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Στόχος Βελτίωσης:

Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης , φροντιστηριακών και ΖΕΠ επαρκή για όλους τους μαθητές και στελέχωση από
οργανικά τοποθετημένους εκπαιδευτικούς.

Σχέδιο Δράσης: Διαπολιτισμική εκπαίδευση για την υποστήριξη των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων.
Άξονας: Σχολική διαρροή - φοίτηση
Συντονιστής Δράσης: ΛΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Το φαινόμενο της σχολικής διαρροής και φοίτησης, η οριστική εγκατάλειψη του σχολείου ή η σποραδική φοίτηση
σ’ αυτό έχει κοινωνικό πρόσημο και αφορά μαθητές που προέρχονται από ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Η
ανάδειξη των κοινωνικών παραμέτρων που ωθούν στην σχολική διαρροή, σε συνδυασμό με τις αναγκαίες υλικές
προϋποθέσεις, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για το σχολείο, ώστε να προσδιοριστούν  η έκταση και ο
χαρακτήρας των παρεμβάσεων που απαιτούνται για το περιορισμό της ή την εξάλειψή της. Παιδιά με αυξημένες
μαθησιακές ανάγκες αυξάνονται κάθε χρόνο και η πιθανότητα δημιουργίας τμήματος ένταξης είναι μάλλον
βεβαιότητα

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

1. Συμμετοχή σε πανελλαδική διαδικτυακή ημερίδα για τη σχολική διαρροή
(Ιανουάριος 2022)

2. Ηλεκτρονική έκδοση (πρακτικά ημερίδας – Επιλογή άρθρων) (Απρίλιος – Μάιος
022)

3. Συμμετοχή στη διεξαγωγή πανελλαδικής ηλεκτρονικής καταγραφής των
ελλείψεων σε Τμήματα Ένταξης - Φροντιστηριακά Τμήματα και ΖΕΠ
(Οργανικές θέσεις – Στελέχωση). (Φεβρουάριος - Απρίλιος 2022)

4. Η Εμπειρία των διαπολιτισμικών σχολείων (Στρογγυλό τραπέζι)   (Απρίλιος – Μάιος) 2022)

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Για την υλοποίηση της δράσης απαιτείται:



1. η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές ή και ερευνητικά Ινστιτούτα
που μελετούν το φαινόμενο της σχολικής διαρροής.

2. η επισκόπηση της βιβλιογραφίας και η αναζήτηση σχετικής αρθρογραφίας και
ερευνών που αναφέρονται στο φαινόμενο.

3. Χρήση ΤΠΕ για την αναμετάδοση της ημερίδας. Χρήση ηλεκτρονικών μέσων
καταγραφής, απομαγνητοφώνησης, σελιδοποίησης και δημοσίευσης του υλικού
που θα παραχθεί.

4.  Ηλεκτρονική φόρμα-ερωτηματολόγιο καταγραφής των ελλείψεων σε Τμήματα
Ένταξης  - Τμημάτων Ένταξης, φροντιστηριακών και ΖΕΠ (Οργανικές θέσεις –
Στελέχωση)

5. Συνεργασία με σχολεία που ήδη λειτουργούν τμήματα ένταξης και ΖΕΠ για
ανταλλαγή εμεπιριών και βιωματικών πληροφοριών που αφορούν στη
συγκεκριμένη περιοχή που εδρεύει το σχολείο μας.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η ανάδειξη της σπουδαιότητας των κοινωνικών παραμέτρων της σχολικής διαρροής και των αναγκαίων εκπαιδευτικών πολιτικών για την
αντιμετώπισή της.

Η αίσθηση ασφάλειας των οικογενειών και των παιδιών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιστημονική ημερίδα.

2. Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης  (e-book) και 

3. Ο απολογισμός της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην καταγραφή των ελλείψεων σε Τμήματα Ένταξης  - Τμημάτων Ένταξης,
φροντιστηριακών και ΖΕΠ

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Έγιναν συζητήσεις για να δημιουργηθεί τμήμα ένταξης στο σχολείο. Διατυπώθηκαν απόψεις και από το
συστεγαζόμενο σχολείο. Υπάρχουν σοβαροί ενδοιασμοί λόγω έλλειψης χώρου. 

Πραγματοποιήθηκαν χρονολογικά οι ακόλουθες ενέργειες, εκδηλώσεις, δραστηριότητες:

13 Φεβρουαρίου 2022: Συμμετοχή σε πανελλαδική διαδικτυακή ημερίδα για τη σχολική διαρροή και Φοίτηση
με θέμα: «Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οι κοινωνικές παράμετροι που καθορίζουν τη σχολική διαρροή 
στη Γενική εκπαίδευση, καθώς και τα εμπόδια που οδηγούν στον αποκλεισμό των ΑΕΑ από την Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση. Διαπολιτισμική εκπαίδευση, ενίσχυση όλων των αντισταθμιστικών θεσμών Γενικής και Ειδικής 
Αγωγής και υλικές προϋποθέσεις για την εξάλειψη των εμποδίων». 



Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε και προβλήθηκε διαδικτυακά με εισηγητές τους Αργύρη Κυρίδη, Καθηγητή
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Μεθόδων Κοινωνικής Έρευνας, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Σπύρο Σούλη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ειδικής Αγωγής του ΠΤΔΕ του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Παύλο Χαραμή, εκπαιδευτικό και ερευνητή.

17 Απριλίου 2022: Συμμετοχή και παρακολούθηση συζήτησης (στρογγυλό τραπέζι) με θέμα: «Σχολική διαρροή 
και φοίτηση, η εμπειρία των διαπολιτισμικών σχολείων». Η Συζήτηση πραγματοποιήθηκε και προβλήθηκε
διαδικτυακά με εισηγητές την Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας και τον Πέτρο 
Χαραβιτσίδη Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι Συλλόγων 
Διδασκόντων Διαπολιτισμικών Σχολείων.

Μάιος 2022: Συμμετοχή στη διεξαγωγή πανελλαδικής ηλεκτρονικής καταγραφής των ελλείψεων σε Τμήματα
Ένταξης  - θεσμούς αντισταθμιστικής Αγωγής (Οργανικές θέσεις – Στελέχωση).

Μάιος 2022: Συμμετοχή στη διεξαγωγή ερευνητικής ηλεκτρονικής καταγραφής κενών / συγκέντρωσης
στοιχείων για την (υπο)στελέχωση των σχολείων.

Ιούνιος 2022: Ηλεκτρονική έκδοση (πρακτικά ημερίδας – Επιλογή άρθρων)

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Μικρές χρονικές μετατοπίσεις στον αρχικό σχεδιασμό, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, οι οποίες
δεν επηρέασαν καθόλου το περιεχόμενο του αρχικού σχεδιασμού.

Αποτελέσματα της Δράσης

α) Η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις δυο πρώτες δράσεις (ημερίδα της 13/2/2022 και στρογγυλό τραπέζι
της 17/4/2022).

β) Η ανάδειξη της σπουδαιότητας των κοινωνικών παραμέτρων της σχολικής διαρροής και των αναγκαίων
εκπαιδευτικών πολιτικών για την αντιμετώπισή της.

γ) Η επισήμανση των βασικών προβλημάτων που δημιουργεί η εκπαιδευτική πολιτική, τα οποία δυσχεραίνουν την
εκπαιδευτική λειτουργία.

δ) Η αποτύπωση των ελλείψεων σε Τμήματα Ένταξης  - Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και ΖΕΠ (Οργανικές
θέσεις – Στελέχωση)

ε) Η καταγραφή των παραπάνω σε ηλεκτρονική έκδοση

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων



Η συνεργασία με τους φορείς των επιστημών της Αγωγής. Η διάθεσή τους να συνδράμουν τον συλλογικό φορέα
των εκπαιδευτικών. 

Η υψηλή ποιότητα των εισηγήσεων.

Η συλλογική προσπάθεια για την επεξεργασία ερευνητικών καταγραφών και ερωτηματολογίων.

Η πληρότητα του εργαλείου (ερωτηματολόγιο) καταγραφής και αποτύπωσης των ελλείψεων σε Τμήματα
Ένταξης  - θεσμούς αντισταθμιστικής Αγωγής. (Οργανικές θέσεις – Στελέχωση).

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Η απουσία ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας, που ως κύριος φορέας της εκπαιδευτικής
πολιτικής,  εξαιτίας της επιλογής του να μη συνεργαστεί με  τον συλλογικό φορέα των εκπαιδευτικών και μέσω
συνεχών μετατοπίσεων των προθεσμιών, οδήγησε στην άσκοπη και χωρίς αποτέλεσμα επιμήκυνση του χρόνου
ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Video1: https://youtu.be/-_8ZO2Iqy08

Video 2: https://youtu.be/DAC8-khfl1E

Ερωτηματολόγιο 1 : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 2/6.Ο

Ερωτηματολόγιο 2 : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 6/2.Ο

Κείμενα: http://doe.gr/άξονας-2-νηπιαγωγεία-δημοτικά/

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Οι εισηγήσεις των εκδηλώσεων και οι συζητήσεις που ακολούθησαν, καθώς και η συλλογική εργασία για τη
διαμόρφωση ερευνητικών ερωτηματολογίων και καταγραφών είχαν σημαντικό επιμορφωτικό χαρακτήρα.

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

α) Περαιτέρω μελέτη του φαινομένου της σχολικής διαρροής και χαρτογράφηση των κοινωνικών παραγόντων
που την προκαλούν.

β) Ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών και
την στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά με δημόσιου χαρακτήρα επιμόρφωση.

γ) Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης, θεσμών αντισταθμιστικής Αγωγής για όλους τους μαθητές και στελέχωση
από οργανικά τοποθετημένους εκπαιδευτικούς.

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

 Προγράμματα επιμόρφωσης με άδεια για όλους τους εκπαιδευτικούς, με θεματολογίες εστιασμένες σε
πραγματικές ανάγκες, που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με δωρεάν
δημόσιο χαρακτήρα και με ευθύνη των  Παιδαγωγικών Τμημάτων.

https://youtu.be/-_8ZO2Iqy08
https://youtu.be/DAC8-khfl1E
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUxHpASnN2rTgBuAybZrgKlahps2y55g-jurO01LJZst_2Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUxHpASnN2rTgBuAybZrgKlahps2y55g-jurO01LJZst_2Ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyphHJt7q6ILr7FrfDcUSxnHtbnloq2j9t4KMY7sUNzcBhcQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyphHJt7q6ILr7FrfDcUSxnHtbnloq2j9t4KMY7sUNzcBhcQ/viewform?usp=sf_link
http://doe.gr/άξονας-2-νηπιαγωγεία-δημοτικά/


Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Ποσοτική και Ποιοτική μελέτη  της καταγραφής-αποτύπωσης των ελλείψεων σε Τμήματα Ένταξης  - θεσμούς
αντισταθμιστικής Αγωγής (Οργανικές θέσεις – Στελέχωση).


