μαθητές (ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες,  υποστήριξη από τους δασκάλους, ολιγομελείς τάξεις, κλπ) 
2. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κάνουν τα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα και να 
χρησιμοποιούν κατάλληλη  υλικο-τεχνική υποδομή, ώστε να προσελκύουν  την 
προσοχή των μαθητών στην τάξη. 
3. Να γίνει το σχολείο πιο ελκυστικό οργανώνοντας τις κτιριακές εγκαταστάσεις  του 
σχολείου (εργαστήρια, γυμναστήριο, κήπος, κλπ). 
4. Να προωθήσει εξωσχολικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο, 
όπως: 
- Σχολική Εφημερίδα, περιοδικό 
- Ζωγραφική 
- Διακόσμηση 
- Σπορ ή καλλιτεχνικές διοργανώσεις. 
- Μουσική κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων 
- Εργαστήρια χορού 
- Μουσικά εργαστήρια 
- Εθελοντική εργασία/καθαριότητα 
5. Να επιδιώξει τη συνεργασία ειδικών συμβούλων 
6. Να χρησιμοποιηθούν οι εμπειρίες των μαθητών / ενηλίκων που έχουν παρατήσει το 
σχολείο για να αποτραπεί η εξάπλωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Θα 
ήταν χρήσιμο, αν αυτοί που εγκατέλειψαν,  μπορούσαν να συναντηθούν με τους 
μαθητές  και να τους μιλήσουν για τη ζωή τους αφότου παράτησαν το σχολείο. 
7. Να παρακινηθούν οι καθηγητές να συμμετέχουν ενεργά στην καταπολέμηση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να 
υποστηριχθούν για να αναπτύξουν κίνητρα-μέσα για την αύξηση της ένταξης των 
μαθητών και την επικοινωνία μαζί τους και με τους γονείς τους, να εμπλέξουν τους 
μαθητές σε εξωσχολικές δραστηριότητες και να τους συμβουλεύσουν. 
8. Πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας. Οι 
οικογένειες θα πρέπει να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές συναντήσεις στο σχολείο 
ώστε να ενημερώνονται  : 
• για τη συμπεριφορά των μαθητών στην εφηβεία. 
• για την πρόληψη του σκασιαρχείου 
• για την πρόοδό των μαθητών στα μαθήματα 
9. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναθέτουν ευθύνες στους μαθητές στην τάξη και 
στο σχολείο, έτσι ώστε κάθε μαθητής να αισθάνεται ότι αυτός ή αυτή είναι μέρος του 
σχολείου. Είναι σημαντικό να αισθάνονται ότι είναι ξεχωριστές προσωπικότητες και 
ότι το σχολείο τους αγαπάει και ενδιαφέρεται γι΄ αυτούς. 
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10. Θα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον μαθήματα για τους απόντες μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσπαθήσουν ώστε οι μαθητές να αγαπήσουν το σχολείο 
κατά τη διάρκεια αυτών των επιπλέον μαθημάτων. 
11. Ένα ειδικό πρόγραμμα θα πρέπει να γίνει για τους μαθητές  με κίνδυνο 
εγκατάλειψης του σχολείου. 
12. Να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μέσα από κίνητρα και 
βραβεία. 
13. Να ενθαρρυνθούν οι τοπικές αρχές και οι ειδικευμένες ΜΚΟ να συμμετέχουν 
μαθητές από τις ομάδες με υψηλό κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ως 
εθελοντές σε διάφορα προγράμματα στήριξης (όπως για φροντίδα ηλικιωμένων ή για 
οικογένειες που έχουν ανάγκη). 
14. Να τηρείται αρχείο για την παρακολούθηση της κατάστασης των μαθητών που 
προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. 
15. Να προωθηθούν διαπολιτισμικές δραστηριότητες για την ενσωμάτωση αυτών των 
μαθητών. 
16. Να προσφέρει επιπλέον μαθήματα βελτίωσης της επικοινωνίας στη γλώσσα του 
κράτους μέλους υποδοχής για κάθε χώρα 
17. Το σχολείο θα πρέπει να παρέχει οικονομική ενίσχυση σε μαθητές (π.χ.. Δωρεάν 
σχολικά βιβλία) και ψυχολογική υποστήριξη από τους καθηγητές τάξης, καθηγητές, 
εκπαιδευτικούς και σχολικά ιδρύματα. 
18. Για να αυξηθεί η ευελιξία της εκπαίδευσης το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει  να 
δώσει στους μαθητές περισσότερες δυνατότητες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, 
τα χόμπι. Αυτό μπορεί να σημαίνει νέες μεθόδους διδασκαλίας ή νέα θέματα και 
εγκαταστάσεις στο σχολείο. 
19.Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία της οικογένειας . 
20. Οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το να πάρουν μια καλή εκπαίδευση 
σημαίνει μια καλά αμειβόμενη εργασία στο μέλλον. 
21. Θα πρέπει να προκληθεί η  γνωστική περιέργεια και η δημιουργικότητα των 
μαθητών ώστε να προετοιμαστούν για αλλαγές και τη δια βίου μάθηση. 
22. Να αναπτυχθεί η "προληπτική εκπαίδευση", δηλαδή να εκπαιδευθούν οι μαθητές 
στο πώς να λύνουν διάφορα προβλήματα. 
23. Να οργανωθούν επισκέψεις σε ιδρύματα, οργανώσεις, που υποστηρίζουν 
προγράμματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να είναι επιτυχημένοι. 
24. Να αναπτύξει σχέδια για την προστασία των παιδιών από την παιδική εργασία. 
25. Να συνεργάζεται με διάφορα θεσμικά όργανα για την πρόληψη της 
προκατάληψης ενάντια στην εκπαίδευση των μαθητριών. 
26. Να εκσυγχρονιστεί το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων / 
προγραμμάτων σπουδών. 
27. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αξιολόγηση και όχι στις εξετάσεις. 
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Αντιμετώπιση της εγκατάλειψης του σχολείου μέσω των καλών τεχνών 
Μερικές από τις παρακάτω  παιδαγωγικές στρατηγικές μπορεί να έχουν θετική 
επίδραση στην πρόληψη διαρροής: 
• Ο έγκαιρος εντοπισμός των μαθητών που κινδυνεύουν με σχολική αποτυχία και 
πιθανή διακοπή των σπουδών τους 
• Εξατομικευμένη εκπαιδευτική και κοινωνική ενθάρρυνση και βοήθεια 
• Ίση πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και τους νέους 
• Σχετικό και ελκυστικό πρόγραμμα σπουδών 
• Ευέλικτα εκπαιδευτικά μονοπάτια 
• Καλύτερη στρατηγική για την ενσωμάτωση νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών 
• Ομαλή μετάβαση μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης 
• Υψηλής ποιότητας, ελκυστική και ενδιαφέρουσα επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση 
• Συμμετοχή των μαθητών και των γονέων στη σχολική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων 
• Αρχική και συνεχής ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 
• Ολιστική σχολική προσέγγιση. 
• Ισχυρό και καλά ανεπτυγμένο σύστημα καθοδήγησης 
• Συνεργασία με την αγορά εργασίας: 
- παροχή ευκαιριών σε πρώιμο στάδιο, που επιτρέπουν στους νέους να γνωρίσουν τον 
κόσμο της εργασίας, για παράδειγμα μέσω της κατάρτισης στις επιχειρήσεις, η οποία 
θα μπορούσε να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις εργασιακές απαιτήσεις και 
προσδοκίες των εργοδοτών. Μπορεί επίσης να αυξήσει τα κίνητρά τους να 
συνεχίσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση τους και να εστιάσουν καλύτερα στις 
μελλοντικές επιλογές σταδιοδρομίας. 
• Συνεργατική εργασία με τους συμβούλους σταδιοδρομίας και ψυχολόγους για να 
στηρίξουν τις αποφάσεις των μαθητών. 
• Ολοκληρωμένα προγράμματα. 
• Έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση / κατάρτιση σε βασική και δευτεροβάθμια 
βαθμίδα της εκπαίδευσης 
• Σχολεία με αυτονομία και συνεργασία μεταξύ της διοίκησης και των σχολείων, 
ώστε να τους προσφέρεται μεγαλύτερη ελευθερία να διαχειρίζονται τα προγράμματα 
σπουδών και τη διάρκεια προγραμμάτων των σπουδών των μαθητών. 
 
Οι συνέπειες της σχολικής διαρροής  
Η σχολική διαρροή έχει συνέπειες σε διάφορους τομείς. Οι επιπτώσεις αφορούν τον 
ίδιο τον νέο και την οικογένειά του, αλλά εξίσου και την περιφέρειά του και εν τέλει 
όλη την κοινωνία και είναι:  
α. Προσωπικές (ψυχολογικές)  
Οι επιπτώσεις της σχολικής διαρροής εμφανίζονται πρώτα-πρώτα στον ίδιο τον νέο. 
Η ένταξή του στην αγορά εργασίας περιορίζεται σημαντικά προς όφελος των 
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πτυχιούχων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την κατάρτισή τους παρά προς όφελος των 
νέων χωρίς πτυχίο. Η προοπτική ποιότητας ζωής στο μέλλον καταστρέφεται και τη 
θέση της παίρνουν ο κοινωνικός αποκλεισμός και η απειλή της φτώχειας.  
β. Κοινωνικές  
Η ανεργία είναι ένα αρνητικό κοινωνικό στοιχείο και κυρίως η μακροχρόνια ανεργία. 
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι νέοι χωρίς κατάρτιση να αποτελούν αιτία αύξησης του 
ποσοστού ανεργίας. Ένα άλλο αρνητικό γεγονός είναι η μη αξιοποίηση του 
δυναμικού αυτών των νέων. Οι νέοι χωρίς δίπλωμα έχουν πολλά θετικά 
χαρακτηριστικά που πρέπει να υποστηριχτούν προς όφελος της κοινωνίας.  
Οι νέοι χωρίς κατάρτιση και στη συνέχεια χωρίς επαγγελματική και κοινωνική 
ένταξη αντιμετωπίζουν κίνδυνο να ακολουθήσουν διάφορες αντικοινωνικές 
δραστηριότητες ακόμη και εγκληματικές. Αυτό οδηγεί στην εγκληματικότητα και σε 
άλλα μη αποδεκτά φαινόμενα. Σε μια κοινότητα που βασίζεται στη γνώση, στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές περιβάλλον, στην ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών και σε νέου είδους προσεγγίσεις για τη διαχείριση των ανθρώπινων 
πόρων, αυτοί που είναι καταδικασμένοι σε αποκλεισμό από την αγορά εργασίας που 
γίνεται όλο και πιο απαιτητική, είναι τα άτομα που δεν κατέχουν ούτε τις βασικές 
γνώσεις. 
 γ. Οικονομικές  
Οι οικονομικές επιπτώσεις εμφανίζονται και στο άτομο και στην κοινωνία. Για το 
άτομο, η απομάκρυνση από το σχολείο ακολουθείται από τη μειωμένη πιθανότητα να 
αποκτήσουν εισόδημα από εργασία και αν βρεθεί κάποια εργασία το εισόδημα θα 
είναι χαμηλότερο από αυτό των πτυχιούχων. Το χαμηλό ή ανεπαρκές εισόδημα 
οδηγεί στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και περιορίζει το άτομο. Ως προς την 
κοινωνία, η σχολική διαρροή αυξάνει την ανάγκη συμπληρωματικών δαπανών 
(επιδόματα ανεργίας, επιδόματα ενδεχομένως για τη σχολική επανένταξη/δεύτερη 
ευκαιρία ή επιδόματα κοινωνικά (π.χ. απορίας). 
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Η Μαθητική Διαρροή Στην Ελληνική Εκπαίδευση 

 Εισαγωγικά 
   Σήμερα, σε μια μεταβαλλόμενη οικονομία που ακολουθεί τον ρυθμό της 
παγκοσμιοποίησης, είναι απαραίτητο όλοι οι άνθρωποι να εφοδιαστούν με όλες τις 
αναγκαίες γνώσεις & δεξιότητες ώστε, να προσαρμόζονται με επιτυχία στην 
πολύπλοκη σύγχρονη πραγματικότητα που περιστρέφεται γύρω από τις κεντρικές 
έννοιες της παραγωγικότητας και του οικονομικού ανταγωνισμού.  
   Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πολιτική προτεραιότητα μια νέα ώθηση στην 
απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις διά μέσω μιας ποιοτικής εκπαίδευσης  
για όλους. Στοιχείο αποσταθεροποίησης αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής για 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη αποτελεί η Μαθητική Διαρροή, 
η οποία σχετίζεται άρρηκτα με τις εκπαιδευτικές ανισότητες και δυσκολεύει το 
ζητούμενο της κοινωνικής ένταξης. 
   Στην εκπαιδευτική γλώσσα ο όρος «διαρροή» αναφέρεται σε εκείνους τους νέους 
που δεν ολοκληρώνουν την ελάχιστη προαπαιτούμενη αναγκαία εκπαίδευση που 
ορίζεται στην κοινωνία που ζουν ή στην μη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης που έχουν 
ξεκινήσει. Είναι φανερό λοιπόν πως η Μαθητική Διαρροή ευθύνεται για την μη 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων των συγχρόνων 
κοινωνιών. Εδώ λοιπόν θα προσπαθήσουμε να απογράψουμε την μαθητική διαρροή 
στην Ελληνική δημόσια εκπαίδευση την περίοδο 2013 – 2016 στο σύνολο του 
μαθητικού πληθυσμού.  

Ταξινομικά Κριτήρια – Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων 
 
   Στην παρουσίαση αυτή αποτυπώνεται η μαθητική ροή / διαρροή στις επιμέρους 
εκπαιδευτικές βαθμίδες (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Υποχρεωτική, Ανώτερη 
Δευτεροβάθμια, Τυπική Επαγγελματική), τόσο γενικά όσο και σε τρία βασικά 
γεωγραφικά επίπεδα : ι) την Επικράτεια ιι) την διοικητική περιφέρεια ιιι) τον νομό, 
και επίσης ως προς τις παραμέτρους της τάξης, του φύλου, της αστικότητας και της 
ηλικίας. 
α) Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας σε διοικητικές περιφέρειες διαμορφώνεται 
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/2010, Κεφ.΄Β 
Άρθρο 3) 
β) παρ’ότι από 1/1/2011 οι παλιές νομαρχίες αντιστοιχούν στις περιφερειακές 
ενότητες, ο διοικητικός διαχωρισμός σε νομούς διατηρείται στην παρούσα, λόγω 
πρακτικότητας 
γ) Όσον αφορά την αστικότητα, σύμφωνα με πληροφόρηση και έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ, 
αγροτικές χαρακτηρίζονται οι περιοχές που έχουν μέχρι 1.999 κατοίκους, ημιαστικές 
από 2.000 έως 9.999 κατοίκους και αστικές περιοχές από 10.000 κατοίκους και άνω 
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δ) Σε σύνολο 7.530 σχολικών μονάδων της δημόσιας πρωτοβάθμιας & 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επικράτειας κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 
βγήκαν δεδομένα από 7.504 σχολεία στα οποία ήταν εγγεγραμμένοι 399.329 
μαθητές/τριες.  Στην έρευνα συμμετείχαν 398.414 μαθητές /τριες εγγεγραμμένοι το 
σχολικό έτος αυτό στην Ά και ΄Δ Δημοτικού, στην Ά τάξη ημερησίων Γυμνασίων, 
στην Ά τάξη των ημερησίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ / ΕΠΑΛ) 
ε) Η πρόβλεψη της. Eurostat για την Πρόωρη Εγκατάλειψη Σχολείου στην Ελλάδα για 
το έτος 2016 βαίνει μειούμενη σε 6,5%  
 

Μαθητική Διαρροή ανά Εκπαιδευτική Βαθμίδα 

   Στον πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά μαθητικής διαρροής για κάθε τύπο σχολείου. 
Το ποσοστό προκύπτει από τους μαθητές /τριες που δεν τελείωσαν την φοίτησή τους 
προς τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών/ τριών. Η μεγαλύτερη μαθητική 
διαρροή διαπιστώνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση (11%), ενώ ο μεγαλύτερος 
όγκος μαθητών διαρρέει στο γυμνάσιο (4,23%) σε σχέση με το Δημοτικό ή το 
Λύκειο. 
 
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 - 2017  
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΡΡΟΗ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΕ 
ΕΠΙ  % 

     

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
Ά,΄Β,΄Γ 

99.984 1.788 1,79% 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ‘Δ, 
Έ,΄ΣΤ 

95.805 1.577 1,65% 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 102.447 4.338 4,23% 

ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΓΕΛ 78.237 1.499 1,92% 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(ΤΥΠΙΚΗ) 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΠΑΛ 19.800 2.181 11,02% 

Εικόνα 2: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ  
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Μαθητική Διαρροή Και Φύλο ανά Εκπαιδευτική Βαθμίδα 

   Παρατηρείται στον κάτωθι πίνακα η μαθητική διαρροή με βάση την έμφυλη 
ταυτότητα για κάθε τύπο σχολείου. Φαίνεται πως τα αγόρια παρουσιάζουν σταθερά 
υψηλότερα ποσοστά διαρροής (3,3%) έναντι των κοριτσιών (2,5%) σε όλους τους 
τύπους σχολείων. Μεγαλύτερη απόκλιση εμφανίζεται στο Γυμνάσιο όπου τα αγόρια 
(4,82%) διαρρέουν κατά 35% περισσότερο από τα κορίτσια (3,58%). Στο 
δημοτικό είναι μηδαμινή σχεδόν η διαφοροποίηση, ενώ στο Λύκειο και στα ΕΠΑΛ 
τα αγόρια προηγούνται έναντι των κοριτσιών στην διαρροή κατά 15% περίπου. 
 

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
Ά,΄Β,΄Γ 

 
ΚΑΤΩΤΕΡΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 

 
ΑΝΩΤΕΡΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(ΓΕΛ) 

 
ΤΥΠΙΚΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
(ΕΠΑΛ) 

 

 
ΦΥΛΟ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ 
Μ.Δ. 
% 

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ 

Μ.Δ.% 
ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ 

Μ.Δ. 
% 

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ 

Μ.Δ. 
% 

ΑΓΟΡΙΑ 51.593 1,81 53.949 4,82 37.005 2,08 13.857 11,45 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 48.391 1,76 48.498 3,58 41.232 1,77 5.943 9,99 

ΣΥΝΟΛΟ 99.984 1,79 102.447 4,23 78.237 1,92 19.800 11,02 

Εικόνα 3: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 
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Μαθητική Διαρροή Και Αστικότατα ανά Εκπαιδευτική Βαθμίδα 
 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ & ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2013 -2014 
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

Ά,΄Β,΄Γ 
ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 

ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(ΓΕΛ) 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
(ΕΠΑΛ) 

ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ 

Μ.Δ. 
% 

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ 

Μ.Δ.% 
ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ 

Μ.Δ. 
% 

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ 

Μ.Δ. 
% 

ΑΣΤΙΚΗ 63.284 1,69 67.261 4,12 54.709 1,54 14.417 11,6 
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ 18.330 1,62 22.034 4,41 16.951 2,35 4.661 9,23 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 18.370 2,30 13.152 4,51 6.577 3,95 722 10.8 
ΣΥΝΟΛΟ 99.984 1,79 102.447 4,23 78.237 1,92 19.800 11.02 

   Η μαθητική διαρροή παρουσιάζεται μικρότερη σε αστικές περιοχές και ακολουθούν 
οι ημιαστικές και αγροτικές στο σύνολο της χώρας. Στην επαγγελματική εκπαίδευση, 
η διαρροή είναι μεγαλύτερη στις αστικές περιοχές έναντι των ημιαστικών. 
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Μαθητική Διαρροή & Έτος Γέννησης ανά Εκπαιδευτική Βαθμίδα 

   Παρατηρείται αύξηση της μαθητικής διαρροής όσο μεγαλώνει η ηλικία των 
μαθητών /τριών. Παρουσιάζεται η αύξηση της διαρροής ανά βαθμίδα εκπαίδευσης με 
την απόκλιση από την βασική ηλικιακή ομάδα. Αξιοσημείωτο είναι πως 8 στους 10 
μαθητές που διαρρέουν από Γυμνάσιο & ΕΠΑΛ δεν ανήκουν στην βασική ηλικιακή 
ομάδα. 
 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ (ΤΑΞΕΙΣ 
Ά,΄Β,΄Γ) 

ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 

ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ (ΓΕΛ) 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
(ΕΠΑΛ) 

ΕΤΟΣ 
ΓΕΝΝΗΣΗ
Σ 

Μ.Δ. 
% 

Διαρ
ρέοντ
ες 

ΕΤΟΣ 
ΓΕΝΝΗΣΗ
Σ 

Μ.Δ
. % 

Διαρρ
έοντε
ς 

ΕΤΟΣ 
ΓΕΝΝΗΣΗ
Σ 

Μ.Δ
. % 

Διαρρ
έοντε
ς 

ΕΤΟΣ 
ΓΕΝΝΗΣΗ
Σ 

Μ.Δ. 
% 

Διαρρ
έοντε
ς 

2008 16,67 12 2002 18,1
8 

6 1999 6,45 2 1999 40 2 

2007 1,22 1162 2001 0,94 853 1998 0,99 729 1998 3,6 457 

2006 9,32 346 2000 12,5
9 

803 1997 10,4
1 

323 1997 11,68 422 

2005 24,38 128 1999 38,1 1029 1996 26,1
4 

218 1996 25,77 454 

2004 36,46 66 1998 64,1 884 1995 39,6
2 

105 1995 42,51 329 

2003 46,15 36 1997 73,7
6 

475 1994 48,5
1 

65 1994 59,68 186 

2002 46,81 22 1996 85,3
1 

209 1993 66,1 39 1993 55,24 137 

2001 53,33 16 1995 85,8
7 

79 1992 64,2
9 

18 1992 54,95 61 

         1991 64,1 
73,76 

         1990 64,71 
73,76 

         1989 & 
πριν 53,94 73,76 
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Μαθητική Διαρροή ανά Νομό & Εκπαιδευτική Βαθμίδα 
 

   Για κάθε τύπο σχολείου – βαθμίδας επισημαίνονται τα δέκα μεγαλύτερα ποσοστά 
διαρροής. Αξιοσημείωτα είναι τα υψηλά ποσοστά της Δυτικής Αττικής και της 
Ηλείας σε όλες τις βαθμίδες, ενώ στην Φωκίδα διπλασιάζονται σχεδόν του γενικού 
δείκτη και στα ΕΠΑΛ. 

Α/
Α 

ΝΟΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙ
Α (Ά,΄Β,΄Γ) 

ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ
ΜΙΑ 
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 

ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(ΓΕΛ) 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
(ΕΠΑΛ) 

1 ΑΘΗΝΑΣ 1,82 3,75 1,76 12,49 
2 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 3,07 3,02 1,56 9,03 

3 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

1,49 4,62 1,46 8,86 

4 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3,01 7,6 2,38 11,86 
5 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2,1 3,49 1,41 2,44 
6 ΑΡΤΑΣ 0,71 2,17 0,64 3,74 
7 ΑΧΑΪΑΣ 2,11 4,68 1,83 10,8 
8 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2,45 6,13 2,11 14,49 
9 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0,52 2,1 2,66 5,17 
10 ΔΡΑΜΑΣ 0,88 3,19 1,21 10,38 
11 ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
4,94 9,81 2,29 16,51 

12 ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 1,3 2,62 3,4 9,37 

Α/
Α 

ΝΟΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙ
Α (Ά,΄Β,΄Γ) 

ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ
ΜΙΑ 
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 

ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(ΓΕΛ) 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
(ΕΠΑΛ) 

13 ΕΒΡΟΥ 2,49 11,29 2,2 9,37 
14 ΕΥΒΟΙΑΣ 2,27 3,18 2 14,69 
15 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 0,9 0,75 0,93 6,82 
16 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1,57 2,23 2,41 13,22 
17 ΗΛΕΙΑΣ 4,24 7,25 2,58 9,7 
18 ΗΜΑΘΙΑΣ 1,45 6,22 1,95 11,46 
19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,99 3,88 2,62 13,22 
20 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,89 1,81 1,63 15,84 
21 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0,83 3,87 1,73 9,97 
22 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,76 2,55 1,9 12,08 
23 ΚΑΒΑΛΑΣ 0,93 3,06 2,42 9,66 
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24 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1,26 4,08 1,13 6,25 
25 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0,51 1,2 1,51 7,35 
26 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,35 3,51 2,46 12,94 
27 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1,04 3,02 2,5 3,7 
28 ΚΙΛΚΙΣ 1,52 2,77 2,94 16,44 
29 ΚΟΖΑΝΗΣ 0,63 1,48 0,99 6,75 
30 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2,41 4,39 2,61 9,83 
31 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1,57 2,19 1 7,49 
32 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3,18 3,45 0,5 10 
33 ΛΑΡΙΣΑΣ 0,97 5,5 2,43 14,72 
34 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1,53 4,7 1,72 14,39 
35 ΛΕΣΒΟΥ 1,66 2,49 1,35 6,48 
36 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0,9 5,17 2,53 0 
37 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1,34 5,04 2,03 8,11 
38 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1,99 5,43 2,46 11,83 
39 ΞΑΝΘΗΣ 6,26 15,12 2,2 16,16 
40 ΠΕΙΡΑΙΑ 1,3 3,02 2,46 13,09 
41 ΠΕΛΛΑΣ 0,74 1,72 1,24 7,9 
42 ΠΙΕΡΙΑΣ 1,69 3,22 1,73 11,71 
43 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0,9 1,36 0,83 12,6 
44 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1,3 6,43 4,91 10,82 
45 ΡΟΔΟΠΗΣ 3,34 8,48 2,39 24,14 
46 ΣΑΜΟΥ 1,31 5,68 0,39 4,1 
47 ΣΕΡΡΩΝ 1,97 4,73 1,7 6,07 
48 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0,27 2,56 0 8,76 
49 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2,27 3,22 2,9 16,94 
50 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 0,39 1,09 0,97 7,44 
51 ΦΩΚΙΔΑΣ 3,85 2,2 1,24 20 
52 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1,3 1,78 2,15 9,54 
53 ΧΑΝΙΩΝ 1,73 2,95 1,79 8,75 
54 ΧΙΟΥ 0,82 2,71 0,86 12,82 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 
1,79 4,23 1,92 11,02 

 

Μαθητική Διαρροή στην Αττική 
   Στον νομό Αττικής συγκεντρώνεται το 1/3 του πλήθους των μαθητών της 

χώρας. Αναμενόμενο λοιπόν να παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά μαθητικής 
διαρροής στον νομό αυτό. Ο κάτωθι πίνακας αναφέρεται σε οκτώ περιφερειακές 
ενότητες με βάση τον Καλλικρατικό διαχωρισμό που έχει γίνει. Εδώ εμφανίζονται τα 
μεγαλύτερα ποσοστά διαρροής σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τύπους 
σχολείων. Στην Ά Αθηνών εντοπίζεται η μεγαλύτερη διαρροή και ειδικότερα σε 



 
“Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing 

 Early School Leaving through Fine Arts” 
2017-1-EL01-KA201-036148 

Δημοτικό & Γυμνάσιο η μαθητική διαρροή ανέρχεται σε ποσοστό 35% περίπου του 
συνολικού αριθμού μαθητών που διέρρευσαν έναντι του συνολικού αριθμού 
εξεταζόμενων μαθητών στον νομό αυτό. Εξαίρεση παρουσιάζει η Β΄ Αθηνών με τις 
καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Αττικής, εκτός των ΕΠΑΛ 
με μεγάλο ποσοστό διαρροής, αλλά σε μικρό πλήθος μαθητών. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
Ά,΄Β,΄Γ 

ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 

ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(ΓΕΛ) 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
(ΕΠΑΛ) 

ΕΚΠ/ΚΕΣ 
ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Διαρρ
έοντες 

Μ.Δ. % 
Διαρρ
έοντες 

Μ.Δ.% 
Διαρρέ
οντες 

Μ.Δ. % 
Διαρρέ
οντες 

Μ.Δ. % 

 Α΄ΑΘΗΝΩΝ 214 3,14 417 5,71 123 2,22 118 12,59 
Β΄ ΑΘΗΝΩΝ 53 1,1 96 2,13 41 1,02 49 15,08 
Γ΄ ΑΘΗΝΩΝ 48 1,04 137 2,93 45 1,22 131 13,86 
Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ 55 1,33 128 3,02 90 2,38 86 9,91 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

105 4,94 187 9,81 28 2,29 72 16,51 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

80 1,49 242 4,62 56 1,46 64 8,86 

ΠΕΙΡΑΙΑ 60 1,3 139 3,02 86 2,46 123 13,09 
ΣΥΝΟΛΟ 615 1,9 1.346 4,2 469 1,8 643 12,4 

 

Συμπερασματικά 
   Η μαθητική διαρροή είναι ένα φαινόμενο της Ελληνικής εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας το οποίο παρουσιάζεται διαχρονικά σε σημαντική μείωση. Είναι 
ένα αρνητικό φαινόμενο που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία θα 
πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την αντιμετώπισή του και την 
βελτίωση ειδικών δεικτών που εντοπίζονται και συμβάλλουν στο πρόβλημα αυτό 
(π.χ. φύλο, γεωγραφική διάσταση φαινομένου κλπ).  
   Η θεσμοθέτηση, η εφαρμογή και η αξιοποίηση του Ενιαίου Αριθμού Μαθητή που 
θα τον συνοδεύει σε όλη την μαθητική σταδιοδρομία του θα βοηθήσει στην 
ευκολότερη και ακριβέστερη καταγραφή - μελέτη του προβλήματος της Μαθητικής 
Διαρροής. 
   Σημειώνεται δε πως όλες οι μελέτες που έχουν γίνει έως τώρα δεν λαμβάνουν 
υπόψη τους την εξ’ αρχής σχολική διαρροή, τα παιδιά δηλαδή που δεν εγγράφονται 
ποτέ στο σχολείο. Εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό θα είναι σχετικά μικρό στην 
Ελλάδα, όχι όμως και ασήμαντο. 
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Στρατηγικοί Άξονες 2014-2020 για την Καταπολέμηση της Σχολικής 
Διαρροής 

Η μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ) αποτελεί βασικό άξονα 
προτεραιότητας του νέου ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 
Όλοι οι άξονες είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη διάρθρωση του ΕΠ και τις 
διεθνείς πρακτικές και πολιτικές για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής. Όσον 
αφορά την αντιμετώπιση, θα ακολουθηθούν οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, όπως αποτυπώνονται στο European 
Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2014. Tackling Early Leaving from 
Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures. Eurydice and 
Cedefop Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, σ. 
European Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2014 51 . Tackling Early Leaving 
from Education και συνοψίζονται στα εξής:  

1. Η πρόληψη επιδιώκει να αποτρέψει τη δημιουργία των συνθηκών εντός των 
οποίων μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 
με μέτρα όπως: αύξηση της συμμετοχής σε καλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση, 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, 
συστηματική γλωσσική υποστήριξη των παιδιών από οικογένειες μεταναστών, 
αύξηση της δυνατότητας μετακίνησης μεταξύ των εκπαιδευτικών οδών και με την 
αύξηση της ποιότητας και του κύρους της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κ.τ.λ.  

2. Η παρέμβαση αντιμετωπίζει τις δυσκολίες σε ένα πρώιμο στάδιο, με σκοπό να 
αποτρέψει να οδηγήσουν στην εγκατάλειψη του σχολείου. Τα μέτρα παρέμβασης 
είναι δυνατόν να επικεντρώνονται στο σύνολο του σχολείου ή να απευθύνονται σε 
μαθητές που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να διακόψουν την εκπαίδευση ή την 
κατάρτιση, με μέτρα όπως βελτίωση της ατμόσφαιρας που επικρατεί στο σχολείο και 
δημιουργία υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος, συστήματα έγκαιρης 
προειδοποίησης και καλύτερη συνεργασία με τους γονείς, δημιουργία δικτύων με 
εξωσχολικούς παράγοντες (οργανώσεις νέων, κοινωνικές υπηρεσίες, τοπικούς τομείς 
ανάπτυξης, ομάδες για την καταπολέμηση των ναρκωτικών κτλ) και πρόσβαση σε 
τοπικά δίκτυα, κ.ά.  

3. Η αντιστάθμιση δημιουργεί νέες ευκαιρίες για να επανενταχτούν στο σύστημα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, όσοι το εγκατέλειψαν πρόωρα (π.χ. σχολεία δεύτερης 
ευκαιρίας, Λύκεια δεύτερης ευκαιρίας).  

4. Παράλληλα με τους ανωτέρω άξονες θα λάβουν χώρα και οριζόντιες/ συστημικές 
ενέργειες (στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου» και της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία), οι οποίες αν και όχι σε άμεση συσχέτιση με το φαινόμενο 
της σχολικής διαρροής θα συμβάλλουν Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για τη 
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Μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ) στην Ελλάδα στο πλαίσιο 
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
2014-2020» 64 με έμμεσο και μη εύκολα ποσοτικοποιήσημο τρόπο στην 
εγκαθίδρυση ενός πιο σύγχρονου, μοντέρνου και ελκυστικού σχολείου, το οποίο τα 
παιδιά θα εγκαταλείπου δυσκολότερα. 

 

 

Εικόνα 4: Στρατηγικό Πλαίσιο Αντιμετώπισης της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου 
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Τέχνη και Εκπαίδευση 
 
Εισαγωγή 

Ολοένα και περισσότεροι σύγχρονοι παιδαγωγοί και κοινωνιολόγοι της 
εκπαίδευσης υποστηρίζουν πως το σχολείο, αν θέλει να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις των καιρών, θα πρέπει να βγει από τα στενά του όρια, να ανοιχτεί στην 
κοινωνία και κυρίως να έρθει σε διάδραση με τον πολιτισμό και τις πολιτισμικές 
δράσεις της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία ανήκει. Ως εκ τούτου, η τέχνη μπορεί να 
αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην αντικειμενική γνώση που επιχειρεί το 
εκπαιδευτικό σύστημα να μεταβιβάσει στο παιδί και στην προσωπική του αντίληψη 
για τον κόσμο. 

Σε αυτό το πλαίσιο διαπιστώνουμε πως βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι 
η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της μαθητή/τριας, τόσο σε γνωστικό 
όσο και σε ηθικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα ωστόσο ως καθαρά στοχοκεντρικό και εξετασιοκεντρικό στρέφεται 
μονοδιάστατα στην ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών, παραγκωνίζοντας όχι μόνο τις 
υπόλοιπες μορφές δεξιοτήτων αλλά και κάθε εναλλακτικό τρόπο για την καλλιέργειά 
τους. Είναι σύνηθες λοιπόν φαινόμενο όπως αναφέρει ο Ρόμπινσον (1999:63), όσες 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες προτείνονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
να αντιμετωπίζονται ως ένα κατ’ επιλογήν μάθημα, που υπάρχει η ευχέρεια –όταν 
υπάρχει πίεση χρόνου, χώρου ή πόρων- να παραλείπονται και να οργανώνονται 
συνήθως μόνο στα πλαίσια προαιρετικών διεπιστημονικών προγραμμάτων ή να 
επαφίενται στις προτιμήσεις του εκάστοτε εκπαιδευτικού. 
Ορισμός 

Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στην Τέχνη;  
Τέχνη ονομάζεται το σύνολο της ανθρώπινης δημιουργίας με βάση την 

πνευματική κατανόηση, επεξεργασία και ανάπλαση, κοινών εμπειριών της 
καθημερινής ζωής σε σχέση με το κοινωνικό, πολιτισμικό, ιστορικό και γεωγραφικό 
πλαίσιο στο οποίο διέπονται. Ειδικότερα, εστιάζει στην έκφραση του καλού και του 
ωραίου μέσα από τα δημιουργήματα του ανθρώπου, τα οποία προκαλούν αισθητική 
συγκίνηση και ταυτόχρονα πνευματική και ηθική καλλιέργεια . Θεωρείται κοινωνικό 
φαινόμενο, το οποίο γεννήθηκε με την κοινωνική ζωή και εκφράζει τις 
σπουδαιότερες πλευρές της. Στο Δυτικό κόσμο η τέχνη περιγράφεται ως art, από το 
Λατινικό ars που εν μέρει σημαίνει διακανονίζω, διευθετώ. 

 Εστιάζοντας, στην Τέχνη στην Εκπαίδευση και ιδίως στις Εικαστικές Τέχνες, 
οι οποίες είναι πιο κοντά στο/η μαθητή/τρια, διαπιστώνουμε πως η γνώση τους είναι 
αναγκαία και η συμβολή τους καθοριστική. Πιο συγκεκριμένα, οι τέχνες έχουν τη 
δική τους «γλώσσα», το δικό τους συντακτικό και το ιδιαίτερο λεξιλόγιο τους 
(χρώμα, τόνος, μοτίβο, γραμμή, κ.τ.λ.), η γνώση των οποίων δίνει ιδιαίτερο νόημα 
στην επικοινωνία των μαθητών μέσα από  ένα σύνολο εξειδικευμένων μέσων και 
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κωδίκων. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα από την εικαστική απόδοση επιτυγχάνεται -με 
τρόπους ιδιαίτερους που ίσως κανένα άλλο μάθημα δεν μπορεί να αποδώσει-  η 
οπτική επικοινωνία ιδεών, νοημάτων και πληροφοριών. 

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται πως αν και οι κατηγορίες που εσωκλείει ο 
όρος Τέχνες είναι πολυάριθμες, το ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών καθώς 
και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών περιλαμβάνουν μόνο τις Εικαστικές 
Τέχνες και τη Μουσική, κυρίως στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ στη 
Δευτεροβάθμια αφιερώνεται μια ώρα την εβδομάδα στο Θέατρο, σε εορταστικές 
περιόδους και λιγοστές διδακτικές ώρες στη Λογοτεχνία, η οποία εξετάζεται όμως σε 
ένα άκρως φιλολογικό πλαίσιο. 
Σύνδεση Τέχνης και Εκπαίδευσης 

Εξετάζοντας τη σχέση της εκπαίδευσης με την τέχνη, μπορούμε να 
προσεγγίσουμε την τελευταία με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

Ο πρώτος βλέπει την Τέχνη ως έναν αυτόνομο κλάδο, μια ξεχωριστή 
κοινωνικο- πολιτισμική πρακτική που λειτουργεί ως αντικείμενο διδασκαλίας και 
μπορεί να προσφέρει γνώση. Μια γνώση η οποία είναι πολυεπίπεδη και ταυτόχρονα 
προσφέρει αισθητική καλλιέργεια μέσω της παρατήρησης και της διαλεκτικής 
επικοινωνίας με το έργο. 

Η δεύτερη οπτική αντιμετωπίζει την Τέχνη ως εκπαιδευτικό εργαλείο που 
χρησιμοποιείται για την επίτευξη παιδαγωγικών στόχων και γνωσιακών δεξιοτήτων. 
Εδώ η τέχνη παράγεται και χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους/τις μαθητές/τριες 
για την αυθόρμητη έκφραση των συναισθημάτων τους μέσα από ήχους, χρώματα, 
κινήσεις και εικόνες. Μια τέτοια προσέγγιση είναι η πλέον διαδεδομένη θεώρηση της 
λειτουργίας της τέχνης, που θεωρεί πως η καλλιτεχνική δημιουργία είναι ταυτόσημη 
με την προσωπικότητα του ατόμου, αναδεικνύοντας έτσι, τον ηθικοπλαστικό της 
χαρακτήρα. Ακόμη, όπως αναφέρουν οι Μαλαφάντης και Καρέλα (2012) η τέχνη 
προωθεί το διάλογο και τον πλουραλισμό των απόψεων καθώς υπάρχουν πολλές 
ερμηνείες σε μια μουσική παρτιτούρα, πολλοί τρόποι για να περιγράψουμε έναν 
ζωγραφικό πίνακα ή ένα γλυπτό, πολλές ερμηνείες για τη νοηματοδότηση ενός 
λογοτεχνικού κειμένου. 

Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα με τη θεωρία του Dewey, ο/η 
μαθητής/τρια τοποθετείται στο κέντρο της σχολικής ζωής και με την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού ενθαρρύνεται για αυτενεργό σκέψη και δράση μέσα σε ένα κλίμα 
ελευθερίας και συνεργασίας. Η γνώση, λοιπόν, κατακτάται μέσα από την εμπειρία και 
την αναζήτηση προσωπικού νοήματος, μέσα δηλαδή από την αρχή «μανθάνειν δια 
του πράττειν». Επιπλέον, ο Bruner υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να δίνει 
ευκαιρίες στον/ην μαθητή/τρια για να αντιμετωπίζει προβληματικές καταστάσεις, 
στις οποίες θα πειραματίζεται και θα ανακαλύπτει μόνος του τη γνώση, μέσω της 
προσωπικής διερεύνησης (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006:129). Σύμφωνα, λοιπόν, με 
τη θεωρία αυτή ο μαθητής «συγκροτεί τη γνώση σε μια διαρκή αντιπαράθεση με τον 



κόσμο, από την ερώτηση στην ανακάλυψη και από την ανακάλυψη στη νέα 
ερώτηση» (Φρυδάκη, 2003:104).

Παράλληλα, ο Vygotsky, υποστηρίζει ότι οι μαθητές/τριες μαθαίνουν 
αυθόρμητα μέσα από την αλληλεπίδραση με την κο
ιδιαίτερα με τη χρήση των τεχνών δίνονται ευκαιρίες κοινωνικοποίησης. Γίνεται 
φανερή λοιπόν η λειτουργία των τεχνών ως μορφών σκέψης και επικοινωνίας στην 
εκπαίδευση. 

Η τρίτη οπτική από την οποία μπορούμε να εξετάσουμε την τέχνη 
τέχνη ως θεραπευτικό μέσο (Art
τέχνη δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να είναι ενεργός ως προς τον τρόπο 
θεραπείας του. «Η οπτική σκέψη είναι η ικανότητα μας να ομαδοποιούμε μέσω των 
εικόνων τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας για το πώς λειτουργεί ο κόσμος» 
(Malchiodi, 2009:28). Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της παιδοψυχιατρικής 
χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα 
διάφορες μορφές τέχνης όπως η μουσική, η ζωγραφική, τ
εικαστική θεραπεία μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε παιδιά, διότι 
λαμβάνοντας υπόψη το μη αναπτυγμένο λεξιλόγιο τους τούς δίνει τη δυνατότητα να 
εκφράσουν πιο εύκολα μέσα από μια εικόνα συναισθήματα και σκέψεις.

Από τα παραπάνω λ
αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι σημαντικά και 
αδιαμφισβήτητα. Συνοψίζοντας αναφέρουμε τα κάτωθι:

 Η αξιοποίηση των τεχνών πέρα από την αξία τους ως μέσου πολιτιστικής 
ενδυνάμωσης και γνωστ
αποτελεσματική και δημιουργική μάθησης, καθώς αυξάνουν την ενεργητική 
συμμετοχή των εμπλεκόμενων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, 
ενδυναμώνοντας τη στοχαστική διάθεση.

 Η εμπλοκή με τις τέχνες οδηγεί στην ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας 
και καλλιεργεί τη μεταγνωστική ικανότητα του/της  μαθητή/τριας

 Αποτελούν πλούσιο πληροφοριακό υλικό που ενισχύει την πολιτισμική 
συνείδηση. Παρατηρώντας ένα έργο τέχνης, αποκαλύπτοντα
αξίες, ιστορικά και πολιτικά δεδομένα, φιλοσοφικές αντιλήψεις.
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κόσμο, από την ερώτηση στην ανακάλυψη και από την ανακάλυψη στη νέα 
ερώτηση» (Φρυδάκη, 2003:104). 

Παράλληλα, ο Vygotsky, υποστηρίζει ότι οι μαθητές/τριες μαθαίνουν 
αυθόρμητα μέσα από την αλληλεπίδραση με την κοινωνική πραγματικότητα και 
ιδιαίτερα με τη χρήση των τεχνών δίνονται ευκαιρίες κοινωνικοποίησης. Γίνεται 
φανερή λοιπόν η λειτουργία των τεχνών ως μορφών σκέψης και επικοινωνίας στην 

Η τρίτη οπτική από την οποία μπορούμε να εξετάσουμε την τέχνη 
τέχνη ως θεραπευτικό μέσο (Art—Therapy, Εικαστική Ψυχοθεραπεία). Η εικαστική 
τέχνη δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να είναι ενεργός ως προς τον τρόπο 
θεραπείας του. «Η οπτική σκέψη είναι η ικανότητα μας να ομαδοποιούμε μέσω των 

ς και τα συναισθήματα μας για το πώς λειτουργεί ο κόσμος» 
(Malchiodi, 2009:28). Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της παιδοψυχιατρικής 
χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα 
διάφορες μορφές τέχνης όπως η μουσική, η ζωγραφική, το δράμα, ο χορός. Η 
εικαστική θεραπεία μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε παιδιά, διότι 
λαμβάνοντας υπόψη το μη αναπτυγμένο λεξιλόγιο τους τούς δίνει τη δυνατότητα να 
εκφράσουν πιο εύκολα μέσα από μια εικόνα συναισθήματα και σκέψεις.

Από τα παραπάνω λοιπόν καθίσταται σαφές πως τα οφέλη από την 
αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι σημαντικά και 
αδιαμφισβήτητα. Συνοψίζοντας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

Η αξιοποίηση των τεχνών πέρα από την αξία τους ως μέσου πολιτιστικής 
ενδυνάμωσης και γνωστικής ανάπτυξης, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για 
αποτελεσματική και δημιουργική μάθησης, καθώς αυξάνουν την ενεργητική 
συμμετοχή των εμπλεκόμενων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, 
ενδυναμώνοντας τη στοχαστική διάθεση. 

Η εμπλοκή με τις τέχνες οδηγεί στην ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας 
και καλλιεργεί τη μεταγνωστική ικανότητα του/της  μαθητή/τριας

Αποτελούν πλούσιο πληροφοριακό υλικό που ενισχύει την πολιτισμική 
συνείδηση. Παρατηρώντας ένα έργο τέχνης, αποκαλύπτοντα
αξίες, ιστορικά και πολιτικά δεδομένα, φιλοσοφικές αντιλήψεις.
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κόσμο, από την ερώτηση στην ανακάλυψη και από την ανακάλυψη στη νέα 

Παράλληλα, ο Vygotsky, υποστηρίζει ότι οι μαθητές/τριες μαθαίνουν 
ινωνική πραγματικότητα και 

ιδιαίτερα με τη χρήση των τεχνών δίνονται ευκαιρίες κοινωνικοποίησης. Γίνεται 
φανερή λοιπόν η λειτουργία των τεχνών ως μορφών σκέψης και επικοινωνίας στην 

Η τρίτη οπτική από την οποία μπορούμε να εξετάσουμε την τέχνη είναι η 
Therapy, Εικαστική Ψυχοθεραπεία). Η εικαστική 

τέχνη δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να είναι ενεργός ως προς τον τρόπο 
θεραπείας του. «Η οπτική σκέψη είναι η ικανότητα μας να ομαδοποιούμε μέσω των 

ς και τα συναισθήματα μας για το πώς λειτουργεί ο κόσμος» 
(Malchiodi, 2009:28). Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της παιδοψυχιατρικής 
χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα 

ο δράμα, ο χορός. Η 
εικαστική θεραπεία μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε παιδιά, διότι 
λαμβάνοντας υπόψη το μη αναπτυγμένο λεξιλόγιο τους τούς δίνει τη δυνατότητα να 
εκφράσουν πιο εύκολα μέσα από μια εικόνα συναισθήματα και σκέψεις. 

οιπόν καθίσταται σαφές πως τα οφέλη από την 
αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι σημαντικά και 

Η αξιοποίηση των τεχνών πέρα από την αξία τους ως μέσου πολιτιστικής 
ικής ανάπτυξης, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για 

αποτελεσματική και δημιουργική μάθησης, καθώς αυξάνουν την ενεργητική 
συμμετοχή των εμπλεκόμενων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, 

Η εμπλοκή με τις τέχνες οδηγεί στην ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας 
και καλλιεργεί τη μεταγνωστική ικανότητα του/της  μαθητή/τριας 

Αποτελούν πλούσιο πληροφοριακό υλικό που ενισχύει την πολιτισμική 
συνείδηση. Παρατηρώντας ένα έργο τέχνης, αποκαλύπτονται κοινωνικές 
αξίες, ιστορικά και πολιτικά δεδομένα, φιλοσοφικές αντιλήψεις. 

 



Ολοκληρώνουμε με έναν πίνακα στον οποίο βλέπουμε τους στόχους και άρα 
την επιθυμητή προσφορά της κ
σε 30 ευρωπαϊκές χώρες -
σε έρευνα που διεξήγαγε το Δίκτυο Ευρυδίκη για την Αισθητική Αγωγή στην 
εκπαίδευση με τίτλο «Τέχνες και πολιτιστική εκπαίδευση στ
Ευρώπης». 

*Οι στόχοι είναι ομαδοποιημένοι σύμφωνα με τις φορές που εμφανίζονται στα 
αναλυτικά προγράμματα των χωρών: ο πρώτος πίνακας περιλαμβάνει τους στόχους 
που εμφανίζονται συχνότερα στα αναλυτικά προγράμματα και ο τελευταίος αυτούς 
που εμφανίζονται σπανιότερα.
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Ολοκληρώνουμε με έναν πίνακα στον οποίο βλέπουμε τους στόχους και άρα 
την επιθυμητή προσφορά της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, όπως αυτοί καταγράφηκαν 

-κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης- το έτος 2007
σε έρευνα που διεξήγαγε το Δίκτυο Ευρυδίκη για την Αισθητική Αγωγή στην 

«Τέχνες και πολιτιστική εκπαίδευση στα σχολεία της 

Οι στόχοι είναι ομαδοποιημένοι σύμφωνα με τις φορές που εμφανίζονται στα 
αναλυτικά προγράμματα των χωρών: ο πρώτος πίνακας περιλαμβάνει τους στόχους 
που εμφανίζονται συχνότερα στα αναλυτικά προγράμματα και ο τελευταίος αυτούς 

εμφανίζονται σπανιότερα. 
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Ολοκληρώνουμε με έναν πίνακα στον οποίο βλέπουμε τους στόχους και άρα 

αλλιτεχνικής εκπαίδευσης, όπως αυτοί καταγράφηκαν 
το έτος 2007-2008, 

σε έρευνα που διεξήγαγε το Δίκτυο Ευρυδίκη για την Αισθητική Αγωγή στην 
α σχολεία της 

 
Οι στόχοι είναι ομαδοποιημένοι σύμφωνα με τις φορές που εμφανίζονται στα 

αναλυτικά προγράμματα των χωρών: ο πρώτος πίνακας περιλαμβάνει τους στόχους 
που εμφανίζονται συχνότερα στα αναλυτικά προγράμματα και ο τελευταίος αυτούς 
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Επίλογος 

Η προσφορά των Τεχνών στην Εκπαίδευση είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς 
τόσο οι Τέχνες όσο και οι Επιστήμες αποτελούν βασικές συνιστώσες κάθε 
Πολιτισμού,  αλλά και της ίδιας της Εκπαίδευσης. Αν και είναι προφανές λοιπόν ότι 
το περιεχόμενο της διδασκαλίας της τέχνης δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να 
ταυτιστεί με εκείνο των σπουδών οποιωνδήποτε επιστημών (είτε των ονομαζόμενων 
ανθρωπιστικών, είτε των θετικών), λειτουργεί ωστόσο σαν ένας ιδιόμορφος 
ενοποιητικός κρίκος ανάμεσά τους, αγγίζοντας και επαναπροσδιορίζοντας θεμελιακά 
στοιχεία και πλευρές τους, με τους τρόπους, τα μέσα και τις μεθόδους της τέχνης. 
Υπό αυτή την έννοια, η διδασκαλία της Τέχνης οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο και 
ουσιαστικό συστατικό στοιχείο της Γενικής Παιδείας.  Είναι απαραίτητο λοιπόν να 
περιλαμβάνεται στα μαθήματα Γενικής Παιδείας όλης της Εκπαίδευσης, όλων των 
τύπων και όλων των βαθμίδων της.  

Επιπρόσθετα, η τέχνη ενώ λειτουργεί αυτεξούσια αλλά και ενοποιητικά για 
ποικίλα γνωστικά αντικείμενα στο επίπεδο της γενικής διδασκαλίας της, ταυτόχρονα 
υποβοηθά αποφασιστικά αλλά και προϋποθέτει την εξειδίκευση και την τεχνική 
κατάρτιση σε πολλά επίσης επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Συνεπώς η διδασκαλία 
της οφείλει επίσης να περιλαμβάνεται σαν αναντικατάστατο συστατικό στοιχείο όλων 
εκείνων των ειδικών σπουδών που συνδέονται, με το καθαυτό φαινόμενο της Τέχνης. 

Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε πως η έρευνα έχει πολλάκις δείξει ότι η 
συμβολή των εικαστικών τεχνών συμβάλλει στη θετική στάση των μαθητών προς το 
σχολείο και κατ’ επέκταση στη σχολική τους επιτυχία και στη μείωση της σχολικής 
διαρροής. Όταν μάλιστα αξιοποιείται στα μαθήματα, οι εικαστικές τέχνες 
συμβάλλουν στην προσφορά υψηλής ποιότητας μάθησης (Bamford, 2006) και 
μάλιστα δημιουργικής καθώς η γνώση που επιτυγχάνεται είναι ολόπλευρη και 
σφαιρική (αισθητική, δημιουργική, γνωστική, νοητική, συναισθηματική, κοινωνική). 
Έτσι, οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν την προσωπικότητά του και αποδίδουν νόημα 
στον κόσμο γύρω τους (Βάος, 2008).  
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Σχολεία στον Δήμο Ελευσίνας 

Ο Δήμος Ελευσίνας βρίσκεται σε απόσταση 20 km από την Αθήνα. Έχει έκταση 

20 km² και πληθυσμό 24.910 κατοίκους,. Κατά την αρχαιότητα η Ελευσίνα 

αποτελούσε μαζί με την Αθήνα, την Ολυμπία, τους Δελφούς και τη Δήλο τις 5 ιερές 

πόλεις της Αρχαίας Ελλάδος και σε αυτήν κατέληγε η Ιερά Οδός. Αναδείχθηκε ως 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021. 

Στο Δήμο Ελευσίνας λειτουργούν 4 Παιδικοί Σταθμοί και 2 Βρεφονηπιακοί 

Σταθμοί, 13 Νηπιαγωγεία, 14 Δημοτικά σχολεία, 7 Γυμνάσια και 7 Λύκεια. Συνολικά 

εξυπηρετούνται 7.862 μαθητές. 

 

 

 

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση φοιτούν συνολικά 3337 μαθητές και στην 

δευτεροβάθμια 4200 μαθητές. 

  
Σύνολο Σχολικών 

Μονάδων 
Αριθμός 

Μαθητών 
Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί σταθμοί 6 325 
Νηπιαγωγεία 13 1464 
Δημοτικά 14 1873 
Γυμνάσια 7 2764 
Γενικά Λύκεια  3 615 
Επαγγελματικά Λύκεια 4 821 
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Κοινωνική Πολιτική στο Δήμο Ελευσίνας 

Ο Δήμος Ελευσίνας στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής και όντας 

ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού, έχει 

δημιουργήσει και εντάξει στο ετήσιο πρόγραμμά του μία σειρά από δράσεις και δομές, 

οι οποίες στοχεύουν στην ενθάρρυνση και υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών 

της πόλης μας, ώστε να αποτραπούν οι ανισότητες στην εκπαίδευση και να αποτραπεί 

ο κοινωνικός αποκλεισμός.  Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις και οι 

δομές αυτές.   

 Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 

προσφέρει καθημερινή εκπαίδευση 

των μαθητών και μαθητριών των 

δημοτικών σχολείων της Αττικής σε 

θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και 

οδικής ασφάλειας, 

χρησιμοποιώντας το μικρό στόλο των αυτοκινήτων και των ποδηλάτων που διαθέτει 

η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας (ΚΕΔΕ).   

Οι ωφελούμενοι/ες της δραστηριότητας είναι κατά κύριο λόγο οι μαθητές/τριες 

των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων της πόλης, αλλά και των γύρω πόλεων, 
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οι οποίοι/ες επισκέπτονται το πάρκο. Η σχολική κοινότητα έχει αγκαλιάσει τη 

λειτουργία του πάρκου και πραγματοποιεί στο χώρο του προγράμματα αγωγής υγείας, 

τα οποία έχουν σχέση με την οδική συμπεριφορά των παιδιών και των ενηλίκων, 

στοχεύοντας στο να αποκτήσουν μια τελείως διαφορετική κουλτούρα τόσο σαν οδηγοί 

όσο και σαν πεζοί. 

Το πάρκο λειτουργεί όλο το χρόνο με μία δομή και τα εξυπηρετούμενα παιδιά ανέρχονται 

περίπου σε 7.000.  

 «Alonia adventure park» 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας (ΚΕΔΕ) θέτοντας ως στόχο την 

αναβάθμιση και αύξηση των κοινωνικών παροχών προσφέρει μια εναλλακτική πρόταση 

παιδικής χαράς για ψυχαγωγία, εκτόνωση και διασκέδαση στους μικρούς και μεγάλους 

επισκέπτες του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, το «Alonia adventure park»   

Το «Alonia adventure park» στοχεύει στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 

επισκεπτών του προσφέροντας ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό, γεμάτο 

δραστηριότητες όπως πχ ping pong, υπαίθριο σκάκι, υπαίθριο γυμναστήριο κ.α.  

 «Sports summer vacation» 

Ως συνέχεια της δράσης της Θερινής Παιδικής Κατασκήνωσης η Κοινωφελής Επιχείρηση 

του Δήμου παρουσιάζει το «Sports summer vacation», το οποίο αποτελεί ένα καλοκαιρινό 

πρόγραμμα αθλοδιακοπών στην πόλη για τους μαθητές και τις μαθήτριες των τελευταίων 

τάξεων του δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά θα μπορέσουν να περάσουν ένα 

εναλλακτικό και δημιουργικό καλοκαίρι στην πόλη τους συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα 

πλούσιο από αθλητικές δραστηριότητες, καλλιεργώντας έτσι το αθλητικό και ομαδικό τους 

πνεύμα. Άθληση λοιπόν σε διάφορους τομείς, επισκέψεις σε εξωτερικούς χώρους σε γήπεδα 

μπάσκετ και ποδοσφαίρου, αξιοποίηση του κολυμβητηρίου της πόλης, επισκέψεις στις 

υποδομές του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής για δημιουργικό παιχνίδι, ψυχαγωγία και 

δημιουργική έκφραση συνθέτουν  το προφίλ του «Sports summer vacation». 

 

 

 

 

 



 Περιβαλλοντική  Ακαδημία   

Τα προγράμματα της Περιβαλλοντικής  

Ακαδημίας συμπληρώνουν τα μαθήματα του 

σχολείου σχετικά με το περιβάλλον προσφέροντας 

πρακτική εργασία σε ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους και εμπλέκοντας στις δράσεις μαθητές και 

μαθήτριες, εθελοντές δάσκαλους και δασκάλες και 

εξειδικευμένο προσωπικό. 

Οι Ωφελούμενοι/ες της παραπάνω δραστηριότητας 

είναι οι μαθητές/τριες και οι δημότες/σες της 

Δημοτική Ενότητας Μαγούλας, οι οποίοι/ες 

αξιοποιώντας τις 4 δομές και το εργαστήρι 

ενηλίκων που λειτουργεί από φέτος θα ωφελήσουν 150 παιδιά και τις οικογένειες τους . 

 Elefsis Animation Library 

Tον Ιούλιο του 2016 

υπογράφηκε πρωτόκολλο 

συνεργασίας μεταξύ του 

Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης 

του Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι Αθήνας) και του 

Δήμου Ελευσίνας, όπου κατόπιν 

αμοιβαίας διαβούλευσης 

διαπιστώθηκαν συγκλίνουσες 

θέσεις, με σκοπό να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να συντονίσουν τη δράση τους σε 

θέματα που άπτονται του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε ποικίλους τομείς.  

Η δράση animation library σχεδιάστηκε με στόχο να αποτελέσει μια αφορμή έμπνευσης 

και δημιουργίας εμπειριών, μάθησης και εξερεύνησης,  συμμετοχής , δημιουργικότητας και 

έκφρασης των παιδιών μέσω του animation. 

Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιώντας την τέχνη του animation μπορείς να δημιουργήσεις, να 

εξερευνήσεις, και να παίξεις. Η εκμάθηση των μικρών και μεγάλων μαθητών και μαθητριών 

στις νέες τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο που δημιουργούμε και κατανοούμε το animation, 

είναι η μέθοδος που θα τους βοηθήσει να εκφράσουν ζητήματα που απασχολούν τη ζωή τους, 

τη σχολική κοινότητα, την κοινωνία και το περιβάλλον. 



Η εκμάθηση αφορά ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, 

όπως οι βασικές αρχές σκηνοθεσίας, η δημιουργία χαρακτήρων, η συγγραφή σεναρίου για 

animation, τα προγράμματα υπολογιστών για animation, η γλώσσα επικοινωνίας, το ελεύθερο 

σχέδιο, η μικρογλυπτική, το stop motion animation, η ιστορία της τέχνης, η φωτογραφία, η 

έρευνα, και η τεκμηριωμένη οπτική παρουσίαση των διαφόρων project. 

Αναπτύσσοντας δεξιότητες διαπραγμάτευσης, διαχείρισης και τις ομαδικές δεξιότητες μέσω 

εξωτερικών project σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας και προσβλέπουμε να δοθεί η δυνατότητα 

επισκέψεων και σε αντίστοιχους χώρους. 

Όλα αυτά σου δίνουν την ευκαιρία να δοκιμάσεις τα όρια της δημιουργίας, και να δεις το 

animation σε πολλές μορφές και με πολλούς τρόπους. 

Η σύνθεση του όρου animation library στοχεύει ώστε να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό αρχείο 

της αντίστοιχης δράσης. 

 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών αφορά παιδιά διαφόρων ηλικιών και  

λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους καθημερινά τις πρωινές ώρες.  Οι μικροί 

μαθητές και οι μαθήτριες απασχολούνται δημιουργικά από ειδικούς δασκάλους με ομαδικά 

παιχνίδια λεπτής κινητικότητας, ζωγραφική, χειροτεχνία, κατασκευές, κηπουρική κ.α. και η 

συμμετοχή τους πραγματοποιείται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.  

Εν κατακλείδι οι ωφελούμενοι/ες της παραπάνω δραστηριότητας είναι 200 περίπου παιδιά 

ανεξαρτήτου ηλικίας, τα οποία είναι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Ελευσίνας τόσο τα ίδια 

όσο και  οι οικογένειες τους.  



 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ 

ΤΕΧΝΗΣ» 

Σκοπός του έργου αυτού είναι η 

καταπολέμηση των προκαταλήψεων και 

διακρίσεων  στην περιοχή της Ελευσίνας, 

μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση 

παιδιών και γονέων που ανήκουν σε 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κατ’ 

επέκταση η υποστήριξη της κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής, στην περιοχή. 

Οι δράσεις που υλοποιούνται είναι οι εξής: 

1. Λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων για παιδιά με τα ακόλουθα αντικείμενα: 

Ζωγραφική, Γλυπτική, Θεατρικό παιχνίδι, Μουσικοκινητικά παιχνίδια,  Παραμύθι, 

Οπτικοακουστικά παιχνίδια (κινηματογράφος-βίντεο κλιπ) και χρήση κομπιούτερ για 

εικαστική έκφραση. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών και μπορούν 

να ωφεληθούν συνολικά 60 ως 80 παιδιά. 

  2. Λειτουργία καλλιτεχνικού εργαστηρίου για γονείς: 

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε γονείς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ώστε 

να τους δοθούν ευκαιρίες έκφρασης, συνεργασίας και ενδυνάμωσης μέσα από την τέχνη και 

μπορούν να ωφεληθούν συνολικά 30 ως 40  γονείς.  

 

 ΑΙΣΧΥΛΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

   Βασικός στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η πνευματική 

κάλυψη των δημοτών της Ελευσίνας και της Μαγούλας 

αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου Πεδίου. 

Η Βιβλιοθήκη επιτρέπει την πρόσβαση όλων των 

πολιτών στην πληροφορία και προσφέρει όλες τις 

υπηρεσίες της δωρεάν στα μέλη της. 

Οι στόχοι της είναι: 

- Ο συνεχής εμπλουτισμός της συλλογής της. 

- Η συλλογή, συντήρηση, διαχείριση και αξιοποίηση του αρχειακού και μουσειακού και 

γενικότερα πολιτιστικού και πολιτισμικού υλικού. 



- Η προάσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία και την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των χρηστών της. 

- Η συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση. 

- Η οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών της, ώστε να προλαμβάνονται έγκαιρα και 

αποτελεσματικά οι ανάγκες των χρηστών. 

- Η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ). 

- Η συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών της. 

- Η προβολή των υπηρεσιών της. 

- Η συνεργασία με άλλους φορείς για τη βέλτιστη κάθε φορά διάχυση της πληροφορίας. 

- Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, που συντελείται στα σχολεία αλλά και η 

πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. 

 

 

 

 

   

 

 Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας 

The Cultural Center of the Municipality of Elefsina is the official entity of the cultural, 

athletic, preschool educational activity and social policy of the Municipality of 

Elefsina.  

It supervises the cultural and athletic venues and comprises of the departments of 

Music, Ballet and Modern Dance, Painting, Rhythmic Gymnastics, Folk Dance, 

Hagiography, a Theatrical Group for Adolescents, the Theatrical Scene of Elefsina and 

a Philharmonic Orchestra.  

All departments provide lessons seasonally, against a small fee, aiming at the 

familiarization of citizens, mainly young people, with art and culture.  

 

 Κοινωνικό Φροντιστήριο 

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο εντάσσεται στις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης του 

Δήμου Ελευσίνας και στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών, με σκοπό την 

πρόσθετη διδακτική υποστήριξη μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

που ανήκουν σε άπορες ή οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Με αυτή την προσπάθεια, 

επιτυγχάνεται η δημιουργία ίσων ευκαιριών στην μάθηση σε όλους τους μαθητές του Δήμου 



Ελευσίνας καθώς και μείωση της σχολικής διαρροής, με τις αιτήσεις κάθε χρόνο να ξεπερνούν 

τις 100. 

 Εκπαίδευση των Ρομά 

Η σχολική φοίτηση των παιδιών Ρομά χαρακτηρίζεται από μαθητική διαρροή. Αν και για 

τα παιδιά Ρομά που παρακολουθούν σχολείο υπάρχει λεωφορείο (με χρηματοδότηση της 

Περιφέρειας) που τα μεταφέρει από τον καταυλισμό στο σχολείο, τα φαινόμενα διακρίσεων 

στα σχολεία, καθώς και η έλλειψη κατάλληλης και μόνιμης στέγης, είναι υπαρκτά 

προβλήματα στον οικισμό και αναφέρονται ως παράγοντες που απωθούν τα παιδιά από το 

σχολείο και τα αναγκάζουν να το εγκαταλείψουν. 

Στον άξονα της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο σχεδιάζονται ειδικές 

δράσεις, όπως: 

• εξάλειψης της σχολικής διαρροής με τάξεις υποδοχής, υποστήριξης των παιδιών και 

των σχολικών μονάδων 

• κοινωνικοί λειτουργοί σε σχολικές μονάδες άνω των 50 μαθητών Ρομά 

• μείωση των μαθητών ανά τάξη σε περίπου 50 σχολεία 

• μέριμνα για τους εφήβους, που δεν έχουν ολοκληρώσει το δημοτικό σχολείο 

• Υποστήριξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες με εμψύχωση, εκπαιδευτικό 

προσανατολισμό 

Ειδικότερα στο Δήμο Ελευσίνας προτείνουμε τις παρακάτω δράσεις: 

- Ευαισθητοποίηση παρακίνηση των γονέων να εγγράψουν τα παιδιά στο Σχολείο.  

- Εγγραφή των παιδιών ΡΟΜΑ σε ολοήμερα Νηπιαγωγεία/Δημοτικά. 

- Επέκταση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για παιδιά Ρομά και δημιουργία και 

λειτουργία δομής κοντά στον καταυλισμό. 

- Παρακολούθηση προγράμματος του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας «Φιλική Φωλιά» 

- Παρακίνηση των ενηλίκων να παρακολουθήσουν σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, 

ΕΠΑΛ, και προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για ΡΟΜΑ στο κέντρο δια βίου 

μάθησης που λειτουργεί στο Δήμο Ελευσίνας. 
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Καλεές Πρακτικεές 
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Δραματοποίηση Λογοτεχνικού Έργου 

Δραματοποίηση Λογοτεχνικού Έργου: ένα εκπαιδευτικό εργαλείο 

στην εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω της δημιουργίας ταινίας 

μικρού μήκους. 

 

ο πρόγραμμα εστίασε τόσο σε διδακτικούς, όσο και σε παιδαγωγικούς-

κοινωνικούς στόχους. Πιο συγκεκριμένα: Διδακτικός Στόχος: Εκμάθηση και 

Χρήση του Παρατατικού – χρόνου αφηγηματικού και εξιστορηματικού. 

Διαθεματική προσέγγιση με διδακτικά αντικείμενα όπως Πληροφορική-ΤΠΕ, 

Νεοελληνική Γλώσσα και Μουσική. 

Παιδαγωγικός Στόχος: Προώθηση του βιωματικού/εμπειρικού τρόπου μάθησης για την 

αφομοίωση του διδακτικού αντικειμένου. Μέσω της δραματοποίησης προωθείται ο 

εμπειρικός/βιωματικός τρόπος μάθησης, ο οποίος βοηθά και παροτρύνει τους μαθητές 

να αφομοιώσουν εύκολα και αποτελεσματικά το γνωστικό αντικείμενο. Εμπλέκει όχι 

μόνο τους «δυνατούς» αλλά και εκείνους που είναι αρκετά δυσκίνητοι, συνεσταλμένοι 

και εσωστρεφείς, καθώς αρχίζουν να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά. Ως εκ τούτου 

νιώθουν πιο χρήσιμοι και λειτουργικοί στην ομάδα, βελτιώνουν την αυτοεικόνα τους 

και εν γένει δραστηριοποιούνται και κινητοποιούνται μέσα από την πράξη και την 

βίωση. 

 Κοινωνικός στόχος: Καλλιέργεια της συνεργασίας και της αλληλεγγύης ανάμεσα 

στους μαθητές, εδραίωση της εμπιστοσύνης, περιορισμός  του ανταγωνισμού, τόνωση 

της αποδοχής της διαφορετικότητας, άμβλυνση των αντιθέσεων στο πλαίσιο της 

ομάδας και  προώθηση  γόνιμου διάλογου. 

Μεθοδολογία-Διαδικασία Υλοποίησης 

Α. Μεθοδολογία 

Η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική, μέσα από την οποία 

ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η συλλογική δημιουργική διάθεση των μαθητών και δίνεται 

έμφαση στη δυναμική της ομάδας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν καθοδηγητικός, 

διευκολυντικός και ανατροφοδοτικός. Αυτό τον καθιστά αυτομάτως ως ένα πρόσωπο 

φιλικό που εμπνέει στον μαθητή ασφάλεια, δίνοντάς του ευκαιρίες να λειτουργεί με 

T 
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τρόπους που τον ευχαριστούν μακριά από τον κλασσικό, καθ΄έδρας τρόπο 

διδασκαλίας. 

Η συγκεκριμένη διδακτική μέθοδος ενέχει επίσης διαθεματική προσέγγιση 

χρησιμοποιώντας ΤΠΕ και ψηφιακά μέσα για την κινηματογράφηση του λογοτεχνικού 

αποσπάσματος και τη δημιουργία εξωφύλλου (layout). Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε η 

Νέα ελληνική ώστε να παραχθεί γραπτό κείμενο στην εκδήλωση παρουσίασης και 

βράβευσης των ταινιών και των συντελεστών τους. 

 Διαδικασία υλοποίησης 
Το  διδακτικό  σενάριο αποτελούνταν από 5 φάσεις: 

1. Εισαγωγή στο θέμα-Αφόρμηση 

Η εισαγωγή εστίασε στη γνωριμία με τον συγγραφέα Friedrich Dürrematt και τα έργα 

του. Οι μαθητές παρακολούθησαν ένα trailer της ταινίας «The Pledge», η οποία 

βασίζεται στο αστυνομικό μυθιστόρημα του Friedrich Dürrematt «The Promise» (Das 

Versprechen). Τους ζητήθηκε μέσα από καταιγισμό ιδεών να μαντέψουν την πλοκή και 

να πουν τις δικές τους εκδοχές για το τι περίπου φαντάζονται ότι διαπραγματεύεται το 

έργο/αφήγημα. Αυτή η φάση ήταν απαραίτητη για να κινήσει το ενδιαφέρον τους, να 

εκδηλώσουν τον ενθουσιασμό τους και να ενεργοποιήσει τη φαντασία τους. Στο σημείο 

αυτό καθορίστηκαν οι στόχοι και οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνταν για 

την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

2. Παρουσίαση του θέματος 

Η δεύτερη φάση αφορούσε στο μαθησιακό κομμάτι. Δόθηκε στους μαθητές ένα τμήμα 

του έργου σε φωτοτυπίες, το οποίο επιλέχτηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει 

στην ενδυνάμωση της αγωνίας. Οι μαθητές με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού διάβασαν 

το απόσπασμα (reading skills) και συζήτησαν την πλοκή (speaking skills). Κατανόησαν 

ότι σχετιζόταν με τον φόνο ενός νέου κοριτσιού του οποίου το σώμα είχε βρεθεί στο 

δάσος. Ο κύριος χαρακτήρας του αφηγήματος ήταν ένας ντετέκτιβ, ο οποίος είχε 

αναλάβει να διαλευκάνει αυτό το απεχθές έγκλημα και είχε υποσχεθεί στους γονείς του 

κοριτσιού να βρει τον δολοφόνο. Αφού διαβάστηκε το απόσπασμα οι μαθητές 

παρακολούθησαν την ταινία, χωρίς υπότιτλους, στα Γερμανικά (listening skills). Κατά 

την ολοκλήρωση αυτής της φάσης ανατέθηκε στους μαθητές μια μικρής έκτασης 

γραπτή εργασία (writing skills-written assignment), στην οποία θα περιέγραφαν με λίγα 

λόγια τα δικά τους συναισθήματα. Θεωρήθηκε πολύ σημαντικό να εγερθούν τα 
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συναισθήματα των μαθητών και να δημιουργήσουν ταυτίσεις με το θέμα πριν 

προχωρήσουν στις επόμενες φάσεις. 

3. Εννοιολογικό/Σημασιολογικό Πλαίσιο 

Στη φάση αυτή επανήλθαμε στο γραπτό αυθεντικό κείμενο και έγινε παρουσίαση του 

νέου λεξιλογίου, ούτως ώστε να οδηγηθούν οι μαθητές στην πληρέστερη κατανόηση 

του αφηγηματικού έργου. Ταυτόχρονα τους ζητήθηκε να αναγνωρίσουν και να 

συλλέξουν τα ρήματα που ήταν στον Παρατατικό, αφού το γνωστικό μέρος βασιζόταν 

στην εκμάθηση του συγκεκριμένου αφηγηματικού χρόνου. 

4. Αναπαραγωγή /Χωρισμός σε ομάδες εργασίας 

Στη φάση αυτή δίνεται η επόμενη δραστηριότητα στους μαθητές, η οποία σχετίζεται 

και με τον κορμό του εγχειρήματος, η δημιουργία μιας μικρού μήκους ταινίας, 

απόσπασμα (teaser) ή κινηματογραφικό τρέιλερ (trailer). Στην ταινία αυτή θα γινόταν 

αναπαραγωγή του αποσπάσματος που είχαν δουλέψει μέσα στην τάξη. Χωρίστηκαν σε 

ομάδες εργασίας (σε κάθε ένα από τα τρία τμήματα που συμμετείχαν), διανεμήθηκαν 

οι ρόλοι μετά από audition και ανατέθηκαν οι επιμέρους εργασίες, αφού 

συγκεκριμενοποιήθηκαν όλες οι δραστηριότητες. Η εκπαιδευτικός συντόνιζε τον 

χωρισμό και βοηθούσε σε περιπτώσεις που χρειαζόταν η επέμβασή της. 

Δημιουργήθηκαν ομάδες ηθοποιών, μοντέρ, ηχοληπτών, σκηνοθετών, υπεύθυνων για 

τη μουσική που θα πλαισίωνε τις δημιουργίες των μαθητών, ενδυματολόγων, 

σχεδιαστών εξωφύλλου (layout) κ.λ.π. Αφού ολοκληρώθηκε η κινηματογράφηση και 

τα βίντεο ήταν έτοιμα, δόθηκαν σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να τα 

παρακολουθήσουν και να ψηφίσουν το καλύτερο κατά τη δική τους κρίση. Στο στάδιο 

αυτό θελήσαμε να εμπλέξουμε όλο το σχολείο, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι η διάχυση 

τέτοιων δραστηριοτήτων αποτελεί βασικό κινητήριο μοχλό για την ευαισθητοποίηση 

και κινητοποίηση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.   

5. Διάχυση/ Αξιολόγηση 

Το όλο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την οργάνωση μιας τελετής βράβευσης, με τίτλο 

«The Red Carpet Awards», η οποία έλαβε χώρα στο θέατρο του σχολείου με τη 

συμμετοχή όλων των μαθητών και εκπαιδευτικών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

προβλήθηκαν τα τρία βίντεο-δημιουργίες των μαθητών που συμμετείχαν (ένα βίντεο 
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από κάθε τμήμα), και βραβεύτηκε το καλύτερο βίντεο, οι καλύτεροι ηθοποιοί, η 

καλύτερη μουσική υπόκρουση και ο σχεδιασμός εξωφύλλου. 

Η αξιολόγηση του προγράμματος στο σύνολό της έγινε με τη διανομή 

ερωτηματολογίων στους συμμετέχοντες μαθητές, στα οποία αποτύπωσαν τις εμπειρίες 

τους από όλη αυτή την προσπάθεια των πέντε περίπου μηνών, καθώς και τη σύνδεσή 

της με τα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Καθηγήτρια Γερμανικών-Ελένη Πόγκα 
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Εξωραϊσμός Σχολείου- Αρχιτεκτονική 

κήπου με ζωγραφική διαμόρφωση 

 

 συγκεκριμένη δραστηριότητα- στην οποία συνεργάστηκαν τα  μαθήματα 

των Εικαστικών και της Οικιακής Οικονομίας- οδήγησε τους μαθητές/τριες 

σε μια διαδικασία μάθησης και δράσης, αξιοποιώντας και εξωραΐζοντας, 

ταυτόχρονα, τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου. Δέκα τσιμεντένιες γλάστρες 

ζωγραφίστηκαν και αποτέλεσαν θεματικές οντότητες όπου τοποθετήθηκαν στο χώρο 

ανάλογα με την θεαματικότητά τους. 

Μεθοδολογία 

Επιλογή Μαθητών: Επιλέχθηκαν τετραμελείς ομάδες μαθητών που εργάστηκαν πάνω 

στο θέμα ανά διαστήματα. Τα κριτήρια της επιλογής τους ήταν όσα έθετε η στοχοθεσία 

του Σχεδίου, δηλαδή η χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση που έχουν προς τον 

εαυτό τους. Έτσι οι μαθητές περνούν από την αντίδραση στην δράση μέσω της 

δημιουργικότητας. Σκοπός της επιλογής των μαθητών είναι η ενθάρρυνση, η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, η εκτίμηση προς τον εαυτό τους και συνείδηση των κοινωνικών ρόλων της 

τέχνης. 

Επιλογή Θεμάτων: έγινε επιλογή των θεμάτων συμφώνα με τον χώρο του σχολειού 

και το ανάλογο παιδαγωγικό υλικό, από την εκπαιδευτικό των Καλλιτεχνικών 

Μαθημάτων, και το όρισε σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών χώρων, κινούμενη 

σχεδιαστικά μεταξύ της «Λυρικής» και «Γεωμετρικής» «Αφαίρεσης» – μεταξύ λογικής 

και συναισθήματος. 

• Επιλογή Α:      «Ζωγραφίζοντας σαν την ΄Οπη Ζούνη» 

Ένα σύνολο τεσσάρων γλαστρών αποτέλεσαν τη θεματική «Ζωγραφίζοντας σαν την 

Όπη Ζούνη». Μέσα από αυτή τη θεματική οι μαθητές γνώρισαν μια σημαντική 

Ελληνίδα ζωγράφο, την σχεδιαστική της τεχνική με την γεωμετρική αφαίρεση και την 

Ευκλείδεια προοπτική. 

H 
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• Επιλογή Β:   «Ζωγραφίζοντας σαν τον Αλέξη  Ακριθάκη» 

Ένα σύνολο δύο γλαστρών αποτέλεσαν τη θεματική «Ζωγραφίζοντας σαν τον Αλέξη 

Ακριθάκη». Μέσα από αυτή τη θεματική οι μαθητές γνώρισαν πώς τα σύμβολα  

γίνονται ένα ζωγραφικό παιχνίδι σχημάτων και χρωμάτων.  

• Επιλογή Γ: «Λυρική Αφαίρεση» 

Ένα σύνολο τεσσάρων γλαστρών διακοσμούνται με σημεία, γραμμές, σχήματα, 

χρώματα: τα τέσσερα δηλαδή βασικά μορφοπλαστικά  στοιχεία που περιβάλει η φύση 

μας, ενώ ο μαθητής σχεδιάζει με αυθορμητισμό και ελεύθερη βούληση τα τρία στοιχεία 

Φύση-Φυσική-Ζωγραφική δημιουργώντας Λυρική Αφαίρεση. 

Σχέδιο πάνω στις γλάστρες   

 

  

.  
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Ζωγραφική των θεμάτων 
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Τοποθέτηση των γλαστρών στο σχολικό χώρο 

Τοποθέτηση φυτών στις γλάστρες 

Αποτέλεσμα  

Οι μαθητές ενεπλάκησαν σε μια δραστηριότητα τέχνης και έκθεσης, συμμετείχαν στον 

εξωραϊσμό του σχολικού χώρου, ένιωσαν ενεργό κομμάτι της σχολικής ζωής.                                                                     

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές μέσα από αυτή την δράση δημιουργικότητας αναγνώρισαν τις αξίες τους,   

απόκτησαν οπτική και αισθητική αντίληψη του χώρου και έμαθαν να αντιλαμβάνονται 

την χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της τέχνης καθώς η τέχνη αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και του πολιτισμού μας. 

 

 

 

 
Καθηγήτρια Εικαστικών  

Αλεξάνδρα Στεφανίδου 

Καθηγητής Οικιακής Οικονομίας 

Νικόλαος Θυμιανίδης 
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Εργαστήριο Μεταξοτυπίας 

Η τέχνη της Μεταξοτυπίας είναι μια παλιά μορφή εκτύπωσης που μπορεί να ανιχνευθεί 

ήδη από το 9000 π.Χ., όταν τα διακοσμητικά σχέδια χρησιμοποιήθηκαν για τη 

διακόσμηση των αιγυπτιακών τάφων και των ελληνικών ψηφιδωτών. Από το 221-618 

μ.Χ. χρησιμοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ για την παραγωγή εικόνων του Βούδα. Οι 

Ιάπωνες καλλιτέχνες εξέλιξαν την εκτύπωση αυτή σε μια πολύπλοκη τέχνη 

αναπτύσσοντας μια περίπλοκη διαδικασία στην οποία ένα κομμάτι μετάξι τεντωμένο 

σε ένα πλαίσιο χρησιμεύσει ως φορέας των τεμαχίων που κόπηκαν με το χέρι. 

 

Εργαστήριο 

Οι μαθητές 

παρακολούθησαν 

μια σύντομη 

παρουσίαση 

σχετικά με την 

προέλευση της 

ζωγραφικής 

μεταξοτυπίας. 

Στη συνέχεια τυπώνουν σε ένα κομμάτι χαρτί το λογότυπο που πρόκειται να 

εκτυπώσουν στο μπλουζάκι τους και στη συνέχεια προχωρούν για εκτύπωση στο 

ύφασμα. Αυτή η πρακτική άσκηση έχει μεγάλη επίδραση σε όλους: ήταν 

ενθουσιασμένοι να δημιουργούν και να έρθουν σε επαφή με μια νέα τεχνική, εύκολη 

στην υλοποίησή της που δίνει άμεσο αποτέλεσμα και τελικά όλοι περήφανοι επέδειξαν 
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το έργο τέχνης που δημιούργησαν. 
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Ημέρες Ραδιοφώνου 
Η δραστηριότητα αφορά την παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής και απευθύνεται σε 

μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η παιδαγωγική της ιδιαιτερότητα έγκειται 

στην ταυτόχρονη απόκτηση και αλληλεπίδραση γνωστικών, παιδαγωγικών και 

τεχνολογικών στόχων και παράλληλη σταδιακή τους αξιοποίηση σε ένα τελικό προϊόν 

ελεύθερης έκφρασης, που εμπλέκει άμεσα την πανανθρώπινη τέχνη της μουσικής 

(Gardner H., 2006). Οι επιμέρους μεθοδολογίες βασίζονται τόσο σε 

συμπεριφοριστικές, γνωστικές-εποικοδομητικές όσο και κοινωνικοπολιτισμικές 

θεωρίες μάθησης. 

Βασικός παιδαγωγικός στόχος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν διαθεματικές κριτικές 

δεξιότητες (Ματσαγγούρας Η., 2005) και να εργαστούν δημιουργικά με καλλιέργεια 

ίδιων εκφραστικών μέσων μέσα σε ένα ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο, ενισχύοντας την 

ανάπτυξη κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων (Sherif M., 2015) (Deutsch M., 

1949). 

Βασικός τεχνολογικός στόχος είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με την εγκατάσταση 

ενός προγράμματος επεξεργασίας ήχου ανοικτού κώδικα, να αποκτήσουν τη δεξιότητα 

χειρισμού ηχογράφησης, μίξης και επεξεργασίας ήχου και τέλος, να δημιουργήσουν τη 

δική τους ραδιοφωνική εκπομπή αξιοποιώντας τις δεξιότητες που απέκτησαν στην 

πράξη. Επιπλέον στόχος σε αυτό το πεδίο είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν και να 

εξοικειωθούν κάνοντας χρήση των «έξυπνων» συσκευών και με τις δημιουργικές τους 

παραμέτρους, πέραν αυτών που προορίζονται για καθαρά ψυχαγωγικούς σκοπούς 

(Burnard P., 2007). 

Βασικός γνωστικός στόχος είναι οι μαθητές να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τη χρήση 

του λογισμικού πρακτικά και να αποκτήσουν κριτικό γραμματισμό και κριτική 

διάσταση της χρήσης του, προκειμένου να δημιουργήσουν αυτόνομα σε τεχνικό 

επίπεδο τη δική τους ραδιοφωνική εκπομπή (Bitter G.G, ME Pierson, 1998). Στο 3ο 

Γυμνάσιο Ελευσίνας, ως εξωδιδακτική δραστηριότητα πραγματοποιείται ραδιοφωνικό 

εργαστήρι, με στόχο να εμπλέξει τους μαθητές στη δημιουργική διαδικασία της 

ραδιοφωνικής παραγωγής. Παρατηρείται αξιοσημείωτη κινητοποίηση, ενδιαφέρον και 

συνέπεια στην πραγματοποίησή του από πλευράς των μαθητών, αρκετοί εκ των οποίων 

με προφίλ χαμηλής βαθμολογικής απόδοσης, με μαθησιακά, κοινωνικά και 

συναισθηματικά προβλήματα. (Ames C., Archer J., 1988). https://bit.ly/2TdZvlo  
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https://bit.ly/2UGF0PZ  

 

Καθηγήτρια Μουσικής 

 Δήμητρα Φλούδα 
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Εργαστήριο Κεραμικής 

 Όταν μου ζητήθηκε η συγγραφή αυτού του κειμένου για τις ανάγκες του 

προγράμματος Erasmus+ προτίμησα αυτό το εγχείρημα να έχει περισσότερο τη μορφή 

μιας προφορικής παρουσίασης παρά ενός δοκιμίου και αυτό γιατί θεωρώ πως το 

γεγονός του οτι τα παιδιά που έρχονται στο εργαστήρι μου για ένα πρόγραμμα 

κεραμικής ξεχνιούνται απορροφημένα στα δημιουργήματά τους συχνά ως αργά το 

μεσημέρι, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από ένα επιτηδευμένο επιστημονικό κείμενο με 

την παράθεση στο τέλος της απαραίτητης 

βιβλιογραφίας.. 

Ζώντας στη χώρα της φιλοκαλίας, νοιώθω 

ασφάλεια να ισχυριστώ οτι ο άνθρωπος 

έχει μια έμφυτη ροπή στη δημιουργία την 

ομορφιά τις αρμονικές αναλογίες και τα 

συνεκτικά σύνολα. Δε μπορώ αλλιώς να 

ερμηνεύσω τις καμπυλότητες στις 

μαρμάρινες φιάλες του Αιγαίου της εποχής του χαλκού, την υπερήφανη ομορφιά στις 

ραμφόστομες πρόχους της ίδιας εποχής και προέλευσης, την άρητη ομορφιά και 

αχρονικότητα των Κυκλαδικών ειδωλίων, ή την εκπληκτική αφαιρετική 

σχηματοποίηση της νήσου Νάξου στο τηγανόσχημο κεραμικό του νεκροταφείου 

Αθαλάσσου του 3000 π.Χ. Δε μπορώ να ερμηνεύσω πως όλοι οι πολιτισμοί παρήγαγαν 

τέχνη, μουσική, γλυπτική, χορό και τραγούδι. 

 Το συνοπτικό αυτό κείμενο για τη χρησιμότητα της τέχνης στην εκπαιδευτική 

διαδικασία συνοψίζει τη γνώση και την εμπορεία που αποκόμισα δουλεύοντας για 

αρκετά χρόνια προγράμματα κεραμικής με παιδιά αλλά και ενήλικες 

όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (από νηπιαγωγείο μέχρι 

μεταδιδακτορικούς ερευνητές) από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα 

προγράμματα αυτά συχνά αφορούσαν παραγωγή κεραμικών 

αντιγράφων μουσείων, από τα πρώτα στάδια επιλογής και εξόρυξης του 

πηλού, την κατασκευή του αντικειμένου, την παρασκευή του 

επιχρίσματος, την κατασκευή του καμινιού, μέχρι και το ψήσιμο. Η 

βασική λειτουργία κάθε εκπαιδευτικού συστήματος είναι η μεταβίβαση στις επόμενες 
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γενιές των γνώσεων των δεξιοτήτων και των πρακτικών που είναι αναγκαίες για το 

κάθε κοινωνικό σύνολο. Το σημερινό σχολείο έχει κάποιες δυσλειτουργίες που στη 

γενικότητα τους σχετίζονται με τις ιδιαίτερες κοινωνίες στις οποίες αυτό υπάρχει και 

λειτουργεί. Όμως υπάρχει κατά τη γνώμη μου μια 

αντινομία η οποία έγινε ορατή από τη στιγμή που η 

άτεγκτη πειθαρχία έπαψε να είναι ο βασικός συνεκτικός 

ιστός του σχολείου. Το σχολικό εγχείρημα (αναλυτικό 

πρόγραμμα) δομείται  κυρίως με αντικείμενα που έχουν 

ένα υψηλό βαθμό αφηρημενοποίησης ενω οι μαθητικές 

ομάδες είναι συχνά ανομοιογενείς και τα μέλη τους 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθμό 

ψυχοδιανοητικής  ωρίμανσης. Το σχολικό πρόγραμμα 

είναι συχνά άκαμπτο και περιλαμβάνει απαντήσεις για 

ερωτήματα που το παιδί όχι απλά δεν έχει θέσει αλλά ούτε καν υποψιαστεί. Σχηματικά 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σχολείο λειτουργεί αντίστροφα. Δίνει στα παιδιά 

γενικεύσεις-παραγωγές-γνώσεις, χωρίς να δίνει επαρκώς τους τρόπους που αυτές 

παράγονται βιωματικά. Η γνώση προκύπτει ως νοηματική αποτύπωση μιας 

αλληλουχίας πρακτικών που συμβαίνουν με μια διάρκεια, δομούνται ως σύστημα και 

αποτελεί δε, μια συνεκτική ολότητα που απαρτίζεται από πολλές αυτόνομες ή και 

αλληλοεξαρτώμενες ενότητες με τον δικό τους συχνά ειδικό λόγο.     

Η γλωσσολογία και η σημειωτική χρησιμοποιούν την έννοια του σημείου το οποίο 

αποτελεί ενότητα ενός σημαίνοντος και ενός σημαινόμενου. Η περιχαρακωμένη στα 

πλαίσια του σχολείου διδακτική διαδικασία χωρίς τη συνδρομή της πράξης ή της 

τέχνης θα είναι ένα σημαίνον χωρίς σημαινόμενο, ένας ήχος που για τον οποίο, τα 

παιδιά, μόνο τα πιο χαρισματικά θα μπορούσαν ίσως να υποψιαστούν ένα αδιόρατο 

νόημα.  

Αν εμείς θαυμάζουμε τον Παρθενώνα είναι γιατί οι τεχνίτες του, έδωσαν θαυμαστές 

λύσεις στα προβλήματα που τους τέθηκαν κατά την κατασκευή και όχι γιατί 

εφάρμοσαν και αναπαρήγαγαν υπαρκτά τεχνικά ή αισθητικά πρότυπα.  
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Ο Πλάτων μας λέει πως οι τέχνες μέσω των αισθήσεων προάγουν την ψυχή των 

παιδιών, ακόμα και πριν ωριμάσει σε αυτά η δύναμη του Λόγου. Οι σύγχρονές μας 

επιστήμες του ανθρώπου τον επιβεβαιώνουν, 

αφού το σώμα των τεχνών διαπερνάται από τις 

κοινωνικές σημασίες τις οποίες  (το έργο τέχνης) 

αναπαράγει ή ακόμα και μετασχηματίζει.  

Εδώ νομίζω θα ήταν χρήσιμη μια μικρή αναφορά-

εννοιολογική διευκρίνηση σχετικά με την τέχνη 

στην ελληνική αρχαιότητα. 

  Στον Όμηρο ο όρος «Τέχνη» περιγράφει την 

τεχνική εμπειρία των δημιουργών 

(Μεταλλουργών, ξυλουργών, αγγειοπλαστών κτλ) δηλαδή αυτών που εκ του μηδενός 

(ή εκ του άμορφου χάους - πχ ένα κομμάτι λάσπη-) παράγουν Είναι και Μορφή. 

Περιγράφει ακόμα τις πονηριές του μάντη, τις γνώσεις τις μάγισσας ή τις γητειές του 

Πρωτέα. Η διαφορά ανάμεσα στο τεχνικό επίτευγμα και το μαγικό κατόρθωμα δεν 

είναι ακόμα ξεκάθαρη. Ο Δαίμων (η ανήσυχη ψυχή) με την πράξη παράγει μορφή εκ 

του μηδενός. Η ταξινόμηση του χάους και η παραγωγή μορφής είναι μια ποιητική 

διαδικασία. Ο ποιητής κάνει επίκληση στη Θεά Μνημοσύνη για να μας αφηγηθεί 

ένθεος το έπος. Όλες αυτές οι ποιητικές δραστηριότητες προϋποθέτουν την ίδια μορφή 

νόησης, την ίδια Μήτιν. Η ελληνική γλώσσα ακόμα σήμερα, διασώζει αυτή τη θεϊκή 

(μαγικό-θρησκευτική) προέλευση της δημιουργίας (τεύχειν) αν αναλογιστούμε ότι με 

τη λέξη ¨τέχνη¨ εννοούμε και την ξυλουργική δραστηριότητα αλλά και την ζωγραφική 

τέχνη (art). Η Μήτιδα είναι η πολύτροπη νόηση χαρακτηριστικό του παμπόνηρου Δια, 

της προστάτιδας των τεχνών Αθηνάς όπως και κάθε δημιουργού. Ο Δαίδαλος ο 

προστάτης και αυτός των δημιουργών έχει πατέρα τον Ευπάλαμο (επιδέξια εργασία 

του χεριού) και μητέρα την Φρασιμίδη (αυτή που συλλαμβάνει το σχέδιο) ή άλλοτε την 

Ιφινόη (ισχυρό πνεύμα).  

Η αέναη διαδοχή και διαλεκτική σχέση πράξης (εργασίας) και νόησης (Λόγου) λοιπόν 

είναι αυτή που παράγει και προάγει τον πολιτισμό. Η σοφή κόρη του Δία γεννιέται από 

το κεφάλι του με τη συνδρομή του χειρώνακτα Θεού Ηφαίστου και αυτό είναι τόσο 

σημαντικό για την πόλη της Αθήνας, που αναπαριστάται από τον Φειδία, στο 

ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα. 
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Κατά την κλασική εποχή η τέχνη απελευθερώνεται από τη μαγική της διάσταση και 

δημιουργεί τον δικό της τεχνικό Λόγο και τους δικούς της κώδικες. Τα εργαστήρια 

έχουν μαστόρους αλλά και βοηθούς που μαθητεύουν κοπιάζοντας δίπλα στο μάστορα 

για να μάθουν τις λεπτομέρειες της τέχνης. Η ελληνική αρχαιότητα μας άφησε ένα 

τεράστιο αριθμό αριστουργημάτων γλυπτικής κεραμικής αρχιτεκτονικής ή 

μικροτεχνίας που γεμίζουν τα μουσεία όλου του κόσμου ενώ έχει σωθεί περίπου μόνο 

το 2% αυτών. Παρήχθησαν κυρίως στην Αττική σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα 

και ήταν παραγωγές μιας κοινωνίας που ανέπτυξε  τεράστια βιοτεχνική παραγωγή και 

ευρύτατη μαθητεία. Προκύπτει αβίαστα λοιπόν ότι η τέχνη διδάσκεται αρκεί μια 

κοινωνία να θέσει αυτούς τους στόχους. Η ένταξη της τέχνης στο σχολικό πρόγραμμα, 

αίρει και την αντινομία που εντοπίσαμε πιο πάνω, αφού η γνώση προκύπτει βιωματικά 

και συγκροτείται από διάφορα γνωστικά παιδία. Στην κεραμική κατασκευή χρειάζεται 

συχνά ο μαθητής να λύσει προβλήματα γεωμετρίας ή μαθηματικών. Θα οδηγηθεί έτσι 

μόνος του διαδοχικά από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο. Θα χρειαστεί να επινοήσει 

να τροποποιήσει ή και να κατασκευάσει ο ίδιος ένα εργαλείο για μια συγκεκριμένη 

ανάγκη. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί εμπλέκεται σε μια διαδικασία παραγωγής 

δεξιοτήτων και γνώσης και γίνεται το ίδιο δημιουργός. Θα πατήσει πάνω στα ίδια 

μονοπάτια που χναρολογούν την ενανθρώπιση του ανθρώπου.  

Επιπροσθέτως, παρόλο τον ορθολογισμό που διακρίνει την εποχή μας (απόφανση του 

διαφωτισμού η οποία σήμερα είναι μάλλον υπό αίρεση) η καλλιτεχνική δημιουργία 

ενέχει ακόμα το δαιμονικό στοιχείο για το οποίο μας μιλά η μακρινή αρχαιότητα (στο 

φαινόμενο των pop καλλιτεχνών συχνά δεν 

βλέπουμε άραγε στοιχεία σαμανισμού?). Το 

παιδί δίνει πνοή στο έργο του το οποίο είναι 

κατά μια έννοια ζωντανό. Τα παιδιά που το 

κεραμικό τους έσπασε κατά τη μεταφορά 

συχνά κλαίνε απαρηγόρητα και μερικές φορές 

έρχονται με τους γονείς τους την επόμενη 

ημέρα για να βρούμε μια λύση… Το θυμικό του υποκείμενου είναι που κάνει την τέχνη 

ισχυρό μέσο μάθησης και κοινωνικοποίησης αν και συχνά παραβλέπεται ο ρόλος που 

αυτό έχει στη γνωστική διαδικασία. 

Το παιδί μέσω της τέχνης με τις δικές του προσπάθειες, τις δικές του γητειές και τα 

δικά του τεχνουργήματα συνδιαλέγεται με το περιβάλλον του, αποκωδικοποιεί τον 
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κόσμο του, συμπυκνώνει τα δικά του νοήματα και σημασίες και γράφει την δίκη του 

προσωπική ιστορία.  

      Η τέχνη τέλος είναι ο προνομιακός τόπος ανάπτυξης project και διαθεματικής 

προσέγγισης.  

Με ενα project κεραμικής (για τα μαγειρικά ή τα λατρευτικά σκεύη της αρχαιότητας ή 

του Βυζαντίου) τα παιδιά μέσα από τη βιωματική εμπειρία της συμμετοχής τους στην 

παραγωγική διαδικασία του κεραμικού εργαστηρίου και την εξολοκλήρου κάθετη 

παραγωγή των αντικειμένων, αποκτούν πληρέστερη εικόνα της ιστορίας και του 

πολιτισμού. Κατανοούν καλύτερα μέσα από τα αντικείμενα που φτιάχνουν (και που 

τους ανήκουν) την καθημερινή ζωή της αρχαιότητας, κοσμική και λατρευτική. 

Έρχονται σε επαφή με τη χημεία τη γεωμετρία ή τη γεωλογία. Επιπροσθέτως 

γνωρίζουν τα εργαλεία και τις εργασίες της κεραμικής και της αγγειογραφίας και 

βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στην πλαστική και τη ζωγραφική. Χαίρονται επίσης 

μια πραγματικά δημιουργική διαδικασία.  

 
 

Κατσαράς Αθανάσιος 

Κοινωνιολόγος, Kεραμίστας, Aγγειογράφος. 
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Xορός 

 Είναι γεγονός ότι η μουσική από 

μόνη της έχει θεραπευτικές 

ιδιότητες. Είναι μια φυσική 

ερμηνεία, μια έκφραση  του τι λέει 

η μουσική. Είναι ένας πολύ καλός 

τρόπος για να απελευθερώσετε 

ενέργεια, να ρίξετε αναστολές και 

να αφήσετε τα συναισθήματά σας 

έξω. Όταν χορεύεις με τον ιδρώτα σου απελευθερώνεις ενδορφινές που σε κάνουν να 

νοιώθεις ευτυχισμένος. Η καλή μουσική, ο καλός χορός είναι ένας πολύ καλός τρόπος 

να είσαι ευτυχισμένος. 

Βασικό παιδαγωγικό μέσο έκφρασης και γνώσης, επικοινωνίας και αίσθησης, ο Χορός 

περιλαμβάνει πολλαπλά αντικείμενα και συσχετισμούς της δυναμικής του σχολείου: η 

γλώσσα του στόματος, χρήση του χώρου, δημιουργική γλώσσα του σώματος, σχέση με 

τα κείμενα, πρωτότυπο κείμενο, αλλά και ο ρόλος της φαντασίας ενεργοποίηση 

μαθητών (μεμονωμένα και συλλογικά εντός της ομάδας). 

Οι νέοι μέσω της performance εκπαίδευσης καλλιεργούν τις σωματικές, πνευματικές 

και ψυχικές τους ικανότητες. Με τη δύναμη της φαντασίας και της ελευθερίας των 

συναισθημάτων καταφέρνουν να φτιάξουν τον δικό τους κόσμο μεταμορφώνοντας το 

πραγματικό σε μαγικό. Η συναισθηματική τους ζωή αποκτά μια οντότητα και 

αυτονομία, ενώ ταυτόχρονα η αίσθηση της προσωπικής δημιουργίας μέσα στην ομάδα 

ενισχύει τους νέους με αυτοπεποίθηση, αυτογνωσία και επικοινωνιακή δύναμη. 

Μαθαίνουν να σέβονται τους κανόνες της ομάδας, να συνθέτουν μέσω του διαλόγου, 

να απελευθερώνουν εγωισμούς και άλλες αδυναμίες. Το πιο σημαντικό: δεν χρειάζεται 

πλέον να πεισθούν, η μάθηση συνδέεται με την ελευθερία έκφρασης και τον 

πλουραλισμό. 

Αλλά και στην καλλιτεχνική της διάσταση ο χορός στο σχολείο συνδέεται και πάλι 

άμεσα με τον παιδαγωγικό χαρακτήρα και τη φύση του. Το παιδί μαθαίνει προοδευτικά 

και αρχίζει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του σώματος μέσα από την άσκηση της 

σωματικής άσκησης ή τη διαδικασία του θεατρικού παιχνιδιού και των ρόλων, καθώς 
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και τους πιο σύνθετους θεατρικούς κώδικες επικοινωνίας (θεατρικές παραστάσεις), 

δημιουργώντας έναν «ποιητικό» συμβολικό χώρο με σώμα, , αντικείμενα. 

Οι καθηγητές μας, έχοντας την πεποίθηση ότι ο Χορός είναι ένα σημαντικό 

παιδαγωγικό εργαλείο αλλά και μια διέξοδος για την έκφραση των μαθητών, έχουν 

δημιουργήσει μια ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της σε πολλές διαφορετικές στιγμές 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Ένας νέος στόχος ήταν να φέρει αυτή την ομάδα πιο κοντά στους πιο αδύναμους 

μαθητές και να τους ενσωματώσει στην ομάδα με απώτερο σκοπό την 

κοινωνικοποίηση, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και τη βελτίωση της 

σχολικής τους επίδοσης. Ήταν με μεγάλη ικανοποίηση το γεγονός ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των ασθενέστερων μαθητών της απάντησαν θετικά. Η προσέγγιση από και 

προς τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους επιτελέστηκε τώρα σε ένα διαφορετικό 

πλαίσιο από την τάξη και την ακαδημαϊκή απόδοση, την καλλιτεχνική έκφραση. Ήταν 

επομένως προφανές ότι αυτοί οι μαθητές χρειάζονταν ένα νέο πλαίσιο για να 

"ανθίσουν" και να ενταχθούν στο σχολικό πλαίσιο αυτή τη φορά επί ίσοις όροις με τους 

συνομηλίκους τους. Αυτή η εμπειρία μεταμόρφωσε όχι μόνο τη δυναμική της ομάδας 

αλλά και τη δυναμική της σχολικής τάξης. Οι πιο αδύναμοι ενσωματώθηκαν καλύτερα 

στο σχολικό πλαίσιο και αυτό συνέβη επειδή η συμμετοχή τους στη θεατρική ομάδα 

μπόρεσε να ανακαλύψει τα ταλέντα και τα πλεονεκτήματά τους και να συμμετέχουν 

στην ομάδα από πολλές διαφορετικές θέσεις. Αρκετές υποστηρικτικές υποομάδες, η 

ομάδα χορού, η μουσική ομάδα, οι σχεδιαστές κοστουμιών, οι φροντιστές που 

εργάζονται στον ήχο και το τοπίο, καθώς και ο βοηθός σκηνοθέτης, εργάζονται σε 

ομάδα. Μερικοί από τους μαθητές της ομάδας Erasmus διαδραμάτισαν ηγετικό ρόλο 

στη σχολική απόδοση, ενώ άλλοι βοήθησαν μερικές από τις ομάδες που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

Η συμμετοχή στην ομάδα χορού παρέχει πολλές ευκαιρίες για όλους τους 

συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους. Ιδιαίτερα, όμως, 

η ομάδα Erasmus έχει επωφεληθεί πολλές φορές. Μέσω της συμμετοχής τους στην 

ομάδα, αυτοί οι μαθητές ήταν σε θέση να συνθέσουν και να αφηγηθούν την προσωπική 

τους ιστορία - η οποία αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την προσπάθεια 

αυτογνωσίας του ατόμου. Τέλος, η ένταξη των μαθητών στην ομάδα, η καθιέρωση 

κοινωνικών και φιλικών σχέσεων ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή τους και τους βοήθησε 

να ανταποκριθούν καλύτερα στα μαθήματα. Επιπλέον, είναι κοινή γνώση για όλους 
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όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση ότι όσο πιο θετική είναι η εικόνα του μαθητή 

για το σχολείο, τόσο καλύτερη είναι η ακαδημαϊκή του επίδοση. 

 
Χρυσούλα Χαρμπή 

Φιλόλογος 
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Θέατρο 

Αρκετές έρευνες έχουν 

ασχοληθεί με τις θετικές 

επιρροές του δράμα, του 

θεάτρου και των τεχνών του 

θεάματος, ειδικά στους 

νέους. Τα οφέλη είναι 

φυσικά, συναισθηματικά, 

κοινωνικά και βοηθούν 

στην ανάπτυξη μιας υγιούς 

εκτίμησης του πολιτισμού 

και των τεχνών. 

Αυτό-εκτίμηση 

Οι πτυχές των τεχνών του θεάματος, ειδικά του αυτοσχεδιασμού, βοηθούν τους νέους 

να κατανοήσουν πώς να εκτιμήσουν τις καταστάσεις, να σκεφτούν έξω από το κουτί 

και να είναι πιο σίγουροι ότι θα μπω σε άγνωστες καταστάσεις. Οι μαθητές μαθαίνουν 

να εμπιστεύονται τις ιδέες και τις ικανότητές τους. Η εμπιστοσύνη που αποκτάται από 

την εκμάθηση δεξιοτήτων τέχνης σε επιδόσεις ισχύει για το σχολείο, τη σταδιοδρομία 

και τη ζωή.. 

Φαντασία 

Το να είσαι δημιουργικός και να μαθαίνεις να κάνεις δημιουργικές επιλογές βοηθά τους 

μαθητές να είναι καλύτεροι στη σκέψη νέων ιδεών, επιτρέποντάς τους να δουν τον 

κόσμο γύρω τους με νέους τρόπους. Ο Αϊνστάιν είπε: «Η φαντασία είναι πιο σημαντική 

από τη γνώση». 

Ενσυναίσθηση 
Η κατανόηση των χαρακτήρων, των ρόλων και του υποκείμενου των παιχνιδιών και 

των μιούζικαλ επιτρέπει στους μαθητές να συνδέονται καλύτερα με διαφορετικές 

καταστάσεις, υπόβαθρα και πολιτισμούς. Τους ενθαρρύνει να δείξουν συμπόνια και 

ανοχή για τους άλλους. 

Συνεργασία 
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Το θέατρο είναι συνεργασία διαφόρων παικτών και σε πολλές περιπτώσεις η ποιότητα 

οποιασδήποτε απόδοσης εξαρτάται από την απόδοση ενός συγκροτήματος. Ο 

συνδυασμός των δημιουργικών ιδεών και των ικανοτήτων όλων των συμμετεχόντων 

απαιτείται για τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό απαιτεί όσους συμμετέχουν να 

συμμετάσχουν σε συζητήσεις, ανατροφοδότηση, πρόβες και επιδόσεις. 

Συγκέντρωση 
Το παιχνίδι, η άσκηση και η εκτέλεση θα αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες 

ώστε να είναι σε θέση να εστιάσουν το μυαλό, το σώμα και τη φωνή. 

Δεξιότητες επικοινωνίας 
Φαίνεται προφανές ότι το δράμα, το θέατρο και οι τέχνες του θεάματος βελτιώνουν τη λεκτική 

και μη λεκτική επικοινωνία, αλλά αξίζει να σημειωθεί πόσο αυτό ωφελεί τους νέους στη ζωή 

τους. Βελτιώνει την φωνητική προβολή, την άρθρωση, τον τόνο της ομιλίας και την έκφραση. 

Σημαντική είναι επίσης η ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης και παρατήρησης. 

Διασκέδαση 
Το Δράμα φέρνει στοιχεία συμμετοχής, χιούμορ και γέλιο σε όσους συμμετέχουν - βελτιώνει 

την ενεργοποίηση και μειώνει το άγχος. 

Emotional Outlet 

Τα παιχνίδια δράσης και δράματος επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράζουν μια σειρά 

συναισθημάτων και να τους ενθαρρύνουν να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν παρόμοια 

συναισθήματα που μπορεί να βιώνουν. Η επιθετικότητα και η ένταση απελευθερώνονται σε 

ένα ασφαλές, ελεγχόμενο περιβάλλον - που συχνά επιτρέπει μια περίοδο αντανάκλασης στη 

συνέχεια. 

Φυσική κατάσταση 

Η εκτέλεση, ακόμα και οι πιο παθητικές παραστάσεις, απαιτεί έντονη κίνηση για παρατεταμένο 

χρονικό διάστημα. Πολλές ασκήσεις καλών τεχνών βελτιώνουν την ευελιξία, το συντονισμό, 

την ισορροπία και τον έλεγχο. 

Μνήμη 
Η πρόβλεψη και η εκτέλεση γραμμών και κινήσεων θα βελτιώσει τη μνήμη. Η μνήμη σας 

απαιτεί άσκηση, ακριβώς όπως ένας μυς. 

Εκτίμηση για Τέχνες και Πολιτισμό! ... γιατί θα φέρει χαρά στη ζωή σας.  

Σοφία Παναγιωτοπούλου, Φιλόλογος  
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Παιχνίδι: Συναρμολογώντας τον 

Χρόνο 

 Οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται 

να εντάξουν τα πρόσωπα, τα 

γεγονότα, τα μνημεία και τα 

αντικείμενα στη γραμμή του 

χρόνου (ιστορική γραμμή), με 

αποτέλεσμα η ανασύνθεση μιας 

ολόκληρης εποχής να γίνεται με 

δυσκολία, μια και το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα επιτρέπει 

κατ' εξαίρεσιν τη θεματική 

προσέγγιση του παρελθόντος. Τα 

βιβλία δίνουν πληροφορίες με 

βάση την διάκριση των 

επιστημών, την εξειδίκευση κι 

έτσι οδηγούν στον 

κατακερματισμό, τον χωρισμό και 

την αποσπασματικότητα. Οι μαθητές λαμβάνουν τις πληροφορίες αλλά δυσκολεύονται 

να τις εντάξουν σε ένα γενικό πλαίσιο κι έτσι να ανασυνθέσουν μια εποχή Για να 

μιλήσουμε στη γλώσσα των υπολογιστών: ο μαθητής αποθηκεύει τις πληροφορίες 

αλλά δεν ξέρει, σε ποια περιοχή του σκληρού δίσκου ακριβώς, για να μπορέσει να τις 

ανασύρει και να τις αξιοποιήσει. Το παιχνίδι αυτό τον βοηθάει να εξοικειωθεί με την 

έννοια του παρελθόντος χρόνου, την περιοδολόγηση και τον εκπαιδεύει να ταιριάζει 

και να συναρμολογεί τις γνώσεις του που είναι άτακτες, βοηθά στην ανάκτησή τους 

και σωστή αποθήκευση σε φακέλους(που είναι οι ιστορικές περίοδοι) ώστε να μπορεί 

να τις ανακαλεί και να τις χρησιμοποιεί. Οι αποσπασματικές πληροφορίες 

συναρμολογούνται σε μία ολότητα και ο μαθητής έχει ολόκληρη την εικόνα μπροστά 

του. Μπορούν να αξιοποιηθούν πληροφορίες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, 
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χώρες, κουλτούρες κι όλα αυτά τα διαφορετικά να ταιριάξουν μεταξύ τους, να 

συνεργαστούν για να ανδημιουρήσουν το παζλ του παρελθόντος μέσα από μια ολιστική 

και συνεργατική προσέγγιση. 

Πώς παίζεται: Μπερδεύουμε τις κάρτες με τις περιόδους της ιστορίας στον πίνακα και 

χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες. Οι εκπρόσωποι-μαθητές της ομάδας τους πρέπει 

να τις βάλουν σε χρονική σειρά. Οι μαθητές- κριτές χρονομετράνε την κατασκευή της 

γραμμής και σημειώνουν το χρόνο συναρμολόγησής της. Στη συνέχεια οι παίκτες 

τραβάνε μια κάρτα με μια εικόνα ή λέξη και πρέπει να την τοποθετήσουν κάτω από 

την εποχή στην οποία ταιριάζει. 

Έχουν το χρόνο μιας κλεψύδρας για την τοποθέτηση της κάρτας. Αν δεν τα 

καταφέρουν, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την βοήθεια του κοινού δηλ. των 

συμπαικτών τους. Κερδίζει η ομάδα που έχει καταφέρει να ταιριάξει τις περισσότερες 

κάρτες στον μικρότερο δυνατό χρόνο. 

Μαθητές κριτές (που έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο) καταγράφουν αν η γραμμή έχει 

συμπληρωθεί σωστά, το χρόνο για τη συμπλήρωση και με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού δέχονται την τοποθέτηση της κάρτας αν γίνεται σωστά αλλιώς ζητού 

από την αντίπαλη ομάδα να προσπαθήσει. Κερδίζει η ομάδα που έχει συναρμολογήσει 

σωστά την ιστορική γραμμή κι έχει τοποθετήσει σωστά τις περισσότερες κάρτες 

Πιο σύνθετη μορφή:έχουμε ζάρι με χρώματα , κατηγορίες καρτών με χρώματα όπως 1. 

Έργα τέχνης 2. Πρόσωπα (πολιτικά-στρατιωτικά, συγγραφείς, φιλόσοφοι, 

καλλιτέχνες) 3. Το έργο τους 4. Ιδιότητες των προσώπων 5. Χάρτες μιας εποχής 6. 

Μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Σε αυτήν την περίπτωση αν πετύχουμε την ιδιότητα 

κρατάμε την κάρτα ή την ανταλλάσουμε για να πάρουμε τη σωστή κάρτα ιδιότητας 

που ταιριάζει στα πρόσωπα ή τα έργα που έχουμε τοποθετήσει στην χρονογραμμή 

(ιστορική γραμμή). 

Απολαμβάνουμε συναρμολογώντας συνεργατικά!!! 

Γιώτα Πετράκου, Φιλόλογος  
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Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι – 

Προετοιμασία και Παρουσίαση 

Μουσικής Παράστασης 

Η δραστηριότητα αφορά στην προετοιμασία και παρουσίαση μουσικής παράστασης 

στο τέλος της σχολικής χρονιάς, με τραγούδια, χορωδία και οργανικό μουσικό σύνολο 

των Ελλήνων συνθετών. Απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

γυμνασίου, δηλαδή μαθητές ηλικίας 12-15 ετών χρονών. Η παιδαγωγική ιδιαιτερότητα 

της δραστηριότητας έγκειται στην αλληλεπίδραση των γνωστικών και παιδαγωγικών 

στόχων, καθώς φέρνει σε επαφή τους συμμετέχοντες με τα τελευταία 100 χρόνια της 

ελληνικής μουσικής και ταυτόχρονα οδηγεί στη σταδιακή εκμετάλλευσή τους σε 

τελικό προϊόν καλλιτεχνικής έκφρασης που περιλαμβάνει την ανθρώπινη τέχνη της 

μουσικής και το τραγούδι που συνοδεύει τον άνθρωπο σε κάθε πτυχή της ζωής του 

ακόμη και από τα προϊστορικά χρόνια (Gardner H., 2006). Ο κύριος παιδαγωγικός 

στόχος είναι οι μαθητές να εργαστούν δημιουργικά με την καλλιέργεια των ίδιων 

εκφραστικών μέσων μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, προωθώντας την ανάπτυξη 

κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων (Sherif M., 2015, Deutsch M., 1949). Ο 

στόχος δεν είναι τόσο η καλλιτεχνική αριστεία του επιχειρήματος, αλλά η συμμετοχή 

και η προσπάθεια. Στο 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας οργανώνεται μια πρόβας διάρκειας 

δυόμισι ωρών εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο τη 

συμμετοχή των μαθητών στη δημιουργική διαδικασία μιας μουσικής παράστασης. Μία 

αξιοσημείωτη κινητοποίηση, ενδιαφέρον και συνέπεια παρουσιάζονται, όσον αφορά 

την εφαρμογή του προγράμματος από όλους τους εμπλεκόμενους φοιτητές, πολλοί από 

τους οποίους έχουν προφίλ επιδόσεων χαμηλού βαθμού με μαθησιακά, κοινωνικά και 

συναισθηματικά προβλήματα (Ames C., Archer J., 1988). 
Δήμητρα Φλούδα  

Μουσικός  
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