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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Η εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο έληαμεο ηνπο 

ζηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο. Η έξεπλα απηή αληιεί ζηνηρεία απφ ηα Μεηξψα Μαζεηψλ ησλ 

εκεξήζησλ δεκνζίσλ γπκλαζίσλ ηνπ Ννκνχ Αξγνιίδαο θαη εζηηάδεη ζηε γεληά ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ (θνφξηε) ηνπ 2010 πνπ θαη νη δπν ηνπο γνλείο έρνπλ γελλεζεί ζην 

εμσηεξηθφ. 

Η έξεπλα εμεηάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε εθπξνζψπεζε απηψλ είλαη κεγαιχηεξε ζηα 

γπκλάζηα αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Δπίζεο απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη πσο νη αιινδαπνί 

καζεηέο εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο. Η ρψξα θαηαγσγήο, ε ζέζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ην θχιν δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζηελ απφθαζε πξφσξεο 

εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο θαηαγξάθνληαη 

ζηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ, αλ θαη εγξάθεζαλ, δελ θνίηεζαλ θαζφινπ ζην γπκλάζην. Άξα 

πνιινί αιινδαπνί/κεηαλάζηεο καζεηέο απνθηνχλ κφλν απνιπηήξην Γεκνηηθνχ. 

Δλδηαθέξνλ εχξεκα απνηειεί φηη απφ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο πνπ επαλαιακβάλνπλ 

ηάμε κφλν νη κηζνί θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην 

γπκλάζην. Σν θχιν θαη ε εζληθφηεηα δελ επεξεάδεη ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ πξφνδν ηνπ 

καζεηή/ηξηαο. Χζηφζν ζεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα παίδεη ν ηφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ, κηαο θαη ζηα ζρνιεία ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ νη καζεηέο/ηξηεο 

επαλαιακβάλνπλ πην ζπρλά ηάμε ζε ζρέζε κε απηνχο ησλ αζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ. 
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ABSTRACT 

The education of immigrant children is an important aspect of their integration into host 

societies. This research draws documents from the official list of students of the 

prefecture of Argolida day junior high schools and it focuses on the 2010 generation 

(cohort) of students whose parents have been born aboard. The research examines their 

educational progress in lower secondary education. The results showed that the numbers 

of immigrant students are higher in rural areas schools. They also show that immigrant 

students have high dropout rates no matter what the country of origin, the location of the 

school and the gender are. The highest dropout rates are recorded for students, who 

although they enrolled, do not attend classes at all. Consequently, the majority of 

immigrant students complete successfully only elementary school. It is also interesting 

that only half of the students who fail and repeat grade are able to complete successfully 

their studies in junior high school. The gender and the ethnicity have nothing to do with 

the delay in their progress. On the other hand the location of the school seems to play an 

important role, since students whose schools are in rural areas repeat grades more often 

compared to those in urban and suburban ones. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Η κεηαλάζηεπζε ζεσξείηαη απφ πνιινχο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο σο έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά θαηλφκελα ηεο επνρήο καο. Μεηαλάζηεπζε είλαη ε κεηαθίλεζε πξνζψπσλ απφ 

ηελ παηξίδα ηνπο ζε κηα άιιε ρψξα, γηα λα εγθαηαζηαζνχλ κφληκα ή πξνζσξηλά. Η 

κεηαθίλεζε απηή  κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

κεηαθηλνχληαη γηα βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο («νηθνλνκηθνί 

κεηαλάζηεο», «εζεινληηθή κεηαλάζηεπζε») ή απνηέιεζκα παξαγφλησλ πνπ ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηε δσή ησλ κεηαθηλνχκελσλ, φπσο δηψμεηο θαη άζθεζε βίαο, έιιεηςε εηξήλεο 

θαη αζθάιεηαο αιιά θαη θπζηθέο/πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο («πξφζθπγεο», 

«αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε») (CARITAS, 2006). Τπνινγίδεηαη φηη ην 2% ηνπ 

παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ γχξσ ζηα 150 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη δνπλ εθηφο ηεο παηξίδαο 

ηνπο. 

Πνιιέο απφ ηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο ηεο Δπξψπεο θαη άιισλ επείξσλ έρνπλ 

δηακνξθσζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο ηδηαίηεξα θαηά ηνπο 

δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 παξαηεξνχληαη κεγάια 

κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα πξνο ηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιφγσ 

ζεκαληηθψλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αιιαγψλ, πνιέκσλ θαη θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ. Ιδηαίηεξα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά, ιφγσ ηεο θαηάξξεπζεο ησλ 

θαζεζηψησλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο αιιά θαη ηνπηθψλ πνιέκσλ ππάξρνπλ κεγάια 

κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα ζηελ Δπξψπε. Δθηφο απφ ηηο άκεζεο ζπλέπεηεο ζην κέγεζνο θαη 

ζηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ  ηφζν ηεο ρψξαο ππνδνρήο φζν θαη ησλ ρσξψλ απνζηνιήο 

κεηαλαζηψλ, ε κεηαλάζηεπζε επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληψλ (Cholezas & Tsakloglou, 2008). 

Μία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πιεπξά ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, πνπ ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γεληθφηεξα, θαη πην εηδηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ απνηειεί ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ. Η εθπαίδεπζε 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηε Γιεθνή Σύμβαζη για ηα Γικαιώμαηα ηος Παιδιού (άξζ. 28 - 30) σο 

δηεζλέο αλζξψπηλν δηθαίσκα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, πνπ 

πξέπεη λα είλαη ζεβαζηφ -φπσο θαη ηα άιια δηθαηψκαηα- «ρσξίο θακία δηάθξηζε θπιήο, 

ρξψκαηνο, θχινπ, γιψζζαο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ ηνπ παηδηνχ ή 
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ησλ γνλέσλ ηνπ ή ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ ή ηεο εζληθήο, εζληθηζηηθήο ή 

θνηλσληθήο θαηαγσγήο ηνπο, ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ηεο αληθαλφηεηάο ηνπο, 

ηεο γέλλεζήο ηνπο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο» (UNICEF, ρ.ρ.). Δηδηθφηεξα γηα 

ηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνγξακκίδεηαη φηη ε επηηπρήο ελζσκάησζε 

ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηα επξσπατθά ζρνιεία θαη ζηηο θνηλσλίεο είλαη 

νηθνλνκηθά αλαγθαία αιιά θαη πξνυπφζεζε γηα δεκνθξαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη θνηλσληθή 

ζπλνρή. Μέζα ζε κηα ήδε πνιηηηζκηθά πνηθηιφκνξθε Δπξσπατθή Έλσζε, ε εθπαίδεπζε 

κπνξεί λα παίμεη δσηηθφ ξφιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία (NESSE, 2008: 11). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ PISA 2009, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ιηγφηεξνη απφ 

ην 10% ησλ δεθαπεληάρξνλσλ καζεηψλ έρνπλ κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν. Σν πνζνζηφ 

παξνπζίαο ηνπο πνηθίιεη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην πνιχ ρακειφ πνζνζηφ θάησ ηνπ 1% 

ζηε Βνπιγαξία, Πνισλία θαη Σνπξθία. Αληίζεηα ην Λνπμεκβνχξγν θαηαγξάθεη 

πςειφηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο 40%. Αθνινπζεί ην Ληρηελζηάηλ κε πεξίπνπ 30%, ε 

Γεξκαλία, ν Βέιγην, ε Απζηξία, κε πνζνζηά  πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 15% θαη 22% ηνπ 

ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ ζε απηή ηελ ειηθία.  Δπηπιένλ ζην Βέιγην θαη ηελ Ιζπαλία ην 2009 

ε αλαινγία κεηαλαζηψλ καζεηψλ πξψηεο γεληάο ήηαλ αληίζηνηρα 13 θαη 8 θνξέο 

ςειφηεξε απφ ηελ αλαινγία ησλ καζεηψλ δεχηεξεο γεγνλφο πνπ εμεγείηαη ελ κέξεη απφ 

ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Γηαθνξεηηθή εηθφλα παξνπζηάδνπλ νη 

ηξεηο ρψξεο ηεο Βαιηηθήο φπνπ ε αλαινγία ησλ κεηαλαζηψλ πξψηεο γεληάο ήηαλ 10 

θνξέο ρακειφηεξε απφ ηνλ πιεζπζκφ ησλ καζεηψλ δεχηεξεο γεληάο. (Eurydice, 

2012:73). 

Η χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ παηδηψλ απφ νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ ζε πνιιέο επξσπατθέο 

ρψξεο έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα απηψλ ησλ ρσξψλ. 

Έξεπλεο επηζεκαίλνπλ φηη καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν θαζπζηεξνχλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο γεγελείο - κηα δηαθνξά 

πνπ ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηζνδπλακεί κε 1,5 έηε εθπαηδεπηηθήο θαζπζηέξεζεο (OECD, 

2012). 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΟΑ γηα ηε Γηεζλή Αμηνιφγεζε ησλ 

Μαζεηψλ (PISA), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην έηνο 2000 έδεημαλ φηη νη επηδφζεηο 

ησλ δεθαπεληάρξνλσλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ησλ γεγελψλ πνηθίινπλ απφ 

ρψξα ζε ρψξα. ε νξηζκέλεο ρψξεο, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 
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επηδφζεσλ ησλ δπν νκάδσλ αιιά ζε άιιεο ππάξρεη κεγάιν ράζκα. Γηαθνξέο ζηηο 

επηδφζεηο εληνπίδνληαη θαη κεηαμχ ησλ εζλνηήησλ. Τπάξρνπλ επίζεο δηαθνξέο ζηηο 

επηδφζεηο κεηαμχ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ έθζαζαλ πξφζθαηα θαη ζηνπο κεηαλάζηεο 

δεχηεξεο γεληάο. Οη ηειεπηαίνη δείρλνπλ λα έρνπλ θάπσο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε αξθεηέο 

ρψξεο απφ φ, ηη νη πξψηνη αιιά ρακειφηεξεο απφ ηνπο γεγελείο. Χζηφζν ζηελ Απζηξαιία 

θαη ηνλ Καλαδά δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο γεγελψλ θα κεηαλαζηψλ 

καζεηψλ. πλνιηθά, νη κεηαλάζηεο θαη νη κεηνλφηεηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα εγγξάθνληαη ζε 

ζρνιεία κε ρακειφηεξεο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο. Αληηκεησπίδνπλ πςειά πνζνζηά 

απνηπρίαο ζην ζρνιείν θαη έρνπλ δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν 

λσξίηεξα απφ φ, ηη νη ζπκκαζεηέο ηνπο γεγελείο. Πνιινί απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο NEET (not in employment, education or training), ρσξίο πξνζφληα 

έρνπλ κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν θαη δνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. ηελ Διιάδα, 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ππάξρεη έλα πςειφ πνζνζηφ κεηαλαζηψλ καζεηψλ πνπ 

εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν κεηά ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη δελ πξνρσξνχλ ζην 

Γπκλάζην, παξά ην γεγνλφο φηη ε θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη 

ππνρξεσηηθή. Φαίλεηαη φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο καζεηψλ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν, 

γηα λα αλαδεηήζνπλ απαζρφιεζε θαη λα βνεζήζνπλ νηθνλνκηθά ηνπο γνλείο ηνπο. Σν 

πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο γηα ηνπο Αιβαλνχο καζεηέο είλαη πνιχ πςειφ, ελψ νη 

παιηλλνζηνχληεο νκνγελείο είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα ζπλερίζνπλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (EUMC, 2004. OECD, 2011:22). 

Η ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηε κηα φηη νη κεηαλάζηεο/κεηαλάζηεο καζεηέο απνηεινχλ  

πξαγκαηηθφηεηα ζην ειιεληθφ ζρνιείν θαη ε χπαξμε απφ ηελ άιιε κφλν ελδείμεσλ ηεο 

ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη φρη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ πιήζνπο απηψλ ησλ καζεηψλ 

πνπ νδεγνχληαη ζηελ πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ γπκλαζίνπ - ην νπνίν αλήθεη κάιηζηα 

ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε - απνηέιεζε ην εθαιηήξην γηα απηή ηε κειέηε. 

Δπνκέλσο, ε παξνχζα κειέηε απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ε 

ζρνιηθή δηαξξνή ησλ κεηαλαζηψλ/αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα γπκλάζηα ηνπ Ννκνχ 

Αξγνιίδαο θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

δηαρξνληθή χπαξμε  ηνπ θαηλνκέλνπ. Η δηάξζξσζε ηεο έρεη ηελ αθφινπζε δηάηαμε. 

Γηαζέηεη δπν ελφηεηεο, θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα. Η 

πξψηε ελφηεηα απνηειεί κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. ην πξψην 
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θεθάιαην ηεο ελφηεηαο απηήο, εληνπίδνληαη νη πιένλ δηαδεδνκέλνη νξηζκνί ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο κε βάζε ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. ηε 

ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη επηθξαηέζηεξεο κέζνδνη κέηξεζεο ηεο ζρνιηθήο 

δηαξξνήο θαη εληνπίδνληαη - φπνπ είλαη δπλαηφλ - ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη/ή 

κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη θαζεκία απφ απηέο. ην δεχηεξν θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο κε ζέκα ηελ ζρνιηθή δηαξξνή ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ  ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ Διιάδα. Καηά θχξην ιφγν νη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ 

ζπρλφηεξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνπο καζεηέο κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζε 

ζρέζε κε ηνπο γεγελείο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Οη αηηίεο εδξάδνληαη ζε έλα ζχλζεην πιέγκα 

παξαγφλησλ ην νπνίν εξκελεχεηαη κε βάζε ηφζν ηα αηνκηθά/πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

φζν θαη κε ηα επξχηεξα εθπαηδεπηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πιαίζηα. ην ηξίην 

θεθάιαην απνηππψλεηαη πνζνηηθά ε παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ/αιινδαπψλ καζεηψλ ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν. Με ειιηπή θαη ζπγθξνπφκελα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηνηρεία 

επηρεηξείηαη λα δνζεί δηαρξνληθά ε εηθφλα ησλ κεηαλαζηψλ/αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αθνινπζεί ε απφδνζε ηεο 

παξνπζίαο ηνπο ζηα γπκλάζηα ηεο ρψξαο θαη ηέινο εμεηδηθεχνληαο θαηαγξάθεηαη ε 

παξνπζία ηνπο ζηα Γπκλάζηα ηνπ Ννκνχ Αξγνιίδαο. 

 Η δεχηεξε ελφηεηα ζπλίζηαηαη ζηελ έξεπλα πεδίνπ, ηελ θαηακέηξεζε δειαδή ηεο 

δηαξξνήο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα γπκλάζηα ηνπ Ννκνχ Αξγνιίδαο. ην πξψην 

θεθάιαην ηεο ελφηεηαο απηήο εθηίζεηαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη δηαηππψλνληαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη ν ηξφπνο ζπιινγήο ηνπ δείγκαηνο, ε 

δηακφξθσζε ηνπ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ θαη ε κέζνδνο αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο 

ηνπ ζπιιερζέληνο πιηθνχ πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθε ην εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο κειέηεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε θαη  αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα 

δίλεηαη πνζνηηθά ε εθπξνζψπεζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο γεληάο 

(2019) καζεηψλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ Γπκλαζίσλ ηνπ λνκνχ. ηελ ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ησλ καζεηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηνχλ, ηελ εζληθφηεηά ηνπο, ην θχιν θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία. ην ηξίην θεθάιαην κέζα απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθαζε πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ 

δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ. Σέινο ζην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη 
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θαη εξκελεχνληαη ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία αιιά θαη ηελ 

ειιεληθή θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ  Α.  ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΘΔΜΑΣΟ 

Α1. ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΟΡΗΜΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ 

ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΓΗΑΡΡΟΖ 

Α1.1 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΟΡΗΜΧΝ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΓΗΑΡΡΟΖ 

Αλ θαη πνιινί νξηζκνί ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο εκθαλίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, απνηειεί 

θνηλή δηαπίζησζε πσο δελ ππάξρεη δηεζλψο απνδεθηφο νξηζκφο πνπ λα πξνζδηνξίδεη ην 

θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, φπσο άιισζηε δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε θαη θνηλά 

απνδεθηή κέζνδνο ή κνληέιν γηα ηελ αθξηβή κέηξεζε ηεο. Οη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί θαη ε 

πνηθηιία ζρεηηθψλ φξσλ γηα ηε δηαξξνή ησλ καζεηψλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

ζπλδέεηαη κε ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αίηηα, ηηο 

ζπλζήθεο, ηε δηάξθεηα, ηε  βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο δηαξξνήο θηι. 

Η θαζηέξσζε δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηή ιφγσ ηεο δηαθνξάο 

αλάκεζα: 

-ζηελ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα θαη ζηελ 

εγθαηάιεηςε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ θαη ζπλέρηζε ζε άιιν. 

-ζηελ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ πξνζσξηλή εγθαηάιεηςε θαη 

επηζηξνθή ζε απηφ. 

-ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ ιφγσ ειιηπνχο θνίηεζεο θαη ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ 

ζρνιείνπ απφ αλάγθε λα κείλεη ν λένο ζην ζπίηη.  

-ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ ιφγσ ρακειψλ επηδφζεσλ θαη ζηελ εγθαηάιεηςε απφ 

αλάγθε λα εξγαζηεί. 

-ζηε κε εγγξαθή ζε κηα ππνρξεσηηθή ζρνιηθή βαζκίδα θαη ζηε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζηε βαζκίδα απηή. 

-ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη ζηελ εγθαηάιεηςε 

ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 
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-ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ εγθαηάιεηςε 

ησλ ζπνπδψλ ζε βαζκίδεο κε ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. αλψηεξνο θχθινο 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) (Παπαζενδψξνπ, ππξηδάθεο, 

Κνπηζνχθνπ, ρ.ρ. ). 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά πνηθίινη φξνη πνπ απνδίδνπλ ην θαηλφκελν ηεο 

ζρνιηθήο δηαξξνήο ζε δηάθνξεο γιψζζεο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Αγγιηθή ππάξρνπλ 

ιέμεηο/ θξάζεηο φπσο school-leavers, dropout ζηε Γαιιηθή racrochage, décrochage, 

abandon scholaire, absentéisme θαη ζηε Γεξκαληθή, Schulschwäntzen, Schulvermeidung, 

Schulverweigerung, Schulabbruch Schulvermeidung, schulabgänger, schulmüdigkeit, 

ausfall. ηελ Διιεληθή γιψζζα ελαιιάζζνληαη φξνη φπσο ζρνιηθή ή καζεηηθή δηαξξνή, 

εγθαηάιεηςε ζρνιείνπ, πξφσξε εγθαηάιεηςε ζρνιείνπ, δηαθνπή θνίηεζεο, αλεπαξθήο ή 

ειιηπήο θνίηεζε, ζρνιηθή απνηπρία θιπ. (Lust & Pantelodimos, 1995. Karajannakis, 

2009). 

χκθσλα κε έλα γεληθφ νξηζκφ σο ζρνιηθή δηαξξνή νξίδεηαη ε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο 

πξηλ ηελ απφθηεζε θάπνηνπ επίζεκνπ πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεσλ (Janosz θ.ά., 2000). 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ γεληθφινγν νξηζκφ πνπ δε θαίλεηαη λα απνδίδεη κε επάξθεηα φιεο ηηο 

πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Ο επηθξαηέζηεξνο πάλησο θαη επξχηεξα δηαδεδνκέλνο νξηζκφο αλαθέξεηαη  ζηελ έλλνηα 

ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο σο  νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εθπαίδεπζεο πνπ νξίδεηαη  από ηε λόξκα σο ε ειάρηζηε αλαγθαία εθπαηδεπηηθή 

πξναπαίηεζε ζηελ θνηλσλία όπνπ δνπλ (Viadero, 2001). «Νφξκα» ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε νινθιήξσζε ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Σα εθφδηα πνπ απνθηά ην άηνκν ζηηο εθπαηδεπηηθέο απηέο 

βαζκίδεο ζεσξνχληαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζε αλψηεξε 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, γηα ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο αιιά θαη γηα ηελ ελζσκάησζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ρακειψλ απαηηήζεσλ.  

Καηά κηα ζηελφηεξε ινηπφλ έλλνηα ζρνιηθή δηαξξνή ζεσξείηαη ε εγθαηάιεηςε ηνπ 

ζρνιείνπ  πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ISCED 2). Με ην 

ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ έρεη ζεζπίζεη  ε Unesco 



 13 

έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ρσξίδεηαη ζε  8 βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ελψ ν ΟΟΑ ζε 6 

επίπεδα (Unesco, 2011. OECD, 2012). Καη νη δπν θαηαηάζζνπλ ηα πξνζφληα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηψηεξε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γπκλάζην) ζην επίπεδν 2 

(ISCED 2). Οη ζπνπδέο κέρξη απηφ ην επίπεδν αληηζηνηρνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο δηαξθεί ελλέα ρξφληα. Ξεθηλά δειαδή απφ 

ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ θαη νινθιεξψλεηαη ζηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ (χληαγκα ηεο Διιάδνο, 1975, 

Άξζξν 16, παξ. 3). Οη καζεηέο ινηπφλ πνπ εγθαηέιεηςαλ πξφσξα ην ζρνιείν θαη δελ 

απέθηεζαλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ εληάζζνληαη ζηνλ πην πάλσ νξηζκφ. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Eurostat) 

άηνκα πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη πξφσξα ην ζρνιείν ζεσξνχληαη εθείλα πνπ:  

-βξίζθνληαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 18-24 εηψλ.  

-έρνπλ εθπαίδεπζε ην πνιχ κέρξη θαη απνιπηήξην ηνπ θαηψηεξνπ θχθινπ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ISCED 2 (αληίζηνηρν ηνπ 

ειιεληθνχ Γπκλαζίνπ). 

-δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηέζζεξηο 

εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο Έξεπλαο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (Steiner & Lassnigg, 2009). 

Οη πεξηζζφηεξνη θνηλνηηθνί ζεζκνί ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ε 

πιεηνςεθία ησλ αξκφδησλ γηα ηελ παηδεία εζληθψλ θνξέσλ πηνζεηνχλ ηνλ παξαπάλσ 

νξηζκφ γεγνλφο πνπ πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα θνηλήο πξνζέγγηζεο  θαη ζπγθξηηηθήο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο απφ φια ηα θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (European Commission, 2006). 

Άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο νπνηαδήπνηε απνρή απφ ηα καζήκαηα γηα δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν ησλ δπν ζπλερφκελσλ εβδνκάδσλ ρσξίο ζνβαξή δηθαηνινγία θαη επίζεκε 

άδεηα πξέπεη λα ζεσξείηαη καζεηηθή δηαξξνή (Janosz, 2000).  

Έλαο άιινο νξηζκφο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο αλαθέξεηαη ζηνπο λένπο εθείλνπο νη νπνίνη 

δελ νινθιεξψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ μεθηλήζεη. Τπφ κία έλλνηα ζεσξείηαη 

επξχηεξνο, εθφζνλ πεξηιακβάλεη θαη άηνκα πνπ δηαθφπηνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε 
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αλψηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, ψζηε λα εκπεξηέρεη θαη ηε ζπνπδαζηηθή δηαξξνή 

γεληθφηεξα (Monmarquette, Mahseredjian & Houle, 2001). 

Τπφ κηα άιιε νπηηθή ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε 

ζρνιηθή απνηπρία. Χο ζρνιηθή απνηπρία κπνξεί λα νξηζηεί ε αδπλακία ελφο ζρνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο  λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ νδεγνχλ ζε επηηπρή κάζεζε ηνπο  καζεηέο 

ηνπ, ή σο απνηπρία ηνπ καζεηή λα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε ηάμε θαη πνπ ηειηθά 

νδεγείηαη ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. Δπνκέλσο ζρνιηθή απνηπρία θαη εγθαηάιεηςε 

ηνπ ζρνιείνπ απνηεινχλ δπν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο (Psacharopoulos, 2007). 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ, ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ (καζεηηθή δηαξξνή) 

απνηειεί ηελ απφξξνηα ζπλερφκελσλ θαηαζηάζεσλ ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη κπνξεί λα 

ζπκβεί πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ή κεηά απφ απηήλ (OECD, 

1998). Δίλαη δειαδή ην απνηέιεζκα κηαο καθξνπξφζεζκεο «απεκπινθήο» απφ ην 

ζρνιείν θαη ηα καζεηηθά δξψκελα πνπ αξρίδεη πνιχ λσξίο, ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Christenson θ.ά, 2001). 

 

Α1.2 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ 

ΥΟΛΗΚΖ ΓΗΑΡΡΟΖ 

Η πιεζψξα ησλ νξηζκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο 

θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη ηελ κέηξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηφζν ζε επίπεδν ζρνιηθήο 

κνλάδαο φζν θαη ζε εζληθφ ή ππεξεζληθφ επίπεδν. 

Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ κέηξεζεο ηεο δηαξξνήο είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ 

παξαγφλησλ, φπσο ν ρξεζηκνπνηνχκελνο νξηζκφο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, ε κέζνδνο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ, ε ζηφρεπζε ηεο 

κέηξεζεο θιπ. Κάζε κέζνδνο παξέρεη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην δείγκα θαη 

πηζαλφ ηα απνηειέζκαηα λα δηαθνξνπνηνχληαη. Δπνκέλσο ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ 

θαηλνκέλνπ απνβαίλεη ηδηαίηεξα δπζρεξήο. Δπηπιένλ, ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ 

κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη θάζε θνξά ν εξεπλεηήο 

θαη βεβαίσο γίλνληαη πξνζαξκνγέο απηνχ αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο. 

Σξεηο είλαη νη θπξηφηεξεο κέζνδνη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ: 
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Μέζνδνο ηεο Κνόξηεο ( Cohort Dropout Rate) 

Γείθηεο εηήζηαο ζρνιηθήο δηαξξνήο (Event / Annual Dropout Rate) 

Γείθηεο ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο ( Status / Census Dropout Rate) 

Μηα απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο γηα ηελ κέηξεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε Μέζνδνο ηεο Κνόξηεο ( Cohort Dropout Rate). Η κέζνδνο 

απνηππψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία απφ ην έλα ζρνιηθφ έηνο ζην άιιν κηαο γεληάο 

καζεηψλ (θνφξηε) πνπ εγγξάθεθε ηελ ίδηα ρξνληά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

εθπαίδεπζεο.  χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ 

γξάθηεθαλ ζηελ πξψηε ηάμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κηα δεδνκέλε 

ζρνιηθή ρξνληά  θαη δηέξξεπζε πξηλ απνθηήζεη ηνλ αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ ζηε ιήμε 

ηεο πξνβιεπφκελεο δηάξθεηαο ζπνπδψλ. Δηδηθφηεξα, ππνινγίδνληαη ηα πνζνζηά 

κεηάβαζεο (πξναγσγή, επαλάιεςε, απνρψξεζε) γηα θάζε ζρνιηθή ρξνληά θαη γηα θάζε 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο (De Witte & Rogge, 2011). 

Η δεχηεξε κέζνδνο, Γείθηεο εηήζηαο ζρνιηθήο δηαξξνήο (Event / Annual Dropout 

Rate), αθνξά ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ην 

ζρνιείν κεηαμχ ηεο αξρήο κηαο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ηεο αξρήο ηεο επφκελεο. Ο δείθηεο 

παξαθνινπζεί θαη εθηηκά ηελ ζρνιηθή δηαξξνή ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζε 

εηήζηα βάζε γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ άκεζε δηαπίζησζε ηεο δηαξξνήο θαη ηελ 

έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλέληαμε ηνπ καζεηή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

(Bergeson θ.ά., 2003).  

Ο Γείθηεο ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο ( Status / Census Dropout Rate) ζπλίζηαηαη ζηελ 

απνηχπσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο πνπ δελ 

έρεη εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν θαη δελ έρεη απνθηήζεη θάπνην πηζηνπνηεηηθφ γλψζεσλ 

αληίζηνηρν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο πνπ ζα έπξεπε λα είρε νινθιεξψζεη. 

Δθαξκφδεηαη ζε άηνκα ειηθίαο 15-24, 16-24 ή 18-24 εηψλ θαη, επεηδή επηθεληξψλεηαη 

ζηνλ ππνινγηζκφ φισλ ησλ λέσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, γηα λα κειεηήζεη ηε δηαξξνή ζε κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή θιίκαθα. 

Βεβαίσο ν δείθηεο ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο ιακβάλεη κεγαιχηεξεο ηηκέο απφ ην δείθηε 

εηήζηαο ζρνιηθήο δηαξξνήο, αθνχ ζηνλ πξψην ππνινγίδνληαη φινη νη λένη ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο αλεμάξηεηα απφ ηελ ζηηγκή θαηά ηελ νπνία  

απνρψξεζαλ απφ ην ζρνιείν (Laird, De Bell & Chapman, 2006).  

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ κνληέια κέηξεζεο πνιινί εξεπλεηέο πξνηείλνπλ σο 

θαηαιιειφηεξνπο ηνπο δείθηεο δύλακεο ζπγθξάηεζεο (holding power) θαη ηνπο 

δείθηεο δύλακεο πξναγσγήο (promoting power) εζηηάδνληαο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ λα ζπγθξαηεί θαη λα πξνσζεί ηνπο καζεηέο ηνπ κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. πλήζσο ζπγθξίλνληαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε δπν ρξνληθέο πεξηφδνπο, ν 

αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηε Γ΄ ηάμε Λπθείνπ κε ην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηε 

Γ΄ Γπκλαζίνπ. Η κέηξεζε γίλεηαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, γηα λα εληνπηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ ζην λα πξνσζεί ηνπο καζεηέο ηνπ ζηηο 

επφκελεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Η επηηπρία ελφο ζρνιείνπ ινηπφλ έγθεηηαη ζηε 

δηαηήξεζε ησλ εγγξαθψλ ηνπ. Σν ζρνιείν πνπ επηηπγράλεη λα έρεη ηηκή ζην δείθηε 

ζπγθξάηεζεο πάλσ απφ 50% είλαη επηηπρεκέλν ελψ θάησ απφ 50% ζεσξείηαη φηη 

παξνπζηάδεη θαηλφκελα ζρνιηθήο δηαξξνήο (Balfanz & Legters, 2001).  

Η ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρξεζηκνπνηεί σο κέηξεζε ηεο ζρνιηθήο 

δηαξξνήο ην δείθηε  πξόσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ (Early School Leaving 

Rate) πνπ είλαη κηα δηαθνξνπνίεζε ηνπ δείθηε ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο. Ο ππνινγηζκφο 

ηεο δηαξξνήο γίλεηαη γηα πνιίηεο ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αλήθνπλ 

ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 18-24 εηψλ θαη έρνπλ κφλν απνιπηήξην θαηψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δελ βξίζθνληαη πηα ζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η 

κέηξεζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, γηαηί απνηππψλεη ην θαηλφκελν ηεο πξφσξεο 

εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ ζε επξσπατθφ επίπεδν παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ (European Commission, 2006). 

 

 

 

 

 



 17 

Α2.   ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά έξεπλεο, νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηα 

θαηλφκελν ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ απφ παηδηά κεηαλαζηψλ ζε 

δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθξαδφκελα. Οη έξεπλεο 

ζηεξίδνληαη ζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία απφ πξσηνγελείο ή/θαη δεπηεξνγελείο 

πεγέο θαη επηθεληξψλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κειέηε ηνπ πνζνζηνχ ηεο καζεηηθήο 

δηαξξνήο, άιια θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζή ηεο, ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζε 

αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 

Αξρηθά ζα επηθεληξσζνχκε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (ΗΠΑ) θαη ηνλ Καλαδά, 

θαζψο ε καθξνρξφληα εηζξνή κεηαλαζηψλ ζηηο ρψξεο απηέο ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, ηηο θαζηζηά ζρεηηθά έκπεηξεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ θαη 

ηαπηφρξνλα δξαζηήξηεο ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηα δεηήκαηα απηά (Waters θ.ά., 

2010. Chacko, 2003. Obeng, 2007. Venters & Gany, 2011). Δλ ζπλερεία ζα εζηηάζνπκε 

ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ρψξεο ηεο βφξεηαο Δπξψπεο (νπεδία, 

Ννξβεγία, Φηιαλδία), ηεο θεληξηθήο (Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Διβεηία, 

Οιιαλδία) θαη ηεο λφηηαο (Ιηαιία, Πνξηνγαιία, Διιάδα). Μία ζχληνκε αλαθνξά ζα γίλεη 

θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Ιζξαήι.  

 

ΗΠΑ 

Έλα απφ ηα θχξηα δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο κειεηεηέο ζηηο ΗΠΑ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ησλ Αθξηθαλψλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα ππνδνρήο ηνπο θαη κε ην 

θαηά πφζν ηα θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ απηψλ απνηέιεζαλ θαζαξηζηηθφ 

παξάγνληα ζηελ έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθφ/εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

παξαπάλσ δεηεκάησλ βαζηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην απνηέιεζαλ νη ζεσξίεο ηεο γξακκηθήο 

αθνκνίσζεο (linear assimilation) θαη ηεο ηκεκαηηθήο αθνκνίσζεο (segmented 

assimilation).  

Η γραμμική θεωρία της αυομοίωσης (linear assimilation) ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία απφ 

ιεπθνχο Δπξσπαίνπο κεηαλάζηεο ησλ αξρψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα γηα λα πξνβιέςεη ηελ 
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πνξεία θαη ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αθνκνίσζεο. χκθσλα κε απηήλ  φζν απμάλεηαη ν ρξφλνο παξακνλήο ζε 

κηα μέλε ρψξα ηφζν κεγαιχηεξε αθνκνίσζε επηηπγράλεηαη. πλαθφινπζα, ζε φζν πην 

κηθξή ειηθία εηζέξρνληαη ηα παηδηά ζηε ρψξα ππνδνρήο, ηφζν θαιχηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα έρνπλ. Δπηπιένλ ε β΄ γεληά κεηαλαζηψλ έρεη θαιχηεξε εθπαίδεπζε ζε 

ζρέζε κε ηελ πξψηε θ.ν.θ.  (Alba & Nee, 1997). Βάζεη ηεο ζεσξίαο απηήο αλακέλεηαη 

βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ κεηαλαζηψλ, θαζψο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζα βειηηψλεηαη 

θαη ε θαηάζηαζε –θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή- απφ γεληά ζε γεληά, ψζηε ηειηθά ζε βάζνο 

ρξφλνπ λα εμαιεηθζνχλ ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ε ζέζε ησλ κεηαλαζηψλ λα είλαη αλάινγε 

ησλ γεγελψλ Ακεξηθαλψλ. Αληηζέησο ε ζεσξία ηεο τμηματικής αυομοίωσης 

(segmented assimilation) ππνζηεξίδεη φηη παξάγνληεο φπσο ε θπιή, ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην, θαη ηα πιαίζηα ππνδνρήο έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηνλ ηξφπν 

ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ. Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πνπ έλαο λένο 

κεηαλάζηεο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε κηα λέα θνηλσλία. Μπνξεί δειαδή λα 

αθνινπζήζεη ην παξαδνζηαθφ κνληέιν θαη λα εμνκνησζεί κε ηε ιεπθή κεζαία ηάμε. 

Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη κηα ιηγφηεξν επεκεξνχζα πνξεία θαη λα 

εμνκνησζεί κε ηελ θαηψηεξε ηάμε. Σέινο, ζα κπνξνχζε λα επηηχρνπλ αλνδηθή 

θηλεηηθφηεηα κέζα ζηα πιαίζηα κηαο ζθηρηνδεκέλεο θνηλφηεηαο κεηαλαζηψλ κε ηζρπξνχο 

πνιηηηζηηθνχο δεζκνχο θαη αμίεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο πξνζηαζία απφ ηελ 

δηαβξσηηθή επίδξαζε ησλ ακεξηθαληθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ. (Portes & 

Zhou, 1993. Zhou, 1997). 

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα ηνπ Kevin Thomas (2012), ε νπνία επηθεληξψζεθε 

ζηε κειέηε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ησλ παηδηψλ ησλ ιεπθψλ θαη καχξσλ Αθξηθαλψλ 

κεηαλαζηψλ. Ο Thomas κε βάζε ηελ πην πξφζθαηε απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ΗΠΑ 

ηνπ 2000
1
 επηρείξεζε λα γεθπξψζεη θελά ζηε βηβιηνγξαθία εμεηάδνληαο ην ξφιν πνπ 

παίδεη ε θπιή γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ελζσκάησζε ησλ Αθξηθαλψλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ 

θαη θαη’ επέθηαζε ην αλ ε κε εγγξαθή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν ζρεηίδεηαη κε θπιεηηθέο 

                                                 
1
 Σα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο πεξηέρνπλ επίζεο πιεξνθνξίεο θνηλσληθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ αλάινγα κε ηε θπιή. Σα παηδηά ησλ Αθξηθαλψλ 

πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ηνλ ηφπν γέλλεζεο ησλ γνληψλ ηνπο ζηελ Αθξηθή. Δπηπιένλ δηαθξίζεθαλ ζε δπν 

ππννκάδεο: απηά πνπ γελλήζεθαλ ζε ρψξα ηεο Αθξηθήο θαη απηά πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Ακεξηθή. Λφγσ 

ηνπ κηθξνχ πνζνζηνχ ησλ Αθξηθαληθψλ κεηαλαζηψλ, πεξίπνπ 3% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ΗΠΑ, ε αλάιπζε 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο λένπο ειηθίαο κεηαμχ 12 θαη 21 εηψλ. 
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αληζφηεηεο. πγθεθξηκέλα επηρείξεζε κε ηε κειέηε ηνπ λα δηεξεπλήζεη ηέζζεξηο 

ππνζέζεηο: Πξψηνλ, έιεγμε αλ ηα παηδηά ησλ ιεπθψλ θαη καχξσλ Αθξηθαλψλ 

κεηαλαζηψλ επηζπκνχλ λα εγγξάθνληαη ζην ζρνιείν πεξηζζφηεξν απφ ηα παηδηά ησλ 

γεγελψλ καχξσλ θαη ιεπθψλ. Γεχηεξνλ, αλ ηα παηδηά ησλ καχξσλ Αθξηθαλψλ 

κεηαλαζηψλ έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο εγγξαθήο ζην ζρνιείν απφ ηα παηδηά ησλ 

ιεπθψλ Αθξηθαλψλ κεηαλαζηψλ. ε απηή ηελ ππφζεζε έιαβε ππφςε ηνπ παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία φπσο ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ γνλέσλ, ηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην βαζκφ θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο. Δπηπιένλ δηεξεχλεζε αλ ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε γεληά ιεπθψλ 

Αθξηθαλψλ κεηαλαζηψλ έρεη κεγαιχηεξα πνζνζηά εγγξαθήο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα 

ησλ καχξσλ Αθξηθαλψλ κεηαλαζηψλ. Σέινο, εμέηαζε αλ ηα παηδηά ησλ καχξσλ 

Αθξηθαλψλ κεηαλαζηψλ πνπ βίσζαλ θνηλσληθννηθνλνκηθέο δηαθξίζεηο πξηλ ηελ 

κεηαλάζηεπζε ζηηο ΗΠΑ έρνπλ ρεηξφηεξα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα απφ ηα παηδηά ησλ 

καχξσλ Αθξηθαλψλ πνπ δελ έδεζαλ ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο πξηλ ηελ κεηαλάζηεπζε.                     

 Σν πξψην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη είλαη φηη ε θπιεηηθή ηδηόηεηα ζπλδέεηαη 

κε ηε δπζκελή θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε. Καηά κέζν φξν ηα παηδηά ησλ καχξσλ 

Αθξηθαλψλ κεηαλαζηψλ έρνπλ γνλείο κε ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη δνπλ ζε 

νηθνγέλεηεο κε ρακειφηεξν εηζφδεκα απφ ηα παηδηά ησλ ιεπθψλ Αθξηθαλψλ κεηαλαζηψλ. 

Δθηηκά πσο νη καχξνη Αθξηθαλνί κεηαλάζηεο έρνπλ κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

βειηηψζνπλ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηνπο ιεπθνχο 

Αθξηθαλνχο κεηαλάζηεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη καχξνη Αθξηθαλνί κεηαλάζηεο λα 

αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξα εκπφδηα θαη ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηνπο ιεπθνχο. Αιιά θαη 

ηα παηδηά ησλ καχξσλ γεγελψλ αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

εκπφδηα απφ απηά ησλ ιεπθψλ. Γεληθά ηα παηδηά ησλ καχξσλ είηε είλαη γεγελείο είηε 

κεηαλάζηεο αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη σο 

ζπλέπεηα κεγαιχηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηα παηδηά ησλ ιεπθψλ. 

πλεπψο ε θπιή επηβάιεη κεγαιχηεξα εκπφδηα ζηελ εθπαηδεπηηθή ελζσκάησζε ησλ 

καχξσλ, σο απνηέιεζκα θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ. πλεπψο θαη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο 

ηκεκαηηθήο αθνκνίσζεο (segmented assimilation) ηα παηδηά ησλ καχξσλ αθξηθαλψλ 

κεηαλαζηψλ  αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ελζσκάησζεο ζαλ απνηέιεζκα ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ. 
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Σν δεχηεξν εχξεκα ηεο έξεπλάο ηνπ απνθαιχπηεη πσο ηα παηδηά ησλ καχξσλ θαη ιεπθψλ 

Αθξηθαλψλ κεηαλαζηψλ επηζπκνχλ λα εγγξάθνληαη ζην ζρνιείν πεξηζζφηεξν απφ ηα 

παηδηά ησλ γεγελψλ. Βέβαηα απηφ δελ ζεκαίλεη πσο ηα παηδηά ησλ καχξσλ Αθξηθαλψλ 

κεηαλαζηψλ μεπεξλνχλ ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά εκπφδηα αιιά, αλ απηά ειεγρζνχλ, 

βειηηψλνληαη θαη ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα. 

Σα παηδηά ησλ ιεπθψλ Αθξηθαλψλ κεηαλαζηψλ δεύηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο  έρνπλ 

κεγαιχηεξα πνζνζηά εγγξαθήο ζην ζρνιείν απφ ηα παηδηά ησλ καχξσλ Αθξηθαλψλ 

κεηαλαζηψλ.  

χκθσλα κα ηελ αλάιπζε ηα παηδηά ησλ καχξσλ Αθξηθαλψλ κεηαλαζηψλ πνπ βίσζαλ 

θνηλσληθέο αληζόηεηεο πξηλ ηελ κεηαλάζηεπζε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο εμαθνινπζνχλ 

λα ηηο πθίζηαληαη αθφκα θαη κεηά ηελ άθημή ηνπο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. πλεπψο νη 

καχξνη Αθξηθαλνί κεηαλάζηεο καζεηέο ζπλερίδνπλ θαη κεηά ηε κεηαλάζηεπζε λα 

βηψλνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπο πεξηζζφηεξν απφ 

ηα παηδηά ησλ καχξσλ πνπ δελ βίσζαλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Οη επθαηξίεο ηνπο γηα 

απφθηεζε κφξθσζεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη, αλ δελ γίλνπλ νη θαηάιιειεο παξεκβάζεηο, 

ζα απνβεί ζε βάξνο ηνπο ζην κέιινλ (Thomas, 2012).  

 

ΚΑΝΑΓΑ 

ηελ ίδηα ινγηθή βξίζθεηαη θαη ε έξεπλα ησλ Anisef θ.ά.(2010). Καη εδψ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ θιαζηθή ζεσξία ηεο γξακκηθήο αθνκνίσζεο (linear assimilation) Οη 

παξαπάλσ φκσο ζπγγξαθείο ζεσξνχλ πσο νη δηαδξνκέο  αθνκνίσζεο είλαη δηαθνξεηηθέο 

ζηηο δηάθνξεο νκάδεο θαη ζηεξίδνληαη ζηε ζεσξία ηεο ηκεκαηηθήο αθνκνίσζεο (Portes 

& Zhou, 1993) γηα ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο θαζψο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

πνηθίινπο παξάγνληεο (θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, ρψξα πξνέιεπζεο, επίπεδν 

θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ζξεζθεία, ρξφλν άθημεο κεηαλαζηψλ) 

πνπ επηδξνχλ ζηελ βαζκφ έληαμεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ ζρνιηθή θνίηεζε.  

Οη κεηαλάζηεο ζηνλ Καλαδά επηζπκνχλ έλα πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν. Γηαπηζηψλεηαη σζηφζν 

πσο νη λενεηζεξρφκελνη ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα ζηνλ Καλαδά κεηαλάζηεο 
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αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξα εκπφδηα ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο κε απνηέιεζκα έλα πνζνζηφ 

25-30% είλαη θαηαδηθαζκέλν λα δεη θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο. Απηφ ζρεηίδεηαη θαη 

κε ηε δεκνγξαθηθή αιιαγή ζηε πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηνπ Καλαδά. Δλψ δειαδή 

παιηφηεξα νη κεηαλάζηεο πξνέξρνληαλ απφ ηελ Δπξψπε κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ 2006 

(Census of Canada), ην 58% ησλ λέσλ κεηαλαζηψλ είλαη απφ ηηο αζηαηηθέο ρψξεο, ελψ ην 

11% απφ αθξηθαληθέο. ε πνιιέο θαλαδηθέο πφιεηο, φπσο ην Σνξφλην, ην Βαλθνχβεξ θαη 

ην Μάξθρακ, θνληά ζην ήκηζπ ηνπ πιεζπζκνχ ή θαη πεξηζζφηεξν είλαη κεηαλάζηεο. Οη 

κεηαλάζηεο ηνπ Καλαδά εθπξνζσπνχλ 220 ρψξεο θαη ζρεδφλ 150 γιψζζεο.  

Πξνβιέπεηαη  κάιηζηα πσο ην 2017 έλαο ζηνπο πέληε θαηνίθνπο ηνπ Καλαδά ζα αλήθεη 

ζε κεηνλφηεηα. 

Η έξεπλα ησλ Anisef θ.ά. ζηεξίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη απφ ην 

TDSB(Toronto District School Board), ην κεγαιχηεξν ζρνιηθφ ζπκβνχιην ζηνλ Καλαδά, 

κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη πψο ε επηβίσζε θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο ( LICO) 

επεξεάδεη ηελ πηζαλφηεηα  εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, ιακβάλνληαο ππφςε επηπιένλ 

παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ 

απνθνίηεζε. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηεί πνξίζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ θαη ζηνηρεία απφ 

ηελ Καλαδηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. Η κειέηε απηή πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ην 2009.  

Μηα εληαία ηάμε πνπ μεθίλεζε ην Γπκλάζην ην 2000 παξαθνινπζείηαη γηα κηα πεξίνδν έμη 

εηψλ. Σν 79% απηήο ηεο ηάμεο είρε νινθιεξψζεη ην δεκνηηθφ ζρνιείν ζην πιαίζην ηνπ 

TDSB. Σν ππφινηπν 21% έθηαζε απφ άιια ζρνιηθά ζπκβνχιηα, ηφζν εληφο φζν θαη 

εθηφο ηνπ Καλαδά. Σν αξρηθφ δείγκα απνηειείην απφ 18.798 θνηηεηέο. Μέρξη ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2006 -ην επίζεκν ηέινο ηνπ έθηνπ έηνπο ηεο έξεπλαο ην ηειηθφ δείγκα 

καζεηψλ ήηαλ 16.249 ιφγσ κεηαθνξάο καζεηψλ ζε άιια ηδξχκαηα ή ζθαικάησλ ζηελ 

θσδηθνπνίεζε.  

Σα δεδνκέλα πεξηέρνπλ κηα ζεηξά κεηαβιεηώλ πνπ κεηξνχλ πνηθίια θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θχινπ, ηεο 

πεξηνρήο γέλλεζεο, ηεο γιψζζαο, ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ειηθία θαηά ηελ 

νπνία ν θάζε καζεηήο εγγξάθεηαη ζην γπκλάζην. Οη πεξηνρέο γέλλεζεο δηαθξίλνληαη 

ζηνλ Καλαδά, ηελ Δπξψπε, ηελ αγγιφθσλε Καξατβηθή, ηελ Αθξηθή, ηε Νφηηα Αζία, ηε 
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Γπηηθή Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Αζία. Οη καζεηέο πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηνλ Καλαδά 

δηαηξνχληαη πεξαηηέξσ ζε δχν νκάδεο: ζε εθείλνπο πνπ κηινχλ αγγιηθά ζην ζπίηη θαη ζε 

εθείλνπο πνπ δελ ην θάλνπλ. 

Η ηδηφηεηα ηνπ κεηαλάζηε πξώηεο γεληάο δίλεηαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ γελλεζεί ζην 

εμσηεξηθφ, δεχηεξεο γεληάο ζε φζνπο έρνπλ γελλεζεί ζηνλ Καλαδά, αιιά δελ κηινχλ 

αγγιηθά ζην ζπίηη, θαη ηξίηεο γεληάο ζε απηνχο πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηνλ Καλαδά θαη 

κηινχλ αγγιηθά ζην ζπίηη. 

Η νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ νξίδεηαη ζην ηξίην έηνο ηνπ γπκλαζίνπ θαη 

θαηεγνξηνπνηείηαη ζε δχν νκάδεο: ζε φζνπο δνπλ θαη κε ηνπο δχν γνλείο θαη ζε φζνπο φρη. 

Μηα κεηαβιεηή δηεξεπλά ηνλ ρξφλν εγγξαθήο ζην γπκλάζην θαη κηα άιιε δηεξεπλά, κε 

βάζε ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ησλ καζεηψλ, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπο. Σέινο, ηξεηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηάθνξεο πηπρέο ηεο 

ζρνιηθήο δσήο.  

Η πξψηε κεηαβιεηή αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπλερή ξνή εληφο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο εηζήγαγε 

ην Φζηλφπσξν ηνπ 1999, νη καζεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζεηξά καζεκάησλ πνπ ζα 

ηνπο νδεγήζνπλ ζε ηξεηο θαηεπζύλζεηο: αθαδεκατθή (university-directed), θνιέγην 

(college-directed) ή ηνπηθήο-επαγγεικαηηθήο  θαηεχζπλζεο (workplace -directed). 

Η δεχηεξε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή δείρλεη εάλ ή φρη έλαο καζεηήο είλαη ''ζε θίλδπλν''. 

Έλαο καζεηήο έρεη ραξαθηεξηζηεί ''ζε θίλδπλν'', αλ έρεη νινθιεξψζεη  ιηγφηεξεο απφ επηά 

θχθινπο καζεκάησλ ζε ζχλνιν 9 ή 10 κέρξη ην ηέινο ησλ έμη ρξφλσλ.  

Σέινο, ε ηξίηε κεηαβιεηή δηαθξίλεη ηνπο καζεηέο ζε απηνχο πνπ έρνπλ πάξεη καζήκαηα 

εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  (ESL) θαη ζε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κειεηεζεί ην επίπεδν θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο. 

ηελ έξεπλα γηα ηνλ Καλαδά απνθαιχπηεηαη πσο κέρξη ην ηέινο ηνπ έθηνπ έηνπο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο θνίηεζεο ην 72 % ησλ καζεηψλ απφ ην δείγκα είραλ απνθνηηήζεη κε 

Γίπισκα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Ontario Secondary School Diploma OSSD). 

Έλα 2% δελ είρε απνθνηηήζεη, αιιά παξέκεηλε ζε έλα ζρνιείν δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα έβδνκε ρξνληά θαη έλα 26% είρε εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν.  
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χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ε ρώξα θαηαγσγήο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πηζαλφηεηα καζεηηθήο δηαξξνήο, αιιά θαη νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο θαη ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πεξίπησζε ησλ 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ απφ ηελ Καξατβηθή. Οη καζεηέο απφ ηελ Καξατβηθή έρνπλ ην 

πςειφηεξν πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ (40%), ελψ νη καζεηέο απφ ηελ 

Αλαηνιηθή Αζία είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εγθαηαιείςνπλ ην γπκλάζην (10%). Οη 

Αγγιφθσλνη Καλαδνί είραλ πεξίπνπ 20% δηαξξνή απφ ην γπκλάζην. Παξφκνηα εηθφλα 

πξνέθπςε γηα ηε κεηαβιεηή ζε '' πςειφ θίλδπλν '', φπνπ νη θνηηεηέο απφ ηελ Αλαηνιηθή 

Αζία έρνπλ πηζαλφηεηα 7%, απφ ηελ Δπξψπε 10%, νη αγγιφθσλνη καζεηέο νη γελλεκέλνη 

ζηνλ Καλαδά 14% θαη ηέινο απφ ηελ Καξατβηθή 33% λα ζεσξεζνχλ σο νκάδεο ζε 

θίλδπλν. πλνιηθά νη ηεο Αλαηνιηθήο  Αζίαο θαη νη Δπξσπαίνη αιινδαπνί καζεηέο είλαη 

ζε πην επλντθή ζέζε, ελψ νη αιινδαπνί καζεηέο απφ ηελ Καξατβηθή ζηελ πην 

κεηνλεθηηθή. Οη αγγιφθσλνη καζεηέο πνπ γελλήζεθαλ ζηνλ Καλαδά βξίζθνληαη ζαθψο 

ζε πιενλεθηηθή ζέζε φζνλ αθνξά ην θνηλσληθφ δεκνγξαθηθφ θαη αθαδεκατθφ ηνπο 

πξνθίι.  

Αθφκα ε ζύλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Οη κνλνγνλετθέο 

νηθνγέλεηεο έρνπλ γεληθά ιηγφηεξνπο πφξνπο, γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ησλ παηδηψλ. Η ειηθία ηνπ καζεηή θαηά ηελ εγγξαθή ζην 

ζρνιείν παίδεη ξφιν ζηηο επηδφζεηο ηνπ θαη απνηειεί παξάγνληα ζρνιηθήο δηαξξνήο. ε 

ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα, ηα αγόξηα θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν λα απεκπιαθνχλ 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηαλνεηηθά απφ ηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα εγθαηαιείςνπλ ην 

ζρνιείν. Δπηπιένλ νη θαθέο επηδόζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ 

ζρνιείνπ, αλ δελ εμαζθαιηζηεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο καζεκάησλ ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ 

ζηε γιψζζα. Σέινο εθείλνη νη καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηεύζπλζε έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν ζε ζρέζε κε 

απηνχο πνπ αθνινπζνχλ αθαδεκατθή (Anisef θ.ά., 2010). 

 

ΟΤΗΓΙΑ 

Η πεξίπησζε ηεο νπεδίαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο ε εκπεηξία ηεο σο 

πξννξηζκφο κεηαλαζηψλ είλαη πνιχ πξφζθαηε. Η πξαγκαηηθή άλνδνο ηεο κεηαλάζηεπζεο 
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παξαηεξήζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1960, φηαλ ε έιιεηςε ζέζεσλ εξγαζίαο νδήγεζε ζε 

εηζξνή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηε Φηλιαλδία θαη άιιεο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, θαζψο 

θαη απφ ηε Νφηηα Δπξψπε. Με ηελ πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973 νη κεηαλάζηεο ζηε 

νπεδία πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηε Μέζε Αλαηνιή (Σνπξθία, ην Λίβαλν, ηε πξία, ην 

Ιξάλ), αιιά θαη απφ άιιεο αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο, φπσο ε Αθξηθή θαη ε 

Ννηηναλαηνιηθή Αζία. Παξάιιεια παξαηεξήζεθε θαη θχκα πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ απφ 

ηε Νφηηα Ακεξηθή. ήκεξα ε νπεδία έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία 

κε κεγάιν πνζνζηφ αηφκσλ (13,8 %) πνπ γελλήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ ην 2008. Η ξαγδαία 

αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζεκαίλεη φηη ε ζχλζεζε ηεο 

δεχηεξεο γεληάο κεηαλαζηψλ ζηε νπεδία ζα ζπλερίζεη λα αιιάδεη. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε έξεπλα ησλ Jonsson & Rudolphi (2011)- κε βάζε ηα 

δεδνκέλα απφ ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο νπεδίαο θαη ην νπεδηθφ Ιλζηηηνχην 

Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ- επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη  θαηά πφζν ε θαηαγσγή επηδξά ζηηο 

επηδφζεηο θαη ζηηο επηινγέο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη αλ ε επίδξαζε απηή είλαη ε 

ίδηα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα. θνπφο ηνπο είλαη εληνπηζηνχλ νη ππάξρνπζεο 

εθπαηδεπηηθέο δηαθνξέο θαη λα ζπδεηεζνχλ  εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο,  γηα λα 

κεηξηάζνπλ απηέο ηηο δηαθνξέο.   

πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα βαζίζηεθε ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ καζεηέο πνπ άθεζαλ ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηηο επηινγέο ηνπο 

γηα ηελ αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζηνπο 

δεύηεξεο γεληάο κεηαλάζηεο καζεηέο. Γηεξεπλήζεθαλ νη επηδφζεηο ηνπο ζηα 

καζεκαηηθά, ζηα ζνπεδηθά θαη ζηα αγγιηθά πνπ απνηεινχλ  πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εγγξαθή ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Η έξεπλα απνθάιπςε πσο πξάγκαηη 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζην κνξθσηηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ 

γεγελψλ νπεδψλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Jonsson & Frida Rudolphi (2011) δείρλνπλ φηη ζηε 

νπεδία έλα κηθξφ πνζνζηφ (2%) εγθαηέιεηςε ην ζρνιείν, έλα πνζνζηφ 7% πήγε ζε 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ πξφγξακκα, ην 52% επέιεμε αθαδεκατθή θαηεχζπλζε θαη ην 48% 

επαγγεικαηηθή. 
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εκαληηθφ εχξεκα απνηειεί φηη παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο πνηθίιεο 

εζλφηεηεο. Έηζη ινηπφλ ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ απνηεινχλ κηα αλνκνηνγελή νκάδα, 

κε νξηζκέλεο  κεηνλφηεηεο λα ηα θαηαθέξλνπλ πνιχ θαιά ζην ζρνιείν, άιιεο αξθεηά 

θαιά, ελψ άιιεο λα δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο. Άιιεο έρνπλ θαιέο 

επηδφζεηο (π.ρ. Ιξάλ), άιιεο ρακειέο επηδφζεηο (π.ρ. νκαιία, Μέζε Αλαηνιή, Νφηηα 

Ακεξηθή θ.α), ελψ ηα πνζνζηά κε εγγξαθήο ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ είλαη πςειά θαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθά γηα ηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο, ηεο Σνπξθίαο, ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο 

θαη ηεο Υηιήο. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα εξκελεπηεί θαη σο αδπλακία 

πξνζαξκνγήο θάπνησλ εζληθνηήησλ ιφγσ ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ κε ηε ρψξα 

ππνδνρήο. 

Σν νηθνλνκηθό θαη κνξθσηηθό επίπεδν ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο θαίλεηαη πσο θαη νη ιεπθνί αιιά θαη νη καχξνη κεηαλάζηεο έρνπλ 

παξφκνηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, αλ ην νηθνλνκηθφ θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

γνλέσλ είλαη θαιφ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο θαιέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ απφ 

ην Ιξάλ ησλ νπνίσλ νη γνλείο έρνπλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Αληίζεηα, καζεηέο απφ 

ηελ νκαιία, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηε Νφηηα Ακεξηθή έρνπλ ρακειέο επηδφζεηο πνπ 

εξκελεχνληαη θαη απφ ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ ηνπο. 

Αμηνζεκείσην είλαη πσο ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηε νπεδία δηαπηζηψζεθε φηη ηα 

θνξίηζηα κε επξσπατθψλ ρσξψλ δείρλνπλ λα έρνπλ πςειέο εθπαηδεπηηθέο θηινδνμίεο 

πξάγκα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα ζπληεξεηηθά πξφηππα απηψλ ησλ εζλνηήησλ.  

ηελ νπεδία νη κεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο απφ ζθαλδηλαβηθή ρψξα επηιέγνπλ  ηύπν 

ζρνιείνπ ζρεδφλ αθξηβψο φπσο ε πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ νη θνηηεηέο απφ φιεο 

ηηο άιιεο νκάδεο κεηαλαζηψλ πνιχ πην ζπρλά επηιέγνπλ ηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε θαη 

απνθεχγνπλ ηελ επαγγεικαηηθή. Πξνηηκνχλ δειαδή ηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή, γηαηί ζεσξνχλ φηη εμαζθαιίδεη πςειφηεξεο παξνρέο. Δπηπιένλ ηα 

θνξίηζηα επηιέγνπλ ηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε ζε αθφκα κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε 

ζρέζε κε ηα αγφξηα.  

Γεληθά ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο νπεδίαο δίλνληαο ην δηθαίσκα  επηινγήο 

εθπαηδεπηηθήο θαηεχζπλζεο θαη νηθνδνκψληαο έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο ησλ 
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κεηνλνηηθψλ νκάδσλ θαηά ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

επηπιένλ κφξθσζε θαη πξνζηαηεχεη απφ ηελ ζρνιηθή δηαξξνή (Jonsson & Rudolphi, 

2011). 

 

ΦΙΛΑΝΓΙΑ 

Καη ε πεξίπησζε ηεο Φηιαλδίαο παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαζψο είλαη κηα ρψξα φπνπ 

ζεσξείηαη πσο ε εθπαίδεπζε απνηειεί ην θχξην φρεκα γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ 

ζηελ θνηλσλία θαη πσο, αλ ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ δελ ιακβάλνπλ δίθαηε κεηαρείξηζε 

ζην εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, είλαη απίζαλν λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηε 

θηλιαλδηθή θνηλσλία έρεη δηαπηζησζεί επαλεηιεκκέλα φηη επηθξαηεί θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε, ε εθπαίδεπζε δελ αλαπαξάγεη θνηλσληθέο αληζφηεηεο, αιιά αληηζέησο 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Δμάιινπ ε κεηαλάζηεπζε, πνπ ε 

Φηλιαλδία έρεη βηψζεη, δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ άιισλ δπηηθψλ επξσπατθψλ ρσξψλ. 

Γελ ππάξρεη κεηαλάζηεπζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αιιά αληηζέησο ζεκεηψλεηαη κεγάιε 

εηζξνή πξνζθχγσλ. Σέινο, επεηδή ε κεηαλάζηεπζε ζηε Φηιαλδία είλαη ζρεηηθά 

πξφζθαηε, ε θνηλσλία κπνξεί λα δηδαρζεί απφ ηελ εκπεηξία άιισλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηε 

ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ φζνλ αθνξά ηελ 

ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ.  

Η Φηλιαλδία έρεη ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηνπο δχν ηχπνπο ζρνιείσλ ηεο αλψηεξεο Β/βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ην Γεληθφ θαη Δπαγγεικαηηθφ. Καη ηα δπν απαηηνχλ θνίηεζε ηξηψλ εηψλ γηα 

ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ θαη παξέρνπλ πξφζβαζε ζηελ Γ/βάζκηα εθπαίδεπζε. Οη 

καζεηέο ππνβάινπλ αίηεζε ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά ηελ έλαηε 

ηάμε θαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε απηή ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκνί επίδνζεο ζηα 

καζήκαηα.  

Η έξεπλα ηεο Kilpi-Jakonen (2011) βαζίζηεθε ζε έλα αξρείν δεδνκέλσλ πνπ 

θαηαξηίδεηαη απφ ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο εζληθήο ππεξεζίαο ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Σν δείγκα απνηειείηαη απφ καζεηέο πνπ ηειείσζαλ ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2004. πγθεθξηκέλα ην 50% ησλ 

εγγεγξακκέλσλ παηδηψλ είραλ μέλε γιψζζα σο κεηξηθή, ην 30% κηινχζαλ ζνπεδηθά θαη 
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ην 5% θηλιαλδηθά. Σν 98% ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ γελλήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ. Χο 

δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ ζεσξήζεθαλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Φηιαλδία ή 

είραλ δήζεη ζηε Φηλιαλδία γηα πάλσ απφ ελλέα έηε. Σα παηδηά κε έλαλ Φηιαλδφ γνλέα θαη 

έλα αιινδαπφ (κεηθηή θαηαγσγή) απνηέιεζαλ μερσξηζηή νκάδα. Η νκαδνπνίεζε ησλ 

ρσξψλ έγηλε κε βάζε ηα θνηλά πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη καζεηέο πνπ 

κειεηήζεθαλ ήηαλ δηαθφξσλ εζληθνηήησλ φπσο: Ρψζνη/Δζζνλνί, κεηαλάζηεο απφ ηελ 

πξψελ Γηνπγθνζιαβία, κεηαλάζηεο απφ ηελ Γπηηθή Αζία θαη ηε Βφξεηα Αθξηθή, 

κεηαλάζηεο απφ ηελ Αλαηνιηθή Αζία, ηελ Τπνζαράξηα Αθξηθή, νπεδνί θαη Φηιαλδνί. 

Η Kilpi-Jakonen πξνζπάζεζε λα εξεπλήζεη θαηά πφζν ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ ζηε 

Φηλιαλδία βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπο θαη ζην αλ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία κεηαμχ ησλ 

εζλνηήησλ θαη κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο κεηαλαζηψλ. Δπηπιένλ επηρείξεζε 

λα αμηνινγήζεη ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο επηινγέο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη θαηά πφζν απηή ζπκβάιεη ζηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ θαη εληφο ησλ εζλνηήησλ. Δπίζεο εμέηαζε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πνξεία ησλ παηδηψλ ε πξνεγνχκελε ζρνιηθή επίδνζε, αιιά θαη ην θαηά πφζν ε επίδξαζε 

ησλ γνληθψλ πφξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή επίδνζε είλαη ε ίδηα γηα 

ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ γεγελψλ. Σέινο δηεξεχλεζε ηελ πξνηίκεζε ησλ 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηνπο δπν ηχπνπο ζρνιείσλ, ηα γεληθά/αθαδεκατθά θαη 

επαγγεικαηηθά ζρνιεία). 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη πσο νη νκάδεο καζεηψλ πνπ  

εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηάγνληαη απφ ηελ Τπνζαράξηα 

Αθξηθή (29,3%), ηελ Αλαηνιηθή Αζία (πξψηεο γεληάο) (19,8%), ηε Γπηηθή Αζία (18,3%) 

θαη ηε Βφξεηα Αθξηθή (πξψηεο γεληάο), θαη γεληθψο φινη νη αιινδαπνί καζεηέο πξψηεο 

γεληάο (19%). Δπίζεο απηνί πνπ δελ κηινχλ επξσπατθέο γιψζζεο έρνπλ κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα δηαξξνήο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ νκηινχλ κηα επξσπατθή γιψζζα. Σα 

θνξίηζηα θαίλεηαη λα εγθαηαιείπνπλ επθνιφηεξα απφ ηα αγφξηα. Η ζρνιηθή δηαξξνή ησλ 

θνξηηζηψλ ηεο Τπνζαράξηαο Αθξηθήο πξψηεο γεληάο κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηελ 

θαηψηεξε ζέζε πνπ έρεη ε γπλαίθα, ελδερνκέλσο απφ ηελ ηάζε λα παληξεχνληαη ζε κηθξή 

ειηθία ή ηελ αδπλακία ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ζην ζρνιείν ιφγσ ηεο πξνζθπγηάο. 
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Δπηπιένλ πξνθχπηεη πσο νη πόξνη ηεο νηθνγέλεηαο πξνβάιινληαη σο εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθνί γηα ηελ εθπαηδεπηηθή επίδνζε φισλ ησλ παηδηψλ. Η ζπλέρηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη κε ηηο απνιαβέο ησλ γνληψλ, θαζψο ηα παηδηά ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο επηδηψθνπλ λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο αλεξγίαο, ελψ ηεο κεζαίαο λα απνθχγνπλ 

ηελ θαζνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. Δηδηθφηεξα, αλ νη γνλείο είλαη άλεξγνη, ε εχξεζε 

εξγαζίαο είλαη ν κφλνο δξφκνο γηα ηελ έληαμε ησλ ελήιηθσλ καζεηψλ - κεηαλαζηψλ. 

Απηφ επεξεάδεη ζεηηθά θαη ηελ επηινγή ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζρνιείνπ, αθνχ κεηά ηελ 

απνθνίηεζε ν καζεηήο νδεγείηαη άκεζα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπηπιένλ ηα 

εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ σο δηάζηαζε ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ζηαζεξφο δείθηεο πξφβιεςεο ηεο ζρνιηθήο πνξείαο 

ησλ καζεηψλ. Έρνληαο έλα γνλέα κε αλψηαηε εθπαίδεπζε κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα 

δηαξξνήο ελψ απμάλεηαη, αλ νη γνλείο έρνπλ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. 

Δθηφο απφ ηνπο νηθνγελεηαθνχο πφξνπο θαη ε ζύλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο
2
 είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο.  Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Φηιαλδίαο δελ θαίλεηαη πσο ε χπαξμε 

πνιιψλ παηδηψλ ζε κηα νηθνγέλεηα νδεγεί ζε δηαθνπή θνίηεζεο, αιιά καζεηέο πνπ 

κέλνπλ κφλνη ηνπο έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν. 

Δπηπιένλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ζπλέρηζε ηεο θνίηεζεο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε 

είλαη θαη νη πξνεγνχκελεο ζρνιηθέο επηδόζεηο. Δηδηθά νη καζεηέο δεχηεξεο γεληάο 

θαίλεηαη λα πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ρακειέο πξνεγνχκελεο επηδφζεηο ηνπο θαη 

απνθαζίδνπλ λα κε ζπλερίζνπλ ζηελ επφκελε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαζψο δελ 

πεηπραίλνπλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

απνζαξξχλνληαη. Η κεγαιχηεξε δηαξξνή νθείιεηαη ζηηο εμεηάζεηο πνπ ειέγρνπλ ην 

βαζκφ θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο θαη απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ζε ζρνιεία 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.  

Σέινο νη κεηαλάζηεο επηιέγνπλ ηύπν ζρνιείνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ επηιέγνπλ θαη 

γεγελείο. Γείρλνπλ δειαδή κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ζηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε θαη ζην 

Γεληθφ ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Οη καζεηέο κε ρακειφηεξεο 

                                                 
2
 Η ζχλζεζε ηνπ ζπηηηνχ ζπλδπάδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ελειίθσλ θαη ησλ παηδηψλ 

(δπν, ηξία ή πεξηζζφηεξα) ζην ζπίηη. Γηαθνξνπνηνχληαη νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. Δπηπιένλ, κηα 

ρσξηζηή θαηεγνξία είλαη νη ελήιηθεο καζεηέο πνπ δνπλ κφλνη ηνπο. 



 29 

επηδφζεηο θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ επηιέγνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Δμαίξεζε 

ζηελ παξαπάλσ ηάζε απνηεινχλ νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψελ 

Γηνπγθνζιαβία νη νπνίνη πξνηηκνχλ ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αλεμάξηεηα απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο επηδφζεηο ηνπο (Kilpi-Jakonen, 2011). 

 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Όπσο θαη ζηηο δχν άιιεο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, έηζη θαη ζηε Ννξβεγία νη εζλνηηθέο 

ζρνιηθέο κεηνλφηεηεο απαζρνινχλ ηνπο εξεπλεηέο. Οη Brinch, Bratsberg & Raaum 

(2008) εμεηάδνπλ ην θαηά πφζν νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζπκβάιινπλ ζην λα 

εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν θαη δηεξεπλνχλ ην θαηά πφζν νη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο 

πεξηνξίδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γεγελείο. Σν δήηεκα απηφ εμεηάζζεθε κέζα απφ ην 

πξίζκα κηαο ζεκαληηθήο κεηαξξύζκηζεο ηεο λνξβεγηθήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ πινπνηήζεθε ην 1994
3
. Με ηε κεηαξξχζκηζε θάζε απφθνηηνο απφ ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, απφθηεζε δηθαίσκα εγγξαθήο ζε δεκφζηα αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ζηα πξηλ ηεο κεηαξξχζκηζεο ρξφληα ππήξραλ ζεκαληηθνί 

πεξηνξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ.  

Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ησλ Brinch, Bratsberg & Raaum (2008) πξνέξρνληαη απφ ηα 

επίζεκα λνξβεγηθά κεηξώα θαη πεξηιακβάλνπλ καζεηέο πνπ θνίηεζαλ ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε απφ ην 1992 έσο ην 1995.  Δθηφο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεκνγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα, φπσο ε 

ηδηφηεηα ηνπ κεηαλάζηε, ε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ε εκεξνκελία ηεο πξψηεο άθημεο ζηε 

Ννξβεγία, θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν. Γίλεηαη κηα ζχγθξηζε 

ηνπ πνζνζηνχ ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο  ησλ γεγελψλ θαη ησλ αιινδαπψλ (Παθηζηαλνί, 

                                                 
3
 ηελ ειηθία ησλ 16 ρξφλσλ, θαη κεηά απφ ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ε κεηάβαζε ζηελ 

αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα γηλφηαλ κε βάζε ηνπο βαζκνχο ζηελ 9
ε
 ηάμε θαη ηηο επηδφζεηο ζηελ 10

ε
 γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Μεηά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1994 φινη είραλ ην δηθαίσκα εγγξαθήο, αθνχ 

πξψηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο, γηα λα αληηκεησπηζηεί ν κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ 

πνπ εγγξάθνληαλ πιένλ ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη βαζκνί.  
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Βηεηλακέδνη) καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηελ αλψηεξε Β/ζκηα εθπαίδεπζε ζηα πξηλ ηε 

κεηαξξχζκηζε ρξφληα θαη ζηα κεηά ηε κεηαξξχζκηζε.  

ηελ Ννξβεγία κεηά ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ 1994, ε νπνία έδσζε ην δηθαίσκα εγγξαθήο 

ζηελ αλψηεξε Β/ζκηα απφ ηελ θαηψηεξε Γ/ζκηα ζε θάζε καζεηή, ε ζχγθξηζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ γεγελψλ πνπ είραλ νινθιεξψζεη ην πξψην έηνο ηεο αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο ζηα πξηλ ηε κεηαξξχζκηζεο ρξφληα θαη ζηα κεηά ηε κεηαξξχζκηζε 

ρξφληα δείρλεη κηθξή κείσζε ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο. 

Σα πξψηα επξήκαηα ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα έδεημαλ πσο ην πνζνζηφ ησλ γεγελψλ πνπ 

νινθιήξσζαλ ην πξψην έηνο ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο ήηαλ 88% ζηα πξηλ ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ρξφληα θαη 92% ζηε κεηά ηεο κεηαξξχζκηζε. Γηα ηνπο καζεηέο κε 

θαηαγσγή απφ ην Παθηζηάλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχληνκεο πεξηφδνπ απφ ην 1992 έσο 

ην 1995, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πνπ ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ 

ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν πνζνζηφ αλήιζε ζε 83% γηα ηελ γεληά 

καζεηψλ ηνπ 1995 ελψ γηα ηελ γεληά καζεηψλ ηνπ 1992 ήηαλ 56%. Βειηησκέλε εηθφλα 

παξνπζηάδνπλ θαη νη Βηεηλακέδνη καζεηέο, αλ θαη ηα πνζνζηά δηαξξνήο ήηαλ θαη πξηλ ηε 

κεηαξξχζκηζε κηθξφηεξα απφ ησλ Παθηζηαλψλ. Η κεγαιχηεξε κάιηζηα πηψζε ζην 

πνζνζηφ καζεηηθήο δηαξξνήο δελ ζπκπίπηεη αθξηβψο κε ην έηνο ηεο κεηαξξχζκηζε  αιιά 

ζπλέβε έλα ρξφλν πξηλ ηε κεηαξξχζκηζε, γεγνλφο πνπ δείρλεη πσο νη καζεηέο απμάλνπλ 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπο αλακέλνληαο ηε κεηαξξχζκηζε. Δπηπιένλ θακία αιιαγή δελ 

παξαηεξήζεθε ζην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ή ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ λα 

δηθαηνινγεί ηελ βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ. 

Αλ θαη νη γεγελείο καζεηέο θαη νη Βηεηλακέδνη καζεηέο παξνπζηάδνπλ κηθξή κείσζε ηεο 

καζεηηθήο δηαξξνήο θαηά ηα ππφ δηεξεχλεζε έηε, ν ξπζκφο κεηάβαζεο εηδηθά ησλ 

Παθηζηαλώλ καζεηώλ  απφ ηελ κηα βαζκίδα ζηελ άιιε άιιαμε  θαη ε καζεηηθή δηαξξνή 

κεηψζεθε θαλεξά. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην φηη ε ζπγθεθξηκέλε εζλφηεηα ήηαλ πην 

επάισηε ζηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ζπλέρηζε ηεο θνίηεζεο πνπ ππήξραλ πξηλ ηελ 

κεηαξξχζκηζε.  

πκπεξαζκαηηθά ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1994, έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κείσζε ησλ 

δηαθνξψλ ζην κνξθσηηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ γεγελψλ θαη κεηαλαζηψλ καζεηψλ. Η 

εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε φινπο  κείσζε 
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ηα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. Δπνκέλσο ηα δηαθνξεηηθά εζληθά ζεζκηθά 

πιαίζηα πξνζθέξνπλ θαη δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο (Brinch, Bratsberg & 

Raaum, 2008). 

  

ΑΤΣΡΙΑ ΒΔΛΓΙΟ ΓΑΛΛΙΑ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΓΙΑ 

Γηα ηηο ρψξεο ηηο Κεληξηθήο Δπξψπεο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα ηνπ Crul (2007), 

γηαηί εμεηάδεη ηα κνλνπάηηα ηεο επηηπρίαο γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ (πνπ ζπρλά 

απνθαιείηαη ε δεχηεξε γεληά) ζηελ Δπξψπε. πγθεθξηκέλα εζηηάδεη ηνπο Σνύξθνπο 

κεηαλάζηεο θαη εμεηάδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο ηνπο ζε πέληε ρψξεο ηεο ΔΔ 

(Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία θαη Οιιαλδία). Σα δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ παξαβάιινληαη θαη ειέγρνληαη φζνλ αθνξά ηα είδε ησλ 

επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ ηνπξθηθή δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ. Οη δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ παξέρνπλ κηα κνλαδηθή άπνςε ηνπ ηη ιεηηνπξγεί 

ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. 

Σα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ είλαη πιένλ κηα ζεκαληηθή παξνπζία ζε πνιιά επξσπατθά 

ζρνιεία. ην Άκζηεξληακ θαη ζην Ρφηεξληακ απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ. 

ηηο Βξπμέιιεο, ε δεχηεξε γεληά απνηειεί πάλσ απφ ην 40% ηνπ πιεζπζκνχ ζρνιηθήο 

ειηθίαο. ην Λνλδίλν, ηα αγγιηθά είλαη δεχηεξε γιψζζα γηα ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ 

καζεηψλ. Γπζηπρψο, νη επηδφζεηο απηψλ ησλ παηδηψλ πζηεξνχλ ζε γεληθέο γξακκέο  απφ 

απηή ησλ παηδηψλ ησλ γεγελψλ ζε φινπο ηνπο δείθηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο: έρνπλ 

κεγαιχηεξα πνζνζηά δηαξξνήο, επαλαιακβάλνπλ ηάμεηο πην ζπρλά, θαη επηιέγνπλ 

ιηγφηεξν ηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο. Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ην ράζκα 

εθπαίδεπζεο κεηαμχ γεγελψλ θαη κεηαλαζηψλ ππνλνκεχεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ 

νηθνλνκηθή επεκεξία ηφζν ησλ αηφκσλ, φζν θαη ησλ εζλψλ. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη 

επθαηξίεο ηνπο είλαη ζεκαληηθά θαηψηεξεο απφ εθείλεο ησλ παηδηψλ ησλ γεγελψλ. Σα 

παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ ππνδηαηξνχληαη ζηα παηδηά ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη 

ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηηο πξψελ επξσπατθέο απνηθίεο. Σα παηδηά ησλ 

πξνζθχγσλ είλαη επίζεο κηα απμαλφκελε νκάδα. Η επίδνζε ηεο δεχηεξεο γεληάο 

εμαξηάηαη πξψηνλ, απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πιεζπζκνχ 
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(θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, κνξθσηηθφ επίπεδν γνλέσλ) θαη δεχηεξνλ, απφ ηε ρψξα 

πξννξηζκνχ.  

Με ζρεδφλ 4 εθαηνκκχξηα, νη Σνχξθνη κεηαλάζηεο απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε νκάδα 

κεηαλαζηψλ ζηελ Δπξψπε θαη δηακέλνπλ ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο. χκθσλα κε 

ηελ έξεπλα ηνπ Crul (2007) ε εθπαηδεπηηθή ζέζε ηεο ηνπξθηθήο δεχηεξεο γεληάο ζηηο 

πέληε ρψξεο ππφ κειέηε (Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία θαη Οιιαλδία) δείρλεη 

εληππσζηαθέο δηαθνξέο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηα παηδηά ζηε Γαιιία θαη ην Βέιγην 

αξρίζνπλ ην ζρνιείν λσξίηεξα, έρνπλ πεξηζζφηεξεο ψξεο  πξφζσπν κε πξφζσπν 

δηδαζθαιία θαη επηιέγνπλ ηχπν εθπαίδεπζεο ζε κηα αξθεηά πξνρσξεκέλε ειηθία. Έηζη 

δελ είλαη θαζφινπ πεξίεξγν πνπ ε δεχηεξε γεληά ηνπξθηθήο θαηαγσγήο ζηε Γαιιία θαη ην 

Βέιγην επηιέγεη πξνπαξαζθεπαζηηθά ζρνιεία γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε 

πςειφηεξα πνζνζηά απφ φηη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε.  

Καηά θχξην ιφγν φκσο νη λένη ηνπξθηθήο θαηαγσγήο επηιέγνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε,  ην "ρακειφηεξν" ηχπν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο ρψξεο.  ηε 

Γαιιία είλαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ, πεξίπνπ ην ¼, ζην Βέιγην θαη ηελ Οιιαλδία ην 1/3. 

ηε Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξία ηα πνζνζηά απηά είλαη κεγαιχηεξα θαη αγγίδνπλ ηα 2/3 

θαη ηα 3/4 αληίζηνηρα.  ηελ Οιιαλδία θαη ηελ Γεξκαλία έλα κεγάιν πνζνζηφ παηδηψλ 

Σνχξθσλ δεχηεξεο γεληάο επηιέγεη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηε κηθξή ειηθία ησλ 

12 εηψλ θαη 10 εηψλ αληίζηνηρα. Χζηφζν, ην πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ  

Οιιαλδία είλαη 1,5 θνξέο πςειφηεξν. Γηα λα εμεγεζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ Crul (2007) ηα 

παξαπάλσ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ην πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφ απφ 16 εηψλ θαη άλσ. Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 14 / 15 εηψλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο ηνπξθηθήο δεχηεξεο γεληάο ζηε Γεξκαλία, έρνπλ ήδε  δίπισκα (Hauptschule). 

ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ ηα παηδηά ζηελ Οιιαλδία είλαη αθφκα ζην ζρνιείν κε πιήξεο 

σξάξην. Δπηπιένλ, ε γεξκαληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ 

πξαθηηθή θαηάξηηζε. Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ καζήκαηα δχν κέξεο ηελ εβδνκάδα θαη 

εξγάδνληαη σο καζεηεπφκελνη άιιεο ηξεηο εκέξεο. Αληίζηνηρα ζηελ Οιιαλδία, νη 

καζεηέο πεξλνχλ ην κηζφ ρξφλν ηνπο ζε ηάμεηο πνπ παξέρνπλ ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη ηνλ 

ππφινηπν ζηελ πξαθηηθή θαηάξηηζε. Σφζν ε νινήκεξε εθπαίδεπζε φζν ε έκθαζε ζε 

ζεσξεηηθά καζήκαηα νδεγνχλ ζπρλά ζε κηα αληηπνιηηεπηηθή ζηάζε απέλαληη ζρνιείν. Η 

θαηάζηαζε ζην Βέιγην είλαη παξφκνηα κε ηελ Οιιαλδία ελψ ζηελ Απζηξία κφλν έλα 
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πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηνπξθηθήο δεχηεξεο γεληάο απνηπγράλνπλ λα πάξνπλ έλα 

δίπισκα (Hauptschule) ή άιιν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δίπισκα. ηελ πεξίπησζε 

ηεο Γαιιίαο ην πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο είλαη δχν θνξέο πην πςειφ απφ ηε Γεξκαλία. 

Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ ηα παηδηά ζηε Γαιιία παξαθνινπζνχλ έλα «θνιέγην». Έλα 

δίπισκα απφ ην "θνιέγην" ηνπο παξέρεη πξφζβαζε ζε δηάθνξνπο ηχπνπο Β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Αλ ηα παηδηά δελ πάξνπλ δίπισκα απφ ην " θνιέγην ", κπαίλνπλ ζε 

επαγγεικαηηθφ ζρνιείν. Λφγσ ηεο έγθαηξεο έλαξμεο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο 

πξνρσξεκέλεο ειηθίαο θαηά ηελ επηινγή ηα παηδηά ηεο ηνπξθηθήο δεχηεξεο γεληάο 

βξίζθνληαη ζην πξνπαξαζθεπαζηηθφ θνκκάηη γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γπζηπρψο 

φκσο πνιιά ιφγσ ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν ρσξίο θαλ έλα 

απνιπηήξην. Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά ινηπφλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο έγθεηηαη ζην θαηά πφζνλ ή φρη πξνζθέξνπλ, έλα θαιά 

νξγαλσκέλν ζχζηεκα καζεηείαο. Δλ θαηαθιείδη ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη έλα θπζηθφ εξγαζηήξην γηα ηνλ εληνπηζκφ 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ (Crul, 2007). 

 

ΟΛΛΑΝΓΙΑ 

Η πεξίπησζε ηεο Οιιαλδίαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, γηαηί κε πνζνζηφ 

ζρνιηθήο δηαξξνήο πεξίπνπ 13% ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο βξίζθεηαη 

θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά πςειφηεξα απφ ηηο 

γεηηνληθέο ρψξεο. Όπσο θαη ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηελ Οιιαλδία ε ζέζε ησλ 

κε δπηηθψλ κεηαλαζηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο γεληθά δελ 

είλαη πνιχ επλντθέο. Οη κεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο ζπρλά εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην 

ζρνιείν θαη θηλδπλεχνπλ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία ζην 

ζχλνιφ ηεο. ην πξψην ζθέινο ηεο έξεπλά ηνπο, νη de Graaf & Van Zenderen (2009) 

εμεηάδνπλ ην θαηλφκελν ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηεο ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηψλ κέζα απφ ηελ χπαξμε πνιιψλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είηε απνδεηθλχνπλ είηε δηαςεχδνπλ ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ 

πξνβιήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηεχνληαη ηηο εθαξκνδφκελεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο 
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θαη εηδηθψο ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη  ηηο επηπηψζεηο ηνπο  

ζηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ.  

Οη εξεπλεηέο επηθεληξψζεθαλ ζηηο γεληθέο ηάζεηο πνπ εληνπίδνληαη κεηαμχ ησλ 

ηεζζάξσλ θπξηφηεξσλ εζλνηήησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Οιιαλδία(Moroccans, Turks, 

Surinamese, Antilleans). Υξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο 

Οιιαλδίαο θαη ζπγθξίλνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ εηψλ 2001-2006. Με βάζε ηα 

ζηνηρεία απηά αλαθέξνπλ πσο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γεγελείο, νη κεηαλάζηεο καζεηέο 

έρνπλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο θαη δηπιάζηα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. 

Δηδηθφηεξα ζηελ ειηθία ησλ 18-24 εηψλ ην πνζνζηφ ζρνιηθήο δηαξξνήο ησλ κεηαλαζηψλ 

αλέξρεηαη ζε 9% ελψ ησλ γεγελψλ ζε 5%. Παξά απηφ ην ράζκα, νη επηδφζεηο ησλ λεαξψλ 

κεηαλαζηψλ βειηηψλνληαη  θαηά ηα ηειεπηαία δεθαπέληε έηε θαη ην επίπεδν απφδνζεο 

ηεο δεχηεξεο γεληάο κεηαλαζηψλ είλαη πιένλ πην θνληά ζε εθείλν ησλ γεγελψλ. Σα 

πνζνζηά εγθαηάιεηςεο κεηαλαζηψλ καζεηψλ κεηψζεθαλ απφ  41% ην 2004 ζε 35% ην 

2005, αλ θαη αθφκα ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα πςειά. Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ ησλ λέσλ 

κεηαλαζηψλ κε ηα βαζηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο απμήζεθε 

απφ 34% κεηαμχ ησλ εηψλ 2001- 2003, ζε 43% κεηαμχ ησλ εηψλ 2004-2006. Αιιά θαη ην 

πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηα 

ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Χζηφζν ππάξρεη κηα απμαλφκελε νκάδα λέσλ πνπ δελ πεγαίλνπλ 

ζην ζρνιείν θαη πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία. Η νκάδα απηή ησλ λέσλ ην έηνο 2004 ήηαλ 

52.000 ελψ απμήζεθε ζε 59.000 ην 2005. Απφ απηνχο ηνπο λένπο, πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα ησλ 15-22 εηψλ, ην 14% απνηειείηαη απφ γεγελείο θαη ην 32%  απφ 

λεαξνχο κεηαλάζηεο. Σν 2006 ππήξραλ 56.000 λέεο δηαξξνέο θαη ην 35% απφ απηνχο 

ήηαλ καζεηέο κεηαλάζηεο.  

Οη εξεπλεηέο ζθηαγξαθψληαο ην πξνθίι ησλ καζεηώλ πνπ δηαξξένπλ επηζεκαίλνπλ φηη 

ηα αγφξηα δηαξξένπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα. Σν πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο είλαη 

πςειφηεξν ζηελ ειηθία 17 - 18 εηψλ θαη νη πεξηζζφηεξνη (67%) πξνέξρνληαη απφ ηε 

δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θαη ηδίσο απφ ην πξψην θαη ην δεχηεξν 

επίπεδν, ην νπνίν απνηειεί ην θξηηήξην γηα ηελ απφθηεζε  ηνπ βαζηθνχ πξνζφληνο. Απηνί 

πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν έρνπλ θαζπζηεξήζεη  ζηε ζρνιηθή ζηαδηνδξνκία ηνπο. Σα 

πνζνζηά εγθαηάιεηςεο είλαη πςειφηεξα ζε πεξηνρέο φπνπ ηα εηζνδήκαηα είλαη ρακειά, 

θαη φπνπ ππάξρεη πςειφηεξνο αξηζκφο κεηαλαζηψλ. Οη πηζαλφηεηεο λα εγθαηαιείςνπλ ην 
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ζρνιείν είλαη δηπιάζηεο ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη απηφ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηηο 

αζηηθέο γεηηνληέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε θηψρεηα, ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηηο θαθέο 

ζπλζήθεο ζηέγαζεο.  

Γηεξεπλψληαο ηε ζρέζε εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ θαη επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο 

νη de Graaf & Van Zenderen (2009) παξνπζηάδνπλ δπν αληηθαηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. 

Απφ ηε κηα κεξηά ηνπιάρηζηνλ ην 65% ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ην 

ζρνιείν κεηαμχ ειηθίαο 15-22 εηψλ έρνπλ δνπιεηά, θαη ηα 3/4 απηήο ηεο νκάδαο έρνπλ 

ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. Πνιινί λένη  ρσξίο βαζηθφ πξνζφλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (71%), ελψ ε απαζρφιεζε γηα ηνπο 

λένπο κε βαζηθφ πξνζφλ αγγίδεη ην 81%. Έλα επηπιένλ εχξεκα ηεο έξεπλαο ζρεηίδεηαη κε 

ηε πξνζθνξά ζέζεο εξγαζίαο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο (green 

picking), ε νπνία νδεγεί ηνπο λεαξνχο κεηαλάζηεο ζε δηαθνπή θνίηεζεο.  

Απηά ηα δεδνκέλα  δείρλνπλ φηη ε έιιεηςε βαζηθψλ πξνζφλησλ δελ απνηειεί ζεκαληηθφ 

εκπφδην γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζην 

γεγνλφο φηη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ βαζηθψλ πξνζφλησλ θαη ηεο αγνξά εξγαζίαο ξπζκίδεηαη 

απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο. Όηαλ ην νηθνλνκηθφ θιίκα επηδεηλψλεηαη, νη επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο ρσξίο βαζηθφ πξνζφλ κεηψλνληαη θαη έρνπλ 

ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο εχξεζεο ζηαζεξήο εξγαζίαο.  

ρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο επαγγεικαηηθήο ή γεληθήο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  νη 

κειεηεηέο επηζεκαίλνπλ φηη γίλεηαη πνιχ λσξίο θαη νη αιινδαπνί καζεηέο ιφγσ ηεο 

ρακειήο επίδνζεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, επηιέγνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε. Καη ζην πιαίζην φκσο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη δχζθνιν λα 

θάλνπλ ηηο ζσζηέο επηινγέο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη απηφ πξνθαιεί θαζπζηέξεζε 

ζηελ πξφνδν ηνπο ή απνγνήηεπζε πνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ηε ζρνιηθή δηαξξνή.  

Δπηπιένλ ε κεηαξξχζκηζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ην 1996, αλ θαη είρε ζηφρν ηε 

κείσζε ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ κέζα απφ επέιηθηεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο 

δηαδξνκέο κάζεζεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έθεξε ην αληίζεην απνηέιεζκα, γηαηί είρε 

πεξηζζφηεξα ζεσξεηηθά καζήκαηα. Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ φηη δελ πξέπεη λα 

εθιακβάλεηαη σο απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ κεηαλαζηψλ ε δπζθνιία έληαμεο αιιά λα 
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εμεηάδνληαη θαη ηα ζεζκηθά πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο (De Graaf & van Zenderen 

2009).  

ηελ πεξίπησζε ηεο Οιιαλδίαο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε έξεπλα ησλ Traag θαη 

Van der Velden (2011) ζρεηηθά κε ηε δηαξξνή καζεηψλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε
4
 θαζψο δίλεη απνηειέζκαηα πνπ αλαηξνχλ ζε θάπνηεο πηπρέο ηνπο ηα 

πνξίζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο έξεπλαο. Οη εξεπλεηέο βαζίζηεθαλ ζηα ζηνηρεία κηαο 

καθξφρξνλεο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Οιιαλδίαο 

ζε έλα ηπραίν δείγκα 108 ζρνιείσλ -ζχλνιν 19.254 καζεηέο-, νη νπνίνη εμεηάζηεθαλ ζηε 

ζρνιηθή επίδνζε θαη ζηε κε ιεθηηθή λνεκνζχλε θαηά ην πξψην έηνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. ηνπο καζεηέο απηνχο ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη φζνη είραλ μεθηλήζεη σο 

καζεηέο ηεο θχξηαο δεπηεξνβάζκηαο θαη πξν-παλεπηζηεκηαθήο θαηεχζπλζεο, αιιά ζηε 

ζπλέρεηα κεηαθέξζεθαλ ζηελ πξν-επαγγεικαηηθή. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ έιαβαλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην θαηά ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο, κε ζηφρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ αηνκηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, ζρνιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ 

πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ. ε 

γεληθέο γξακκέο, ε έξεπλα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εζληθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαηά 

ην πξψην έηνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  θαηά ην έηνο 1989/1990. 

Σν εξώηεκα ηεο έξεπλαο ησλ Traag & Van der Velden (2011) αλαπηχζζεηαη ζε δχν 

άμνλεο: θαηά πφζν νη παξάγνληεο ησλ νηθνγελεηαθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ζχλζεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θίλδπλν εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη θαηά πφζν απηνί νη 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο πνηθίιεο ππννκάδεο καζεηψλ πνπ 

εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν.     

Οη Traag & Van der Velden (2011) δηαθξίλνπλ ηνπο νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο ζηνπο 

παξαθάησ ηχπνπο: νηθνλνκηθφ θεθάιαην (εηζφδεκα γνλέσλ), αλζξψπηλν θεθάιαην 

(γλσζηηθά εξεζίζκαηα), ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη ην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην. 

Η εζληθή θαηαγσγή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα μερσξηζηή δηάζηαζε, θαζψο νη εζληθέο 

κεηνλφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ζηεξνχληαη ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κε 

απνηέιεζκα λα έρνπλ ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν. 

                                                 
4
 Η δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Οιιαλδία μεθηλά ζηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ.  Οη καζεηέο έρνπλ λα 

επηιέμνπλ κεηαμχ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ: α) ηελ πξν-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε β) ηελ θχξηα 

δεπηεξνβάζκηα θαη γ) ηελ πξν-παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηα αγφξηα ηείλνπλ λα εγθαηαιείςνπλ πξφσξα 

ην ζρνιείν ή λα εγθαηαιείςνπλ  κε ρακειά ή θαζφινπ πξνζφληα ή λα ζπλερίζνπλ ζε έλα 

πξφγξακκα καζεηείαο. Οη γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο, νη επηδόζεηο ησλ καζεηψλ θαη ην 

θνηλσληθό, πνιηηηζηηθό ππόβαζξν  ηεο νηθνγέλεηαο, ε εθπαίδεπζε ησλ γνληώλ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαξξνή. ε γεληθέο γξακκέο, νη καζεηέο απφ θαηψηεξεο  θνηλσληθέο 

ηάμεηο δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ απφ φιεο ηηο άιιεο 

θνηλσληθέο νκάδεο ελψ καζεηέο κε απηναπαζρνινχκελνπο γνλείο έρνπλ κηθξφηεξν ξίζθν. 

Δπηπιένλ αλ ηα παηδηά ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο, έρνπλ 50% ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο εγθαηάιεηςεο, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο.  

ε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα είλαη γεγνλφο φηη απηή νη καζεηέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εζληθέο κεηνλόηεηεο δελ δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ θηλδχλνπ εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ κεηά ηελ απνθνίηεζή απφ ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη 

καζεηέο ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν 

εληειψο. Μηα εμήγεζε ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο κπνξεί λα είλαη φ, ηη νη αιινδαπνί 

καζεηέο έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα απφ φηη νη γεγελείο καζεηέο θαη πςειέο 

επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο. Όια απηά ινηπφλ ρξεζηκεχνπλ σο πξνζηαηεπηηθφο 

παξάγνληαο θαηά ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. 

Χζηφζν ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ε ζύλζεζε ηνπ ζρνιείνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφσξε 

εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. Η χπαξμε πνιιψλ καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εζληθέο 

κεηνλφηεηεο ζε έλα ζρνιείν απμάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο εγθαηάιεηςεο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη καζεηέο ζε έλα εληειψο «καχξν» ζρνιείν έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο δηαξξνήο απφ φηη ζε έλα εμ νινθιήξνπ «ιεπθφ» ζρνιείν. ε γεληθέο 

γξακκέο, κηα κείσζε θαηά 10% ηνπ πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ  εζληθψλ κεηνλνηήησλ ζε 

έλα ζρνιείν νδεγεί ζε κείσζε θαηά 13 % ηνπ θηλδχλνπ δηαξξνήο (Traag & Van der 

Velden, 2011).  

 

ΔΛΒΔΣΙΑ 

Μηα άιιε δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο θσηίδεη ε έξεπλα ησλ 

Makarova & Herzog (2013), πνπ δηεμήρζε κεηαμχ Φεβξνπαξίνπ θαη Απξηιίνπ ηνπ 2008 
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ζε 4384 καζεηέο ηεο πέκπηεο ηάμεο δεκφζησλ ζρνιείσλ -ειηθίαο 10 έσο 16 εηψλ - 

Α/βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην γεξκαλφθσλν ηκήκα ηεο Διβεηίαο κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ. Απφ απηνχο νη 1186 είραλ γελλεζεί είηε ζηελ Διβεηία (76%) είηε ζην 

εμσηεξηθφ (24%) απφ γνλείο κεηαλάζηεο θαη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα είλαη ηα αιβαληθά, 

ξνπκαληθά, γεξκαληθά, ηνχξθηθα, ζιαβηθά θαη ηακίι (Ιλδία, ξη Λάλθα).  

Οη Makarova & Herzog (2013) δηαθνξνπνηνχλ ηε «θξπκκέλε» ζρνιηθή δηαξξνή 

(Ηidden school dropout) απφ ηελ πξαγκαηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. Απηφο ν ηχπνο 

δηαξξνήο αθνξά καζεηέο νη νπνίνη, αλ θαη βξίζθνληαη κέζα ζηελ ηάμε, δελ 

ελδηαθέξνληαη θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Αθξηβψο γηα απηφ ην 

ιφγν είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ. Η «θξπκκέλε» ζρνιηθή δηαξξνή πξνζκεηξά ηα 

θνηλσληθά-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ (εζλφηεηα, θχιν, ειηθία, 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο θαη νηθνλνκηθφ θεθάιαην) θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν (ζηάζεηο ησλ καζεηψλ πξνο ηηο αμίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν, ζρέζεηο κε ζπκκαζεηέο, ζρέζεηο κε ηνπο δαζθάινπο). ηελ 

Διβεηία θαίλεηαη πσο ε «θξπκκέλε» ζρνιηθή δηαξξνή θπκαίλεηαη ζε ρακειά πνζνζηά, 

αθνχ ην 85,5% ηνπ πιεζπζκνχ έρεη νινθιεξψζεη  ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη πσο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε εηεξνγέλεηα ησλ καζεηψλ κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν. Οη καζεηέο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο πξνέιεπζεο έρνπλ θαη 

δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη καζεηέο πνπ έρνπλ 

κεηξηθή γιψζζα Σακίι ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ην ζρνιείν απφ ηνπο καζεηέο 

αιβαληθήο θαη γεξκαληθήο θαηαγσγήο θαη απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί, αλ ιεθζεί ππφςε φηη 

δνπλ ζε κηα θαιά νξγαλσκέλε θνηλφηεηα πνπ ππνζηεξίδεη έλα επξχ θάζκα εζληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο ηα 

καζήκαηα ζηε γιψζζα θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο.  

Δπηπιένλ ηα επξήκαηά απνθαιχπηνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά «θξπκκέλεο» πξφσξεο 

εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ λα παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία 

καζεηψλ. Απηφ κπνξεί ίζσο λα εμεγεζεί απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ καζεηψλ  πνπ 

επαλαιακβάλνπλ ηελ πέκπηε ηάμε, κηαο θαη νη παξακνλή ζηελ ίδηα ηάμε εγθπκνλεί ηνλ 

θίλδπλν πξαγκαηηθήο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. 
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O πην ηζρπξφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο απεκπινθήο απφ ην ζρνιείν  

απνδείρζεθε φηη είλαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηηο αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζρνιείν θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ. Έηζη, ηα παξφληα επξήκαηα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

άπνςε φηη κεηαμχ ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν πξφσξεο 

εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο αμίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ε έιιεηςε ζεηηθώλ ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο πνπ εθδειψλεηαη αξρηθά σο άξλεζε 

ελαζρφιεζεο κε ηα καζήκαηα θαη ηειηθά νδεγεί ζηελ ζρνιηθή δηαξξνή. ην ίδην πλεχκα, 

ηα επξήκαηά  απεηθνλίδνπλ πσο φρη κφλν νη ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο, 

αιιά θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Η έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ απφθαζε ηεο 

δηαθνπήο ηεο θνίηεζεο. 

Σέινο ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα, ηα αγφξηα δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα 

απεκπιαθνχλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηαλνεηηθά απφ ηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα 

εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Δπίζεο θαη 

απφ απηήλ ηελ έξεπλα επηβεβαηψζεθε πσο νη ρακειέο επηδόζεηο ησλ κεηαλαζηψλ 

καζεηψλ ζπληεινχλ ζηελ απφθαζε εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. Αληίζεηα ζχκθσλα 

πάληα κε ηελ έξεπλα ην ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθό ππόβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο δελ 

απνηειεί παξάγνληα καζεηηθήο δηαξξνήο (Makarova & Herzog, 2013).  

 

ΙΣΑΛΙΑ 

Με πάλσ απφ 5,3 εθαηνκκχξηα μέλνπο ζηελ αξρή ηνπ 2010 ε Ηηαιία είλαη ζήκεξα κία 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ ηεο Δπξψπεο. χκθσλα κε ην Δζληθφ 

Ιλζηηηνχην ηαηηζηηθήο ηεο Ιηαιίαο ζηα έμη ρξφληα κεηαμχ ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2001 θαη 

ηνπ ηέινπο ηνπ 2007, ν αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ ειηθίαο θάησ ησλ 18 πνπ δηακέλνπλ 

ζηελ Ιηαιία ζρεδφλ ηξηπιαζηάζηεθε απφ 284.000 ζε 761.000 κε κέζν φξν αχμεζεο 

ζρεδφλ 80.000 άηνκα εηεζίσο. χκθσλα κε δεδνκέλα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ην 1996 

νη εγγξαθέο κεηαλαζηψλ καζεηψλ ήηαλ πεξίπνπ 60.000 (0,6% ησλ ζπλνιηθψλ 

εγγξαθψλ), πέληε ρξφληα αξγφηεξα ηξηπιαζηάζηεθαλ (2,3%), ελψ ην 2007/2008 έθηαζαλ 

ην 6% κε ζπλερψο απμαλφκελνπο ξπζκνχο.  
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Η έξεπλα ησλ Mussino & Strozza  (2012) αλαιχεη ηε ζπκκεηνρή θαη επίδνζε ησλ 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία ηεο Ιηαιίαο θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ θαζπζηέξεζε 

ηεο πξνφδνπ, ζηηο αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Η ζπκκεηνρή θαη νη επηδόζεηο είλαη 

δπν ζεκειηψδε ζηνηρεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ. χκθσλα κε 

ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ νη πεξηζζφηεξνη κεηαλάζηεο καζεηέο παξαθνινπζνχλ 

καζήκαηα ζε κηθξφηεξεο ηάμεηο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.  

ρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαξξνή ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν 

θαίλεηαη πσο ε ειηθία άθημεο ζηε ρψξα ππνδνρήο έρεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηα παηδηά ησλ Ιηαιψλ έρνπλ κηα ζπλέρεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 

πνξεία ζε πνζνζηφ 93%, ελψ ηα ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ 

πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Ιηαιία είλαη 86%. Η δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο γεγελείο Ιηαινχο 

καζεηέο θαη ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο πνπ γελλήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ απμάλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν. Δηδηθά γηα ηα παηδηά πνπ θηάλνπλ ζηελ Ιηαιία ζε ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 

10 εηψλ κφλν ην 22,5% απφ απηά  έρνπλ θαλνληθή εθπαηδεπηηθή πνξεία ελψ ηα ππφινηπα 

αλαγθάδνληαη λα επαλαιάβνπλ κηα θαη δπν θνξέο ηελ ίδηα ηάμε. Μηα θαζπζηέξεζε άλσ 

ηνπ ελφο έηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο είλαη ζαθέο κήλπκα δπζθνιηψλ 

νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ θαη πηζαλψο ε πην ζπρλή αηηία πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 Δπηπιένλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ην θύιν απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ  ζρνιηθή επίδνζε. Σα θνξίηζηα έρνπλ 36% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο  λα 

επαλαιάβνπλ κηα θνξά ηελ ηάμε ζε ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα πνπ νη πηζαλφηεηεο 

αλέξρνληαη ζε 46%. Απηφ ην πιενλέθηεκα ησλ θνξηηζηψλ, εξκελεχεηαη σο κεγαιχηεξε 

ηθαλφηεηα ησλ θνξηηζηψλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα θαηάζηαζε. 

Μηα ελδειερήο αλάιπζε ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ινηπέο κεηαβιεηέο δείρλεη πσο  

νη γισζζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ηεο ρψξαο 

κεηαλάζηεπζεο δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ θαζπζηέξεζε ζην ζρνιείν ή ζηε 

δηαθνπή θνίηεζεο. Η έξεπλα επηζεκαίλεη ηε κεηνλεθηηθή ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν 

καζεηήο, φηαλ δελ ππάξρεη θάπνηνο απφ ηελ νηθνγέλεηα, γηα λα ηνλ βνεζήζεη λα 
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αλαπηχμεη ηηο γισζζηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ. Δπνκέλσο ν βαζκφο θαηάθηεζεο ηεο ηηαιηθήο 

γιψζζαο επηζεκαίλεηαη σο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ. Αληηζέησο, ην επάγγεικα ηνπ 

παηέξα θαίλεηαη λα επεξεάζεη ηελ θαλνληθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο ησλ 

καζεηψλ ζεκαληηθά. Ο θίλδπλνο λα επαλαιάβνπλ ηάμε είλαη 30% ρακειφηεξνο ζηα 

παηδηά ησλ νπνίσλ νη παηέξεο έρνπλ ππαιιειηθή ζέζε, ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά ησλ 

νπνίσλ νη παηέξεο αζθνχλ ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Σν εχξεκα απηφ εξκελεχεηαη σο 

έιιεηςε παηξηθνχ πξνηχπνπ θαη απνδεηθλχεη φηη ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ηάμεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 

Όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ ζε κηα νηθνγέλεηα ηφζν απμάλεηαη θαη ν θίλδπλνο 

επαλάιεςεο κηαο θαη δπν θνξέο ηεο ηάμεο. Η αχμεζε δειαδή ηνπ αξηζκνχ ησλ αδειθψλ 

θαίλεηαη λα κεηψλεη θαη ηνπο δηαζέζηκνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε νηθνγελεηαθνχο πφξνπο.  

Σέινο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη πσο νη ζρέζεηο ελφο παηδηνχ κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ παίδεη επίζεο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζηελ πηζαλφηεηα λα έρεη κηα θαλνληθή εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή. Οη καζεηέο 

πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο Ιηαινχο θίινπο θηλδπλεχνπλ ιηγφηεξν λα επαλαιάβνπλ ηάμε. 

Δίλαη ζαθέο φηη έλα δίθηπν θίισλ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ηαρείαο πξνζαξκνγήο ζηελ λέα ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. (Mussino & 

Strozza, 2011).   

 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 

ηελ πεξίπησζε ηεο Πνξηνγαιίαο ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ θνηηνχλ 

ζηα ζρνιεία είλαη αθξηθαληθήο θαηαγσγήο. Αθνινπζνχλ λένη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ηε  Βξαδηιία (89,3 %), ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε (Οπθξαλνί θαη Μνιδαβνί) (40,8 

%), θαη ηελ Αζία (Κηλέδνη θαη Ιλδνί) (42,0%). Μέζα ζε δηάζηεκα 10 εηψλ (1991-2001), ε 

Πνξηνγαιία έρεη γίλεη ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ κε κηα ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ κεηαλαζηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Καηά ηα ζρνιηθά έηε 2000/01-2003/04 ην 

πνζνζηό ησλ παηδηώλ ησλ κεηαλαζηώλ θπκαηλφηαλ απφ 4% έσο 5 % ζην ζχλνιν ησλ 
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καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζηα ζρνιεία ηεο Πνξηνγαιίαο. Σν πνζνζηφ  ήηαλ πςειφηεξν 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ ειηθίαο 6 έσο 10 εηψλ (7,1 %) απφ ησλ παηδηψλ ειηθίαο 10 έσο 12 

εηψλ (4,4 %). ην δεχηεξν θχθιν εθπαίδεπζεο (10-12 εηψλ) πςειφηεξα πνζνζηά 

παξνπζίαο έρνπλ καζεηέο κε ρψξα θαηαγσγήο ην Αλαηνιηθφ Σηκφξ, ηε Ρσζία θαη ηε 

Βξαδηιία, ελψ ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πςειφηεξα πνζνζηά παξνπζίαο έρνπλ 

καζεηέο απφ ηελ Ρνπκαλία, ην Αλαηνιηθφ Σηκφξ θαη ηελ Οπθξαλία. Δπίζεο, 

παξαηεξείηαη έληνλε ζπγθέληξσζε κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο 

ηεο Ληζαβφλαο, ηνπ Πφξην θαη ηνπ Αιγθάξβε. 

Η έξεπλα ηνπ Hortas (2008), πνπ δηεμήρζε ζε ζρνιεία ηεο Πνξηνγαιίαο θαηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2006/2007, βαζίζηεθε ζηελ θαηαγξαθή ησλ κεηαλαζηψλ απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη ζηελ πνξηνγαιηθή απνγξαθή ηνπ 2001, αιιά θαη ζηελ πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ γεληθνχ ραξαθηήξα  ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ 

ζηελ Πνξηνγαιία, θαζψο θαη ηεο ζρνιηθήο ηνπο επίδνζεο. Η έξεπλα ζρεηηθά κε ηνπο 

κεραληζκνχο ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζε πέληε ζρνιεία, πνπ ην πνζνζηφ 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θπκαηλφηαλ απφ 15%-

30% , έγηλε κέζα απφ ζπλεληεύμεηο κε ηνπο δηεπζπληέο  ησλ ζρνιείσλ, ηε ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνιόγησλ θαη ηε κειέηε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ. 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπ ν Hortas (2008) επηδηψθεη λα παξνπζηάζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηα ζρνιεία θαη λα αλαιχζεη ηνπο κεραληζκνύο ελζσκάησζεο 

ησλ κεηαλαζηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε ρψξα. ηφρνο 

ηνπ ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ν αξηζκφο, ε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ 

παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ, πνπ θνηηνχλ ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο. Να αμηνινγεζεί ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ηα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο απαηηήζεηο ελφο «λένπ» δεκνζίνπ ζρνιείνπ, θαη ην πσο δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο κέζα 

απφ ηηο παηδαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπο πνπ ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ζηελ ελζσκάησζε. 

Να εμεηάζεη ηνπο ηξφπνπο πνπ  εθαξκφδνπλ ηα ζρνιεία, δηεζλείο πξαθηηθέο θαη εζληθέο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πνξηνγαιηθήο γιψζζαο  ζε καζεηέο ησλ 

νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε πνξηνγαιηθή. Καη ηέινο λα εληνπίζεη ηνπο ηξφπνπο 

πνπ ηα ζρνιεία εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ νηθνγελεηψλ ησλ 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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ηελ Πνξηνγαιία  ηα πνζνζηά δηαθνπήο θνίηεζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηνλ πξψην 

θχθιν ζπνπδψλ είλαη 8%, ζην δεχηεξν θχθιν ζρεδφλ δηπιαζηάδνληαη  ζε 13%, ελψ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αγγίδνπλ ην 12%. Σα πςειφηεξα πνζνζηά πξφσξεο 

εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ (30%) έρνπλ καζεηέο απφ ηελ Μνδακβίθε, ηελ Οπθξαλία θαη 

ην Αλαηνιηθφ Σηκφξ. ην δεχηεξν θχθιν, ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο 

θαηέρνπλ καζεηέο πνπ θαηάγνληαη απφ ην Αλαηνιηθφ Σηκφξ, ηε Ρσζία θαη ηε Βξαδηιία, 

ελψ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη απφ ηε Ρνπκαλία, ην Αλαηνιηθφ Σηκφξ θαη ηελ 

Οπθξαλία. Η δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ θαίλεηαη λα έρεη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζην 

ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην επίπεδν ηνπο λα είλαη 

αλάινγν κε απηφ ησλ γεγελψλ. 

Έλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά θαηά ηε δηαδηθαζία 

έληαμήο ηνπο ζην Πνξηνγαιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ε γιώζζα. Αθφκα θαη φηαλ 

πξνέξρνληαη απφ ρψξεο, φπνπ ε Πνξηνγαιηθή γιψζζα είλαη ε επίζεκε γιψζζα, δελ ηελ 

θαηέρνπλ επαξθψο, ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ κε ηελ ειηθία θαη ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ πνπ επηηεχρζεθε ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο. Πνιιά απφ απηά ηα παηδηά κηινχλ ηε δηάιεθην ηεο πεξηνρήο θαηαγσγήο 

ηνπο ζην ζπίηη κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη έρνπλ επαθή κε ηελ πνξηνγαιηθή γιψζζα κφλν 

ζην ζρνιείν.  

ηα πέληε ζρνιεία ηεο παξνχζαο έξεπλαο εληνπίζηεθαλ δπν ηάζεηο κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ηνπο. Η πξψηε ηάζε αθνξά ζηα 

ζρνιεία πνπ ζηνρεχνπλ αθξηβψο ζηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ κέζα απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο θαη νη ζηφρνη ηνπο αθνξνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ 

ελζσκάησζε. ε απηφ ην πιαίζην θαζηεξψζεθαλ ζρέζεηο φρη κφλν κε ηα ζεζκηθά φξγαλα 

ηεο γεηηνληάο (ελψζεηο θαηνίθσλ θαη  θέληξα ζηήξημεο  λέσλ), αιιά θαη κε ηα ζεζκηθά 

φξγαλα πέξα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ δήκνπ. Η δεχηεξε ηάζε αθνξά ηα ζρνιεία 

πνπ νη ζηφρνη ηνπο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ (επηηπρία ζην ζρνιείν, 

πνιηηηζηηθφο πινχηνο, ελνπνίεζε φισλ θαη θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά), ρσξίο ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο. Οη ηειεπηαίνη ζεσξήζεθαλ σο κέξνο ηνπ επξχηεξνπ 

ζψκαηνο ησλ καζεηψλ, θαη φρη σο  κηα νκάδα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αμίδεη 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο. Η πιεηνλφηεηα ησλ 

δξάζεσλ ζρεηίδνληαη κε ηα ηνπηθά πγεηνλνκηθά ηδξχκαηα θαη ηηο δεκνηηθέο αξρέο. Οη 
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εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ πέληε ζρνιείσλ δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο.  

Ο Hortas (2008) θαηαιήγεη πσο ην ζρνιείν είλαη έλαο ηφπνο ζπλάληεζεο λέσλ 

δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κεραληζκφο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηεο 

αγαζηήο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο-θνηλσλίαο.  

 

ΔΛΛΑΓΑ 

Η Διιάδα, φπσο θαη νη άιιεο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, κεηαηξάπεθε απφ ρψξα 

απνζηνιήο ζε ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, ζε δηάζηεκα κφιηο δεθαπέληε εηψλ, θαη, απ’  

φηη  δηαθαίλεηαη,  έλαο  κφληκνο  πξννξηζκφο  κεηαλάζηεπζεο  γηα  αξθεηνχο  απφ απηνχο. 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ ιάβεη ρψξα πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ 

καζεηψλ, πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κειεηνχλ ηηο δπζθνιίεο έληαμεο ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη πξνηείλνπλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Γελ 

ππάξρεη σζηφζν ζπζηεκαηηθά εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζρνιηθήο 

δηαξξνήο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. 

χκθσλα κε ηα ηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηελ απνγξαθή  ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ 

(Μάξηηνο  ηνπ 2001),  ν ζπλνιηθφο  πιεζπζκφο  ηεο  Διιάδαο  αλέξρεηαη  ζηνπο 

10.964.020  θαηνίθνπο.  ην ζπλνιηθφ  απηφ  πιεζπζκφ,  έλα  ζεκαληηθφ  πνζνζηφ 

πεξίπνπ 7%  είλαη  κεηαλάζηεο θαη πξόζθπγεο, δειαδή 762.191 άηνκα θαη απνηεινχλ 

ην 11% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Οη  πεξηζζφηεξνη  κεηαλάζηεο  πξνέξρνληαη  απφ  ηηο 

Βαιθαληθέο  ρψξεο  θαη  θπξίσο ηελ Αιβαλία (58% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπο). 

χκθσλα  κε  ηελ  θαηά  ειηθηαθή  ζχλζεζε  αλάιπζε  απηνχ  ηνπ  πιεζπζκνχ,  έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο αηφκσλ είλαη θάησ ησλ 14 εηψλ (ην 17%). Πξφθεηηαη γηα παηδηά πνπ 

είηε ήιζαλ ζηε ρψξα καδί κε ηνπο γνλείο  ηνπο είηε γελλήζεθαλ εδψ. Σα πνζνζηά ηεο 

παξνπζίαο απηψλ ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία απμάλνληαη κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ. Παξαηεξείηαη επίζεο πσο ε κέζε ειηθία ησλ αιινδαπψλ  καζεηψλ 

είλαη  κεγαιχηεξε  απφ ηε  κέζε  ηνπ ζπλφινπ  ησλ γεγελψλ  καζεηψλ. Ο κεγαιχηεξνο 

καζεηηθφο πιεζπζκφο ησλ αιινδαπψλ, ζρεδφλ νη κηζνί εμ απηψλ, θνηηνχλ ζε ζρνιεία  
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ηεο Πεξηνρήο ηεο Αηηηθήο. ην  ζπλνιηθφ  αξηζκφ  ησλ  αιινδαπψλ καζεηψλ ην 82% ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ είλαη Αιβαλνί καζεηέο.  

Η κειέηε ηεο Σδσξηδνπνχινπ & ηεο Κνηδακάλε (2008) ζηνρεύεη λα αλαδείμεη  ηα  

πξνβιήκαηα  πνπ ζπλδένληαη  κε  ηελ  παξνπζία  ησλ  αιινδαπψλ  ζηα  δεκφζηα  

ζρνιεία  κέζα  απφ  ηελ νπηηθή  ησλ  εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή 

ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

ζπγθξάηεζε ηνπ καζεηηθνχ απηνχ πιεζπζκνχ ζην ζρνιείν. Η έξεπλα δηεμήρζε ζε 

δεκφζηα Γεκνηηθά, Γπκλάζηα, Λχθεηα θαη Γηαπνιηηηζκηθά ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηεο 

πξσηεχνπζαο.  

Χο κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε κε εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην, γηαηί 

θάηη ηέηνην δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα  εθθξαζηνχλ ειεχζεξα νη εξσηψκελνη θαη λα 

αλαιχζνπλ ηηο ζέζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο, θαη θαζφξηζε θαηά πνιχ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ δηάθνξεο  πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. Δπηδηψρζεθε ε ζπλέληεπμε λα 

γίλεη ζε άηνκα κε φζν ην δπλαηφλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο. πκπιεξσκαηηθά,  

πξαγκαηνπνηήζεθε παξαηήξεζε ζηνλ πξναχιην ρψξν θαη ζηηο αίζνπζεο γηα λα 

κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά αλάκεζα ζε παηδηά κεηαλαζηψλ θαη γεγελψλ.  

ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνπζία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ νη 

δάζθαινη,  αλεζπρνχλ  γηα  ηελ  αχμεζε  ηνπ  ξαηζηζκνχ  ζηνλ  ειιεληθφ πιεζπζκφ 

θαζψο θαη γηα ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ απφ  

ηελ  ειιεληθή  θνηλσλία.  Οη  θαζεγεηέο  ηνπ  Λπθείνπ,  αληηκεησπίδνπλ  ηελ  παξνπζία 

ησλ αιινδαπψλ ζηα ζρνιεία σο κία θπζηθή εμέιημε ελψ νη θαζεγεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηήλ σο «πξφβιεκα» παξαηεξψληαο  φηη  νη  αιινδαπνί  καζεηέο  

θζάλνπλ  ζε  απηήλ  ηε  βαζκίδα  κε  πνιιέο καζεζηαθέο ειιείςεηο. Όζνη καζεηέο έρνπλ 

πξνρσξήζεη ζην Λχθεην, είλαη εθείλνη πνπ, γλσξίδνπλ θαιά ηε γιψζζα θαη γεληθά είλαη 

πην ελζσκαησκέλνη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.   

Σα  παηδηά  ησλ  κεηαλαζηψλ  έρνπλ  λα αληηπαιέςνπλ  κε  ηα  πξνβιήκαηα  πνπ  

αληηκεησπίδνπλ  ζηελ  εθπαίδεπζε  θαζψο  θαη ζηελ  θνηλσλία  γεληθφηεξα. Οη εξεπλεηέο 

επηζεκαίλνπλ  ηελ αιιειεπίδξαζε  ηνπ  θνηλσληθνχ  πεξίγπξνπ  θαη  ηνπ  ζρνιείνπ,  

εθφζνλ  νη επηξξνέο  απφ  ηνλ  θνηλσληθό  πεξίγπξν  κεηαθέξνληαη  ζην  ζρνιηθφ  ρψξν,  

κε απνηέιεζκα  λα  θαζνξίδεηαη  ζεκαληηθά  ην  επίπεδν  θαη  ε  πνηφηεηα  ησλ  
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θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ αιινδαπψλ. Αλάκεζα ζηνπο γεγελείο 

θαη ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ππάξρνπλ δηαρσξηζηηθέο γξακκέο, νη νπνίεο είηε είλαη 

εκθαλείο, είηε ππνβφζθνπλ σο ακνηβαία  επηθπιαθηηθφηεηα, πνπ αλαδχεηαη  εχθνια θαη 

κε  ηελ πξψηε  αθνξκή. 

Δπηπιένλ γηα ηνπο καζεηέο απηνχο ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

εμέιημε είλαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

γνλέσλ. Άιινη παξάγνληεο  είλαη θαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ζηε ρψξα θαη θαη΄ 

επέθηαζε ε ζπκκεηνρή  ή  φρη  ηνπ  παηδηνχ  ζην  ειιεληθφ  εθπαηδεπηηθφ  ζχζηεκα  απφ  

ηελ πξσηνβάζκηα  εθπαίδεπζε.  Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ηα  παηδηά  ησλ  κεηαλαζηψλ λα 

εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά δηαξξνήο απφ ηελ εθπαίδεπζε, είηε κεηαμχ ησλ βαζκίδσλ 

είηε θαη ζηελ ίδηα βαζκίδα.   

πλνπηηθά ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνξεία αιινδαπψλ καζεηψλ δηαθξίλνληαη ζε εμσγελείο, δειαδή εθείλνπο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ θνηλσλία ππνδνρήο θαη εηδηθφηεξα ην ζεζκφ ηνπ  ζρνιείνπ,  θαη  εζσγελείο,  

δειαδή  εθείλνπο  πνπ  ζπλδένληαη  κε  ηελ  ίδηα  ηε κεηαλαζηεπηηθή θνηλφηεηα 

(Σδσξηδνπνχινπ & Κνηδακάλε, 2008). 

Η έξεπλα ησλ Μφηηε-ηεθαλίδε θ.ά. (2008) απνθαιχπηεη κηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο. Δπηζεκαίλνληαο φηη ε κεηαθίλεζε απφ κηα ρψξα 

θαη ε εγθαηάζηαζε ζε άιιε είλαη κηα ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλα θαηάζηαζε  γηα ηα παηδηά 

πνπ εθηίζεληαη ζε δπν δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, εμεηάδεη αλ ε 

κεηαλάζηεπζε απνηειεί παξάγνληα επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ ζρνιηθή πξνζαξκνγή θαη 

ηελ ςπρηθή πγεία ησλ καζεηψλ απηψλ. Δπίζεο  δηεξεπλά ηε ζρέζε ηεο κεηαλάζηεπζεο κε 

ηελ θνηλσληθή αληημνφηεηα θαη πψο απηά ηα θνηλσληθά θαηλφκελα ζπλδένληαη κε ηελ 

ςπρνινγηθή  πξνζαξκνγή  ησλ  κεηαλαζηψλ.  Σέινο,  εμεηάδεη  πνηνη  αηνκηθνί θαη  

νηθνγελεηαθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά γηα ηελ 

πξνζαξκνγή θαη ηελ ζρνιηθή επάξθεηα ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ.   

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 1.035 καζεηέο ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ  απφ ηέζζεξα 

ζρνιεία ηεο Αηηηθήο, ζηα νπνία θνηηά ζεκαληηθφο  αξηζκφο  κεηαλαζηψλ  ή  

παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ. Δθαηφλ ηξηάληα έμη έθεβνη ήηαλ κεηαλάζηεο απφ ηελ 

Αιβαλία, 229 ήηαλ Διιελνπόληηνη παιηλλνζηνχληεο, 85 κεηαλάζηεο δεχηεξεο  γεληάο,  
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θαη 585 ήηαλ νη γεγελείο Έιιελεο ζπκκαζεηέο ηνπο. Χο δείθηεο επάξθεηαο ηεο  ζρνιηθήο 

πξνζαξκνγήο ησλ καζεηψλ ειήθζεζαλ ε δεκνηηθφηεηά ηνπο, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

δηάζεζε θαη ε απνπζία ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ. Γηα λα εθηηκεζεί ε ζρνιηθή 

επάξθεηα  ησλ καζεηψλ εμεηάζηεθε ε  επίδνζή  ηνπο  ζε  πέληε  βαζηθά  καζήκαηα,  νη 

απνπζίεο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο γηα  

ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ αληημνφηεηαο θάησ απφ ηελ νπνία δνχζαλ νη καζεηέο, 

ειήθζεζαλ ππφςε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαη παξάγνληεο 

επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ επάξθεηα θαη ηελ ςπρηθή πγεία παηδηψλ θαη εθήβσλ, φπσο ε 

ρακειή κφξθσζε θαη ε ρακειή επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε παηέξα θαη κεηέξαο, ε πςειή 

ππθλφηεηα θαηνηθίαο θαη ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε κεηαλάζηεπζε θαη ε παιηλλφζηεζε  

απνηεινχλ παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ 

καζεηψλ. Οη Αιβαλνί καζεηέο έρνπλ ρακειόηεξεο επηδόζεηο, θαηά κέζν φξν, απφ ηνπο 

Έιιελεο ζπκκαζεηέο ηνπο ζηα καζήκαηα θαη είλαη ιηγφηεξν απνδεθηνί απφ ηνπο 

θαζεγεηέο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ιφγσ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γελ δηαθέξνπλ 

φκσο απφ ηνπο γεγελείο σο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ πνπ δειψλνπλ. Οη Πφληηνη, αληίζεηα απφ φ, ηη ζα πεξίκελε 

θαλείο, δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο Αιβαλνχο σο πξνο ηελ αθαδεκατθή ηνπο επάξθεηα αιιά 

είλαη  πεξηζζφηεξν απνδεθηνί απφ θαζεγεηέο θαη ζπκκαζεηέο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

ην εχξεκα φηη νη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο έρνπλ, θαηά κέζν φξν, ην ίδην θαιέο 

επηδφζεηο ζηα καζήκαηα κε ηνπο γεγελείο. 

Δπηπιένλ νη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ σο πξνο ην βαζκφ θνηλσληθήο αληημνφηεηαο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ έδεημαλ φηη νη Αιβαλνί θαη νη Διιελνπφληηνη δνπλ θάησ απφ 

πεξηζζφηεξν αληίμνεο ζπλζήθεο απφ ηνπο γεγελείο αιιά νη κεηαλάζηεο δεχηεξεο γεληάο, 

αλ θαη αλέθεξαλ πςειφηεξε θνηλσληθή αληημνφηεηα απφ ηνπο Έιιελεο, βίσλαλ 

ρακειφηεξε πίεζε απφ ηνπο Αιβαλνχο θαη ηνπο Διιελνπφληηνπο πξψηεο γεληάο.  

Οη εξεπλεηέο ππνζηήξημαλ πσο νη πςειέο πξνζδνθίεο θαη ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα 

ιεηηνπξγνχλ  θαη’ αξράο επεξγεηηθά γηα ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη ηελ ςπρηθή 

πγεία ησλ καζεηψλ. Οη κεηαλάζηεο ινηπφλ καζεηέο δεχηεξεο γεληάο, επεηδή γλσξίδνπλ 

επαξθψο ηελ ειιεληθή γιψζζα, είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο πξνζδνθίεο 
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απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηνπο Αιβαλνχο θαη ηνπο Διιελνπφληηνπο καζεηέο 

πξψηεο γεληάο. Σέινο κηα άιιε θαηεγνξία πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ αλαθέξεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο ησλ παηδηψλ. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

νηθνγελεηαθνχο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε ζρνιηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ 

θαη ηνπ εθήβνπ είλαη ε εκπινθή ηνπ γνλέα ζηε κάζεζε ηνπ παηδηνχ θαη ε ελεξγή 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ην ζρνιείν γηα ζρεηηθά ζέκαηα (Μφηηε-ηεθαλίδε θ.ά., 2008). 

 

ΙΡΑΗΛ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ (1980 - 2004) πεξίπνπ 1.300.000 λένη 

κεηαλάζηεο έθζαζαλ ζην Ηζξαήι (Κεληξηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, 2005),  νη νπνίνη 

απνηεινχλ ζήκεξα πεξίπνπ ην 19% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Δβδνκήληα ρηιηάδεο 

κεηαλάζηεο έθζαζαλ απφ ηελ Αηζηνπία ζην Ιζξαήι κεηαμχ 1989-2004 (Rosenblum, 

2008). 

Η Αηζηνπηθή θνηλφηεηα κεηαλαζηψλ ζην Ιζξαήι αληηκεησπίδεη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο 

ελζσκάησζεο ζηα ζρνιεία απφ φηη άιιεο νκάδεο κεηαλαζηψλ θαη έρεη ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. χκθσλα κε ηνπο Horowitz & Mosher, 

(1997 νπ. αλαθ. ζην Rosenblum κ.ά., 2008) ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πξνζαξκνγήο ηνπο 

πνιινί έθεβνη Αηζίνπεο ειηθίαο 15-18 εηψλ θαη ζε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 54% 

κπαίλνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πξηλ απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην ζρνιείν. 

θνπφο ηεο έξεπλαο ησλ Rosenblum κ.ά.(2008) είλαη λα εμεηάζεη κεξηθνχο απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ «θξπκκέλε» δηαξξνή ησλ Αηζηφπσλ εθήβσλ 

κεηαλαζηψλ ζην Ιζξαήι. Η «θξπκκέλε» εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ ή ε κε θαλνληθή 

ζρνιηθή θνίηεζε κπνξεί λα είλαη ην πξψην ζηάδην ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ. Οη λένη πνπ είλαη γξακκέλνη ζηα ζρνιεία αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα , ιείπνπλ 

πνιιέο ψξεο ή εκέξεο νλνκάζηεθαλ απφ ηνπο εξεπλεηέο «θξπκκέλε δηαξξνή»( Lifshitz 

θ.ά., 1998). 

Γηα λα κειεηεζνχλ νη παξάγνληεο απηνί ρσξίζηεθαλ νη καζεηέο απφ ηελ Αηζηνπία ζε δχν 

νκάδεο: ζε απηνχο πνπ παξαθνινπζνχλ θαλνληθά ην ζρνιείν θαη απηνχο πνπ δελ 

παξαθνινπζνχλ (θξπκκέλε δηαξξνή).  
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Γηα ην ζθνπφ απηφ δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε 88 έθεβνπο ειηθίαο 14-18 εηψλ, νη 

νπνίνη γελλήζεθαλ ζηελ Αηζηνπία θαη κέλνπλ ζην βόξεην Ηζξαήι ζε θαηνηθίεο πνπ 

πξννξίδνληαη γηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο δελ κπνξνχλ λα ηα θξνληίζνπλ θαη  

ηα νπνία ράλνπλ ην ζρνιείν γηα πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο εκέξεο αλά κήλα. Με βάζε απηφ 

60 καζεηέο απφ ην δείγκα ζεσξνχληαη σο  «θξπκκέλε» δηαξξνή. Απηή ε πιεξνθνξία 

ειήθζε απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη επηβεβαηψζεθε απφ θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. 

Δπηπιένλ κηα νκάδα 28 λέσλ ζεσξήζεθαλ σο θαλνληθά θνηηνχληεο ζην ζρνιείν. Όινη νη 

καζεηέο είραλ δήζεη ζην Ιζξαήι θαηά κέζν φξν 9,7 έηε θαη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ήηαλ 7,4 έηε.  ε θάζε νκάδα ην 50% ήηαλ άλδξεο θαη ην 50% γπλαίθεο 

θαη φινη ζηελ ίδηα πεξίπνπ ειηθία.  

ηελ έξεπλα ησλ Rosenblum θ.ά. (2008)  νη δπν θχξηεο νκάδεο κεηαβιεηψλ ήηαλ ην 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθό ππόβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο  θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ εθήβσλ δειαδή ε ςπρνινγηθή δπζθνξία, ε απηνεθηίκεζε, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε 

ζε ηξεηο ηνκείο: ε νηθνγέλεηα, νη θίινη ή άιια νηθεία πξφζσπα θαη νη γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαη απφ δχν θχξηα κέξε: Σν πξψην 

πεξηιακβάλεη ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ πνπ απνηεινχλ ηελ 

«θξπκκέλε» δηαξξνή θαη ηεο νκάδαο πνπ παξαθνινπζνχζε θαλνληθά ζην ζρνιείν. Σν 

δεχηεξν κέξνο αμηνινγεί ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφβιεςε 

ηεο «θξπκκέλεο» δηαξξνήο. 

Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ δπν νκάδσλ δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο. Καη ζηηο δπν νκάδεο ην 

εηζφδεκα δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ απνηειείηαη απφ 6-

7 κέιε, ελψ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ είλαη ρακειφ. Λφγσ ηεο κε επαξθνχο 

γλψζεο ηεο γιψζζαο  δελ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη δελ έρνπλ επίγλσζε 

ηεο θαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, νη λένη κεηαλάζηεο παξνπζηάδνπλ 

πςειφ πνζνζηφ πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη εγθιεκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ 

δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ φζν αλαθνξά ζηελ 

απηνεθηίκεζε, θαη ζηηο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο θαη ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε. αθψο 
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φκσο νη Αηζίνπεο έθεβνη θαη ησλ δχν νκάδσλ έρνπλ ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε θαη 

ζρνιηθέο επηδφζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ηζξαειηλνχο ζπλνκειίθνπο ηνπο.  

Οη εξεπλεηέο επηζήκαλαλ πσο ε ςπρνινγηθή δπζθνξία θαη ην άγρνο ήηαλ 1,5 θνξέο 

κεγαιχηεξε γηα ηελ νκάδα ησλ καζεηψλ ηεο «θξπκκέλεο δηαξξνήο» απφ απηή ησλ 

Ιζξαειηλψλ καζεηψλ αιιά κηθξφηεξε απφ απηή πνπ βίσλαλ νη Αηζίνπεο καζεηέο πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ θαλνληθά.  Πνηθίιεο είλαη νη εξκελείεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο.  

Καηαξράο νη ηεξάζηηεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο ηεο 

Αηζηνπίαο θαη ηεο ηζξαειηλήο δπηηθήο θνηλσλίαο. Η αηζηνπηθή θνπιηνχξα δελ επηηξέπεη 

ηελ δεκφζηα έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη απηφ δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηε επηθνηλσλία ησλ 

καζεηψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Οη κεηαλάζηεο επίζεο 

αληηκεησπίδνπλ γισζζηθέο δπζθνιίεο, θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο. 

Μηα δεχηεξε εξκελεία κπνξεί λα είλαη φηη νη έθεβνη Αηζίνπεο γίλνληαη δέθηεο 

ξαηζηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ απφ  ηνπο δαζθάινπο, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηα κέιε 

ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο. Νηψζνπλ μέλνη θαη απηφ ηνπο σζεί λα δεκηνπξγνχλ 

νκάδεο κε ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο, ψζηε λα έρνπλ ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ». Πνιιέο 

θνξέο ζπκβαίλεη λα ππνζηεξίδνληαη γηα δηαθνπή θνίηεζεο ή ειιηπή παξαθνινχζεζε απφ 

άιινπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν. Οη θίινη ινηπφλ 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ 

(Rosenblum θ.ά. 2008). 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ ζπκπεξαίλνπκε πσο ν θίλδπλνο  

πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο είλαη ζεκαληηθά 

πςειφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Σα πνζνζηά ζρνιηθήο 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ρψξα ζε ρψξα. Οη παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα νκαδνπνηεζνχλ 

ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο. Η πξψηε αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή. Ο πξψηνο άμνλαο ζρεηίδεηαη κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθό 

ππόβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ ηε γνλετθή εκπινθή ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηε  ζύλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο. Η ρώξα θαηαγσγήο/ 

εζληθόηεηα θαη ε θπιή παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πηζαλφηεηα καζεηηθήο 

δηαξξνήο αιιά θαη νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ηεο 

θνηλσλίαο ππνδνρήο. Η δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ηα αηνκηθά θαη εθπαηδεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. Απφ ηηο έξεπλεο πξνέθπςε φηη ζπλήζσο δηαξξένπλ 
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καζεηέο ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο. Δπίζεο ε ειηθία άθημεο ζηε ρψξα ππνδνρήο είλαη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ. Όζν λσξίηεξα 

εληάζζνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ππνδνρήο ηφζν θαιχηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα επηηπγράλνπλ. Οη ρακειέο επηδόζεηο ζην ζρνιείν ζπληείλνπλ ζηελ 

απφθαζε εγθαηάιεηςεο. Η αλεπαξθήο θηήζε ηεο γιώζζαο ελνρνπνηείηαη γηα ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο ζηα καζήκαηα θαη γηα απηφ νη καζεηέο πξώηεο 

γεληάο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε δηαξξνή ζε ζρέζε κε ηε δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ. 

Πνιιέο θνξέο ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ ζηε γιψζζα θαη ζηα καζεκαηηθά επαλαιακβάλνπλ 

ηάμεηο ή εγγξάθνληαη ζε κηθξόηεξε. Σα επξήκαηα δείρλνπλ πσο ηα παξαπάλσ  

ζπκβάιινπλ ζην λα έρνπλ νη καζεηέο ρακειή απηνεθηίκεζε θαη επλννχλ ηελ καζεηηθή 

δηαξξνή. ηε δηεξεχλεζε ηνπ παξάγνληα θύινπ νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο απνθαίλνληαη 

φηη ηα αγφξηα είλαη πην πηζαλφ λα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. 

Χζηφζν δε ιείπνπλ θαη νη έξεπλεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ην αληίζεην.  Χο πξνο ηηο επηινγέο 

γηα ηνλ ηχπν εθπαίδεπζεο πνπ επηιέγνπλ νη κεηαλάζηεο καζεηέο ηα πνξίζκαηα 

αλαδεηθλχνπλ κηα πξνηίκεζε θπξίσο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή θαηεύζπλζε απφ ηελ 

νπνία φκσο θαίλεηαη λα δηαξξένπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηελ 

γεληθή/αθαδεκατθή. Σν κέγεζνο ηεο δηαξξνήο ζπλδέεηαη θαη κε ηα πνηθίια 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ ζρνιείσλ. Απηά αθνξνχλ ζηε ζύλζεζή ηνπ καζεηηθνύ 

πιεζπζκνύ ηνπ, ζην ηόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζην βαζκόο ςπρνινγηθήο θαη καζεζηαθήο 

ζηήξημεο πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ. Οη έξεπλεο επηζήκαλαλ φηη νη αιινδαπνί καζεηέο 

αηζζάλνληαη σο «μέλν ζψκα» πξνο ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα απφξξηςεο θαη απνθιεηζκνχ κε απνηέιεζκα λα 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο. Σέινο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ φπσο θαη 

ηα δηαθνξεηηθά εζληθά ζεζκηθά πιαίζηα πξνζθέξνπλ θαη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο γηα 

εθπαηδεπηηθή εμέιημε. Έλα ηδηαίηεξα απζηεξφ θάζεην δνκηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηε 

ζρνιηθή απνηπρία θαη κνηξαία ζηε ζρνιηθή δηαξξνή. 
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Αλίρλεπζε δηεζλώλ πξαθηηθώλ-πξνηάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο 

δηαξξνήο  

Πξφζθαηεο αμηνινγήζεηο ηνπ ΟΟΑ  γηα ηελ ζρνιηθή επίδνζε θαη πξνζαξκνγή ησλ 

κεηαλαζηψλ ππνδεηθλχνπλ πνιιέο πξαθηηθέο κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε  έληαμε ησλ 

παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ. Όιεο νη ρψξεο αλαγλσξίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα 

ελζσκάησζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζηελ θνηλσλία 

πηνζεηνχλ ζηξαηεγηθέο θαη αλαπηχζζνπλ πνηθίιεο δξάζεηο χκθσλα κε ηελ έθζεζε 

CRESPAR ε βειηίσζε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζα επέιζεη 

κέζα απφ κνληέια δηδαζθαιίαο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θάζε 

καζεηή μερσξηζηά ζηελ βάζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γισζζηθήο ή φπνηαο άιιεο γλψζεο 

(νπ. αλαθ. ζην θνχξηνπ θ.ά., 2004). 

Η χπαξμε ελφο κέληνξα – κεζνιαβεηή πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη  κε ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο 

ή ζα ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή, ζα βνεζνχζε 

λα δηαρεηξηζηνχλ νη καζεηέο θαιχηεξα ηηο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ηνπο, ζα ελζάξξπλε 

ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζρνιηθή δσή θαη ζα απέηξεπε ηνλ θίλδπλν 

εγθαηάιεηςεο ππνζηεξίδεη ν Καλαδάο θαη ε Πνξηνγαιία (Anisef θ.ά., 2010. Hortas, 

2008).  

Μηα επίζεο ζεκαληηθή πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηνπ Καλαδά πνπ μεθίλεζε 

απφ ην Οληάξην ην 2003 είλαη ε Student Success / Learning to 18 Strategy. Σν 

πξφγξακκα επηδηψθεη λα ηειεηψζνπλ φινη νη καζεηέο ηελ Β/ζκηα εθπαίδεπζε θαη λα 

κεηαβνχλ νκαιά ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή ηελ απαζρφιεζε(Anisef θ.ά., 2010). ε 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε  θηλνχκελνο απφ  ηελ 1ε Απγνχζηνπ 2007,  ζρεηηθφο λφκνο ζηελ 

Οιιαλδία γηα ηελ Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πξνβιέπεη φηη νη λένη κεηαμχ 16 θαη 18 εηψλ, 

νη νπνίνη δελ έρνπλ βαζηθά πξνζφληα, είλαη ππνρξεσκέλνη λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν κε 

πιήξεο σξάξην πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηνπιάρηζηνλ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε(De Graaf & 

Van Zenderen, 2009). 

Μηα άιιε πξφηαζε απφ ηελ Απζηξία είλαη ε παξνρή «δεχηεξεο επθαηξίαο» ζηνπο 

καζεηέο κε ηελ δεκηνπξγία ελδηάκεζσλ ηάμεσλ (Crul 2007). Η δηαηήξεζε ηνπ καζεηή 

ζηελ ηάμε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειηθία ηνπ, παξά ηηο γισζζηθέο δπζθνιίεο πνπ ηπρφλ 

εκθαλίδεη κε παξάιιειε ζηήξημε ζε γλσζηηθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν απφ ηνλ 
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εθπαηδεπηηθφ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ γηα ηελ βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπ αιινδαπνχ 

καζεηή (θνχξηνπ θ.ά. 2004). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην πνζνζηφ ησλ νηθνγελεηψλ κε ρακειφ εηζφδεκα  δνπλ ζε 

γεηηνληέο θησρέο θαη απηφ ζπκβάιιεη ζηε καζεηηθή δηαξξνή. Σν θιεηδί  εδψ είλαη ε 

ελζσκάησζε ηεο γεηηνληάο ζηελ ζρνιηθή δσή. Έλα επηηπρεκέλν πξφγξακκα 

εθαξκφδεηαη πηινηηθά ζην Regent Park ζην θέληξν ηνπ Σνξφλην θαη δηνξγαλψζεθε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή εγεζία (Anisef θ.ά., 2010). Η πξνψζεζε πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ  κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλσλία 

εθαξκφδεηαη θαη ζε αζηηθνπνηεκέλεο πεξηνρέο κε έληνλε παξνπζία κεηαλαζηψλ θαη ζηελ 

Πνξηνγαιία (Hortas, 2008). Οη  εθπαηδεπηηθνί ζηελ Διιάδα δίλνπλ ηδηαίηεξε  ζεκαζία  

ζηε  ζχλδεζε  ηνπ  ζρνιείνπ  κε  ηελ  ηνπηθή  θνηλσλία,  σο  κία δηαδηθαζία πνπ ζα 

βνεζήζεη θαη ζα ππνζηεξίμεη ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηηζκψλ θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ εζλνηήησλ (Σδσξηδνπνχινπ & Κνηδακάλε, 2008).  

Απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ ζρνιηθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην 

ζρνιείν είλαη ε εκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζέκαηα κάζεζεο θαη ε απξφζθνπηε 

ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν (Μφηηε-ηεθαλίδε θ.ά., 2008). Με ηελ αμηνπνίεζε  ινηπφλ 

ηνπ ζεζκνχ ησλ ρνιψλ Γνλέσλ νη γνλείο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ κπνξνχλ λα 

ελεκεξσζνχλ θαη  ελζαξξπλζνχλ, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζρνιηθή δσή (θνχξηνπ 

θ.ά.,  2004).  Αιιά θαη ηα ζρνιεία ζηελ Πνξηνγαιία αλέπηπμαλ δηάθνξεο πξαθηηθέο γηα 

λα απμεζεί ε γνληθή ζπκκεηνρή φπσο ε επέθηαζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ ζρνιείνπ 

πέξα απφ ην θαλνληθφ γηα λα δηεπθνιπλζνχλ νη κεηαλάζηεο γνλείο ή δήηεζαλ ηελ 

παξνπζία ησλ γνλέσλ ζε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έγηλαλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

(Hortas,  2008). 

Η πιεξέζηεξε ελεκέξσζε θαη ε γλσξηκία κε ην ζρνιηθό ζύζηεκα είλαη κεηαμχ ησλ 

θχξησλ ζηφρσλ ηνπ Καλαδά θαη ηεο Φηιαλδίαο (Anisef θ.ά. 2010. Kilpi-Jakonen, 2011). 

Μηα άιιε πξσηνβνπιία ηνπ Καλαδά είλαη ε άκεζε κεηάβαζε απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

ζην ρψξν εξγαζίαο κε ηε ρξήζε πηζησηηθώλ κνλάδσλ (Anisef θ.ά., 2010). Κάηη 

αλάινγν ηζρχεη θαη ζηελ Οιιαλδία κε ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο «δεμηφηεηεο πνπ 

απνθηήζεθαλ πξαθηηθψο», κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα γίλεη αληηζηνίρεζε ηεο εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο κε ζρνιηθέο ηάμεηο (De Graaf & Van Zenderen, 2009) 
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Η βειηίσζε ησλ επθαηξηώλ απαζρόιεζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Φηιαλδία είλαη έλαο 

απφ ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο γηα λα απμήζεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηνπο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Kilpi-Jakonen, 2011). Η αλάινγε πξνζπάζεηα ηεο Οιιαλδίαο 

πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, εξγαζηαθή εκπεηξία κε ζπκθσλίεο κεηαμχ 

ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ (θπβέξλεζε, εξγνδφηεο θαη ζπλδηθάηα, δήκν θαη άιινπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο). Οη ζπκθσλίεο απηέο κεξηθέο θνξέο ππνζηεξίδνληαη απφ κέηξα, 

φπσο νη επηδνηήζεηο ησλ κηζζψλ ή νη εξγνδφηεο  λα απαιιάζζνληαη απφ νξηζκέλεο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (De Graaf & Van Zenderen, 2009). Σέινο, ηα 

πξνγξάκκαηα ηχπνπ καζεηείαο, πνπ δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε εηαηξείεο γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη 

ζηελ νκαιή κεηάβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο Απζηξίαο (Crul, 2007). Δπίζεο δξάζεηο 

κε ηελ θνηλφηεηα, κε ηνπο γνλείο, ηνπο εξγνδφηεο, θνξείο ηεο θνηλφηεηαο θαη νξγαλψζεηο 

γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο λένπο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο 

γηα βησκαηηθή κάζεζε έρνπλ αλαπηπρζεί ζηνλ Καλαδά (Anisef θ.ά., 2010).   

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηα άξζξα ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο 

Φηιαλδίαο θαη ηεο  Διιάδαο,  πξνέξρεηαη απφ ην ρακειφ επίπεδν θαηάθηεζεο ηεο 

γιώζζαο θαη απηφ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε κηα πξόζζεηε ζηήξημε εζηηάδνληαο 

θπξίσο ζηνπο καζεηέο πνπ εηζέξρνληαη ζηα γεληθά ζρνιεία κε ζρεηηθά ρακεινχο 

βαζκνχο (Hortas 2008. Kilpi-Jakonen, 2011. Σδσξηδνπνχινπ & Κνηδακάλε, 2008). 

Πξνηείλεηαη γηα ηελ Διιάδα εθηφο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηάμεσλ ππνδνρήο θαη ηα 

Φξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα  θαη ε  δηδαζθαιία καζεκάησλ πνπ ζα  βνεζήζνπλ  ηνπο  

αιινδαπνχο  λα  γίλνπλ  θνηλσλνί  ηνπ  ειιεληθνχ  πνιηηηζκνχ  (Σδσξηδνπνχινπ & 

Κνηδακάλε, 2008). πζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε ζρέζε-ζχγθξηζε 

κε ηελ πξψηε γιψζζα ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ θαη παξάιιεια ε αμηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθώλ από ηηο ρώξεο πξνέιεπζεο, πνπ είλαη κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα θαη 

έρνπλ αληίζηνηρνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη άξηζηε γλψζε ηεο ειιεληθήο πξνηείλεηαη γηα 

ηελ θαηάθηεζε ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο (θνχξηνπ θ.ά., 2004). 

Μηα ζηξαηεγηθή ηεο Οιιαλδίαο είλαη ε κεηαξξύζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, γηα λα επηηεπρζεί κηα θαιχηεξε ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ ηεο 

θαηάξηηζεο, ηεο αλάπηπμεο επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (De Graaf & 

Van Zenderen, 2009). 
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Οη  εθπαηδεπηηθνί ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Διιάδαο, πξνηείλνπλ  ηε  δηεμαγσγή 

ζεκηλαξίσλ γηα λα επηκνξθψλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα  

αληηκεησπίζνπλ ηε λέα πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε δηδαζθαιία ηεο 

γιψζζαο σο μέλεο γιψζζαο (Hortas 2008. θνχξηνπ θ.ά., 2004). ε απηή ηε ινγηθή 

πξνηείλεηαη λα θπθινθνξεί ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο έληππνο νδεγφο 

επηκφξθσζεο πνπ ζα δηαηίζεηαη ζε φια ηα ζρνιεία θαη ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

επηκφξθσζεο ζε ζρνιηθφ, ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Δπίζεο ε δεκηνπξγία 

δηθηπαθνχ θφκβνπ κε αλαξηεκέλν θαη εχθνια πξνζβάζηκν επηκνξθσηηθφ πιηθφ ζρεηηθά 

κε ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο ζα βνεζνχζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζην έξγν ηνπο (θνχξηνπ θ.ά., 2004). Οη Πνξηνγάινη εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ θαη 

κεγαιχηεξε απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε θαη άκεζε  αληηκεηψπηζε 

ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά πνπ κεηαλάζηεπζαλ πξφζθαηα ζηε ρψξα 

(Hortas, 2008). Η  αιιαγή  θαη  ν  εθζπγρξνληζκόο  ηεο  δηδαθηέαο  ύιεο  ζεσξείηαη  σο  

άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο  παξέκβαζε  απφ  φινπο  ηνπο  θαζεγεηέο ζηελ Διιάδα. Όινη  

επίζεο  δεηνχλ  θαιχηεξα ζρνιεία  θαη  κε  ηδηαίηεξε  έκθαζε  νη  θαζεγεηέο  ηνπ  

Γπκλαζίνπ,  δεηνχλ κηθξφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη κηθξόηεξα ηκήκαηα, ψζηε λα 

επηηεξνχληαη θαιχηεξα ηα παηδηά (Σδσξηδνπνχινπ & Κνηδακάλε, 2008/9). Βνεζεηηθά 

επίζεο ζα ιεηηνπξγνχζε θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ κε βηβιία απφ 

ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ (θνχξηνπ θ.ά. 2004). 

Δθπαηδεπηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα ζρνιεία ηνπ Ιζξαήι, φπσο ε 

νκαδηθή ζεξαπεία, κπνξεί λα βειηηψζνπλ ηελ «ελζσκάησζε ησλ λέσλ» ζην ζρνιείν, ηηο 

δεμηφηεηεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηνπο γεγελείο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σα 

πξνγξάκκαηα πνπ επηθεληξψλνληαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο θαη ζηηο γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο είλαη πηζαλφ λα είλαη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ εθήβσλ 

κεηαλαζηψλ ζην ζρνιείν (Rosenblum θ.ά., 2008). Αλαγθαία  ζεσξείηαη θαη απφ ηνπο 

Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο ε πξφζιεςε Φπρνιφγσλ θαη Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ ζηα 

ζρνιεία, νη νπνίνη ζα ππνζηεξίδνπλ  ςπρνινγηθά ηα παηδηά θαη θαη’ επέθηαζε ηνπο ίδηνπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο (Σδσξηδνπνχινπ &. Κνηδακάλε, 2008/9).   

πκπεξαζκαηηθά φιεο νη κειέηεο ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηηπρνχο έληαμεο ησλ 

παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ είλαη ζήκεξα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο. Η 

εθπαίδεπζε απνηειεί ην φρεκα, γηα  λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ 
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θνηλσλία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Η πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ εγθπκνλεί 

θηλδχλνπο ζε αηνκηθφ αιιά θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Η ζχλζεηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

απαηηεί θαίξηεο παξεκβάζεηο θαη ράξαμε νξζήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 
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Α3.  ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΜΑΘΖΣΔ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΖΜΟΗΑ ΥΟΛΔΗΑ 

Η ειιεληθή θνηλσλία είρε αλέθαζελ πνιπζπιιεθηηθφ θαη πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα. Η 

παξνπζία θαη δηαβίσζε κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ έρεη επεξεάζεη ζαθψο θαη ηελ 

θαηάζηαζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Έλα νπνηνδήπνηε δεκφζην ζρνιείν ζην θέληξν ή 

ζηελ πεξηθέξεηα θηινμελεί ηπραίν αξηζκφ καζεηψλ θαη ηηο γιψζζεο ηνπ. 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αλζξψπσλ κε δηάθνξεο 

εζληθέο ηαπηφηεηεο έρνπλ κεηαλαζηεχζεη ζηελ Διιάδα. Πνιιαπινί φξνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο εζλνπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, φπσο κεηαλάζηεο, 

κεηνλφηεηεο, επαλαπαηξηδφκελνη, πξφζθπγεο ή αιινδαπνί. Αλ θαη θαζέλαο  απφ ηνπο 

φξνπο απηνχο έρεη ην δηθφ ηνπ ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν, ην θνηλφ ηνπο ζηνηρείν είλαη 

φηη δηαηξνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν 

(Palaiologou, 2004). 

Καη αλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 νη κεηαλάζηεο είλαη πεξηνξηζκέλνη ζε αξηζκφ, ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1990 ε Διιάδα γίλεηαη ρψξα ππνδνρήο ελφο πξσηφγλσξνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο θπξίσο απφ ηηο πξψελ ζνβηεηηθέο ρψξεο. Οη άλζξσπνη απηνί 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. χκθσλα κε 

ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 2001 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ ήηαλ 762.191 

(Saiti, 2006). 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ππήξρε κηθξφο αξηζκφο αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα 

ειιεληθά ζρνιεία, κηαο θαη ήηαλ ηέθλα παξάλνκσλ γνλέσλ. ηα κέζα σζηφζν ηεο ίδηαο 

δεθαεηίαο θαη ηδηαίηεξα ζηελ επφκελε ππάξρεη εκθαλήο αχμεζε ηνπο σο απνηέιεζκα ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζεζπίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηνχλ ζέκαηα 

κεηαλάζηεπζεο αθνινπζψληαο ηελ θνηλνηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. Απφ ηα 

θπξηφηεξα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ παξνπζία αιινδαπψλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο είλαη 

ν λφκνο 2910/2001, άξζξν 40. χκθσλα κε απηφλ επηηξέπεηαη ε εγγξαθή ζηα ζρνιεία 

φισλ ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ γελλεζεί απφ ππεθφνπο ηξίηεο ρψξαο θαη δνπλ ζηελ Διιάδα 

αλεμαξηήησο ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο παξακνλήο ηνπο ζηε ρψξα. πλεπψο θαη ηα παηδηά 

παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ. Δπηπιένλ ζηα 

επφκελα ρξφληα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, 

ξπζκίδνληαη θαηαξράο ζην Νφκν 3386/2005, άξζξα 53-60 θαη ζηε ζπλέρεηα ζην 
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Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 131/2006 (ΦΔΚ Α 143/13.7.2006) θαη ζπκβάινπλ ζηελ αιιαγή  

ηεο ζχλζεζεο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ. 

Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηεο αιιαγήο πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί πσο ε Διιάδα 

δηέξρεηαη κηα κεγάιε θαη παξαηεηακέλε δεκνγξαθηθή θξίζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.  Η 

αλαινγία παηδηψλ αλά γπλαίθα είλαη κφιηο 1,21 φηαλ γηα ηελ απιή πιεζπζκηαθή 

αλαπαξαγσγή ζα έπξεπε λα είλαη 2,01. Η απφθιηζε είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 40%! πλέπεηα 

ηνπ πξνεγνχκελνπ είλαη ην φηη ελψ ην 1970/71 ε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε πεξηειάκβαλε 

ζρεδφλ 1.000.000 καζεηέο (κε αθξίβεηα 971.000) ην 2002/03, ν αληίζηνηρνο αξηζκφο 

αλεξρφηαλ ζηνπο 633.235 καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ 54.570 ήηαλ αιινδαπνί θαη 12.579 

παιηλλνζηνχληεο καζεηέο. Με άιια ιφγηα, ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πιελ ησλ αιινδαπψλ 

θαη παιηλλνζηνχλησλ δελ μεπεξλά ηηο 566.086 καζεηψλ. πλεπψο έρνπκε κηα πηψζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 40% (ηακέινο, 2004). Με ηνπο αξηζκνχο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ λα 

κεηψλνληαη, ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε ζην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην 

Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Πξνβιήκαηα επίζεο επηζεκαίλνληαη σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εζληθφηεηαο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ. Απφ Τπνπξγείν Παηδείαο ρξεζηκνπνηείηαη ε ρψξα γέλλεζεο αληί 

γηα ηελ ππεθνφηεηα. Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ είλαη Αιβαληθήο 

θαηαγσγήο, πάλσ απφ ην 72% ζε ζρέζε κε ην 56% ηνπ Αιβαληθνχ ζηνηρείνπ ζην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αιινδαπψλ κε βάζε ηελ Απνγξαθή ηνπ 2001. Απηφ ην πςειφ 

πνζνζηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη Αιβαλνί κεηαλάζηεο είλαη ζρεηηθά κηθξήο ειηθίαο 

θαη έρνπλ κεγαιχηεξεο νηθνγέλεηεο θαη επεηδή θάπνηεο απφ ηηο άιιεο εζληθφηεηεο, πρ. νη 

Ακεξηθαλνί θαη νη Βξεηαλνί, ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε αθξηβά ηδησηηθά ζρνιεία. Άιιεο 

εζληθφηεηεο έρνπλ θαη απηέο δηθά ηνπο ζρνιεία φπσο ηα Αξαβηθά θαη Πνισληθά ζρνιεία 

ζηελ Αζήλα (Μεζνγεηαθφ Παξαηεξεηήξην Μεηαλάζηεπζεο, 2004). 

 

Α3.1 ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ Δ ΥΟΛΔΗΑ Α/ΒΑΘΜΗΑ & Γ/ΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΥΧΡΑ  

Γπζηπρψο, ε ραξηνγξάθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ δελ έρεη κεγάιε παξάδνζε ζηελ 

Διιάδα. Δηδηθά ηα ζηνηρεία γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο είλαη απνζπαζκαηηθά θαη 

δηαθξίλνληαη απφ αζπλέρεηα. ε φ, ηη αθνξά ινηπφλ ην καζεηηθφ πιεζπζκφ αιινδαπψλ 
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καζεηψλ/ηξηψλ, πνπ θνηηά ζε ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο καο, πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ην γεγνλφο ηεο έιιεηςεο επαξθψλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα πιήξεο εηθφλα ηφζν γηα ηηο πνζνηηθέο 

δηαθπκάλζεηο ηνπ παξαπάλσ πιεζπζκνχ απφ ρξφλν ζε ρξφλν φζν θαη γηα ηε ζχλζεζε 

απηνχ αλαθνξηθά κε ηελ πξνέιεπζή ηνπ. Η ζεκαληηθή, γηα παξάδεηγκα, δηαθνξά πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο αλαθνξηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ καζεηψλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2001/2002 

(80.000 πεξίπνπ) κε απηά ηνπ Ιλζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο 

Δθπαίδεπζεο, (Ι.Π.Ο.Γ.Δ.) γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2002/2003 (130.000 πεξίπνπ) 

θαηαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη έγθπξεο απνηχπσζεο ηεο 

ζρνιηθήο παξνπζίαο ησλ καζεηψλ απηψλ. Υσξίο έγθπξα θαη πιήξε ζηνηρεία, 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα πξνγξακκαηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη κάιηζηα 

καθξνπξφζεζκα, δελ κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο (Γθφηνβνο & 

Μάξθνπ, 2003).  

Η ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ απνηχπσζε ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο γίλεηαη γηα δεθαεηίεο απφ ην ηκήκα ηαηηζηηθήο 

Παηδείαο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (ΔΛ.ΣΑΣ). Σν Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο 

Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.) ελεξγνπνηείηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ελψ ην Ιλζηηηνχην Παηδείαο 

Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Π.Ο.Γ.Δ.), πνπ ηδξχζεθε ην 1996 (Ν. 

2413/96 "Η Διιεληθή παηδεία ζην εμσηεξηθφ, ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο", ΦΔΚ 124/η.α΄/17-06-96) ζπκβάιιεη απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά ζηε δεκηνπξγία 

κηαο εθπαηδεπηηθήο εξεπλεηηθήο παξάδνζεο. Δπηπξνζζέησο ην Ιλζηηηνχην 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ι.ΜΔ.ΠΟ) ζθνπφ έρεη ηελ δηαξθή παξαθνινχζεζε θαη 

θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλφκελνπ ζηελ Διιάδα, θαη ζηνλ ηνκέα 

ζρεηηθφ κε ηελ εθπαίδεπζε.  

Σέινο ε αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί έλα επηζηεκνληθφ παξαηεξεηήξην κε ζηφρν ηελ 

θαηαγξαθή ησλ κεγεζψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ εθξνψλ πνπ 

παξάγεη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα νδήγεζε ην Κέληξν Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο (Κ.ΑΝ.Δ.Π.) ηεο Γ..Δ.Δ. λα ζπιιέμεη, λα επεμεξγαζηεί θαη λα ηαμηλνκήζεη ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθπαίδεπζε, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηελ επίζεκε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (ΔΛ.ΣΑΣ). 
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ηηο αλαθνξέο θαη αλαιχζεηο πνπ αθνινπζνχλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ εθζέζεηο θαη έξεπλεο ησλ παξαπάλσ  δεκφζησλ θνξέσλ θαη 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ φζν θαη  εξεπλεηηθψλ πεπξαγκέλσλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ  απφ ηα ππάξρνληα ζηνηρεία δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο απμνκεηψζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζηηο δηαδνρηθέο ζρνιηθέο ρξνληέο. Έλα επηπιένλ πξφβιεκα είλαη ε κε χπαξμε 

επίζεκσλ δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ πξηλ ην ζρνιηθφ έηνο 1995-96.  

 Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Γξεηηάθε Μ. (2001) απφ ηελ νπνία αληινχκε ηα 

πξψηα ζηνηρεία δηαθαίλεηαη κηα ξαγδαία αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο γηα ηα ζρνιηθά έηε 1995 - 1999. Σν 1995-1996 ε αλαινγία 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ήηαλ 0,6 % ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ελψ ην 1998-

1999 αλήιζε ζε 2,5 %. Παξαηεξείηαη δειαδή κηα ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ απφ 8.455 ην 1995 ζε 35.751 ην 1998. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

Ι.Π.Ο.Γ.Δ. ηε ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα ζρνιεία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλνιηθά 98.241 αιινδαπνί καζεηέο θαη 

καζήηξηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην λεπηαγσγείν ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

ζηελ ρψξα είλαη 6,7%, ζην δεκνηηθφ είλαη 8,6%, ζην γπκλάζην είλαη 6,9% ελψ ζην 

Λχθεην είλαη 3,2%.  Ο αξηζκφο απηφο αληηζηνηρεί ζην 6,7 % ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

καζεηψλ θαηά ηελ ίδηα ζρνιηθή πεξίνδν. Δίλαη εληππσζηαθή ε άλνδνο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ θαηαγξάθεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ έηνο (6,7 %) ζε ζρέζε 

κε απηφ (2,5%) πνπ θαηαγξάθεηαη ηξία κφιηο έηε λσξίηεξα. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

αξηζκνί ησλ Διιήλσλ καζεηψλ κεηψλνληαη ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

ππνγελλεηηθφηεηαο, γίλεηαη αληηιεπηή ε ζπλεπαγφκελα αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νη νπνίνη αλαπιεξψλνπλ ηε 

δεκνγξαθηθή κείσζε ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ (Βι. πίλαθα 1).  

 Δπηπξνζζέησο απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαλνκήο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 

πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (55,5%) θνηηά ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. ην 

γπκλάζην θνηηά ην 23,1%, ζην ιχθεην ην 11,7% θαη ηέινο ζην λεπηαγσγείν ην  9,7%. 

Γίλεηαη ζαθέο  φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ αλήθεη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 
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ελψ κφιηο νη κηζνί καζεηέο απφ απηνχο πνπ θνηηνχλ ζην Γπκλάζην ζπλερίδνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζην Λχθεην (Γθφηνβνο & Μάξθνπ, 2003).  

Πίλαθαο 1 

Αξηζκφο αιινδαπψλ καζεηψλ ζπλνιηθά ζε Α/βάζκηα & Γ/βάζκηα θαηά ηα ζρνιηθά έηε 

1995-2004 

ρνιηθφ έηνο  Αξηζκφο αιινδαπψλ 

καζεηψλ 

Πνζνζηφ αιινδαπψλ 

καζεηψλ επί ηνπ πλφινπ 

ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

1995-1996 (1) 
8.455  

0,6 

1996-1997 (1) 12.572 0,8 

1997-1998 (1) 21.572 1,7 

1998-1999 (1) 35.751 2,5 

1999-2000 *   

2000-2001 *   

2001-2002 *   

2002-2003 (2) 98.241 6,7 

2003-2004 *   
 

*εκείσζε: Γε βξέζεθαλ ζηνηρεία γηα φια ηα ζρνιηθά έηε 

(1)Γξεηηάθεο(2001) 

(2)Γθφηνβνο & Μάξθνπ(2003) 
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Α3.2 ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΑ ΓΤΜΝΑΗΑ ΣΖ ΥΧΡΑ 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (βι. πίλαθα 2)  πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ηελ 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.) θαη αλαθέξνληαη ζηελ παξνπζία ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ζηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γπκλάζην) θαη ζε 

φινπο ηνπο ηχπνπο Γπκλαζίσλ (δεκφζηα, ηδησηηθά, εκεξήζηα, εζπεξηλά) θαηά ηα ζρνιηθά 

έηε 2000-2003 παξαηεξείηαη  κηα απμνκεησηηθή ηάζε.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο 2004-2007 παξνπζηάδεηαη δηαδνρηθή αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα Γπκλάζηα φισλ ησλ ηχπσλ πνπ 

θπκαίλεηαη απφ 7,4% έσο 8,3%.  Ο αξηζκφο ησλ Αιινδαπψλ καζεηψλ/-ηξηψλ πνπ 

απνηειεί ην 7,4% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ απμήζεθε ζεκαληηθά κε κέζε ηηκή ηξηεηίαο 

17,5% θαη κέζε εηήζηα κεηαβνιή 8,4 %. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ησλ δεκφζησλ 

εκεξήζησλ Γπκλαζίσλ πνπ απνηειεί ην 7,4 % ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ απμήζεθε 

ζεκαληηθά κε κέζε ηηκή ηξηεηίαο 16,4 % θαη κέζε εηήζηα κεηαβνιή 7,9 % 

(Κ.ΑΝ.Δ.Π/Γ..Δ.Δ, 2009, Α ηφκνο). 

χκθσλα σζηφζν κε ην Ι.Π.Ο.Γ.Δ ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2004-2005 ήηαλ 29.170 θαη αληηζηνηρνχζε ζην 8,7 ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ (AENEAS, 2008). 

 ε αλνδηθή πνξεία βξίζθεηαη θαη ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη ηα επφκελα 

ζρνιηθά έηε. Γηα παξάδεηγκα  ην ζρ. έηνο 2008-2009 αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 9,1 % ηνπ 

ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ Γπκλαζίσλ ηεο ρψξαο (Κ.ΑΝ.Δ.Π./Γ..Δ.Δ., 2012-

2013). 

 Απμεηηθή ηάζε ηέινο παξαηεξείηαη θαη ηα επφκελα έηε κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηά ην 

ζρ. έηνο 2012-2013 θαηά ην νπνίν νη αιινδαπνί καζεηέο είλαη 34.140 πνπ αληηζηνηρεί 

ζην 10,5 % ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ. Καηά ηελ ηειεπηαία δειαδή ηεηξαεηία (2009-

2013) ππήξμε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 9,6 % ηεο παξνπζίαο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα 

Γπκλάζηα ηεο ρψξαο (Κ.ΑΝ.Δ.Π/Γ..Δ.Δ., 2014). 
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Πίλαθαο 2 

Αξηζκφο αιινδαπψλ καζεηψλ Γπκλαζίνπ ηα ζρνιηθά έηε 2000-2013 

ρνιηθφ έηνο  Αξηζκφο Αιινδαπψλ 

Μαζεηψλ 

Πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ επί ηνπ  

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ 

Γπκλαζίσλ 

2000-2001 (1) 27.103 7,8 

2001-2002 (1) 16.002 4,6 

2002-2003 *   

2003-2004 (1) 21.554 6,6 

2004-2005 (2) 24.251 7,4 

2005-2006 (2) 26.360 7,9 

2006-2007 (2) 28.496 8,3 

2007-2008 (2) 30.189 8,9 

2008-2009 (2) 31.163 9,1 

2009-2010 (2) 34.295 10,2 

2010-2011 (2) 33.218 10 

2011-2012 *   

2012-2013(2)  34.140 10,5 

 
*εκείσζε: Γε βξέζεθαλ ζηνηρεία γηα φια ηα ζρνιηθά έηε 

(1) ηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ 

(2) ηνηρεία Κ.ΑΝ.Δ.Π./Γ..Δ.Δ. 

Διάγραμμα 2 
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Α3.3  ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΑ ΓΤΜΝΑΗΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 

ΑΡΓΟΛΗΓΑ 

ηα Γπκλάζηα ηνπ Ν. Αξγνιίδαο ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ παξνπζηάδεη ηελ 

ίδηα απμεηηθή ηάζε απφ ζρνιηθφ έηνο ζε ζρνιηθφ έηνο πνπ θαηαγξάθεηαη θαη ζε φιε ηελ 

Διιάδα. Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. ην ζρoιηθφ έηνο 2001-

2002 ε αλαινγία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ήηαλ 4,4 % ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ ηνπ λνκνχ.  

Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2002-2003 ην 1,23 % ηνπ ζπλφινπ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ηεο 

ρψξαο θνηηνχζαλ ζηα Γπκλάζηα ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο (Γθφηνβνο & Μάξθνπ, 2003). 

Καηά ηελ ηξηεηία 2004-2007 παξαηεξείηαη φηη ηα πνζνζηά ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ 

θπκαίλνληαη απφ 8,1 % έσο 10,9 % κε ηάζε αχμεζεο (Κ.ΑΝ.ΔΠ./ΓΔΔ, 2009 Β ηφκνο). 

Καη ηα επφκελα έηε ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ απμάλεηαη ζπλερψο.  

Παξάιιεια, κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ γεγελψλ ιφγσ ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο, κε 

απνηέιεζκα ηα πνζνζηά ηεο παξνπζίαο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ λα αγγίμνπλ ην 17,2 % 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 (πίλαθαο 3). πγθξίλνληαο ηα πνζνζηά ηεο παξνπζίαο 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα Γπκλάζηα ηνπ Ν. Αξγνιίδαο κε ηα αληίζηνηρα ζηα 

Γπκλάζηα φιεο ηεο ρψξαο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ππάξρεη πςειφ πνζνζηφ 

εθπξνζψπεζεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε πσο ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαηά 

ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 ζηα γπκλάζηα ηεο ρψξαο ήηαλ 10% ελψ ζην Ν. Αξγνιίδαο  

αλεξρφηαλ ζηα 17,2%.   
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Πίλαθαο 3  

Αιινδαπνί καζεηέο ζηα Γπκλάζηα ηνπ Ν. Αξγνιίδαο 

 

ρνιηθφ έηνο Αξηζκφο αιινδαπψλ 

καζεηψλ 

Πνζνζηφ αιινδαπψλ 

καζεηψλ επί ηνπ  πλφινπ 

ηνπ Μαζεηηθνχ Πιεζπζκνχ 

ησλ Γπκλαζίσλ ηεο 

Αξγνιίδαο 

2001-2002 (1) 157 4,4 

2002-2003 *   

2003-2004 (1) 206 3,7 

2004-2005 (2) 265 8,1 

2005-2006 (2) 322 9,9 

2006-2007 (2) 337 10,9 

2007-2008 (2) 391 12,6 

2008-2009 (2) 383 13 

2009-2010 (1) 434 14,1 

2010-2011 (1) 429 17,2 

 
*εκείσζε: Γε βξέζεθαλ ζηνηρεία γηα φια ηα ζρνιηθά έηε 

(1) ηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ 

(2) ηνηρεία ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ 

 

Γηάγξακκα 3 
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ΔΝΟΣΖΣΑ  B. ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΗΟΤ 

 

Β1. ΠΟΟΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΓΗΑΡΡΟΖ ΣΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΑ ΓΤΜΝΑΗΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 

 

Β1.1   ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, ε αλαιπηηθή επεμεξγαζία θαη 

ε ελδειερήο παξνπζίαζε ζηνηρείσλ  πνπ αθνξνχλ ζηε δηαξξνή αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα 

δεκφζηα εκεξήζηα Γπκλάζηα  ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο. 

ηελ Διιάδα ζεσξείηαη αλαθαίξεην ην δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

αθνινπζψληαο ηελ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ιακβάλεη κέηξα, γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ. Χζηφζν εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο παηδηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν πξηλ νινθιεξψζνπλ ηελ ελληάρξνλε 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ή πνπ δελ θνηηνχλ θαζφινπ. Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά απηψλ 

ησλ παηδηψλ ζε φιεο ηηο ρψξεο αιιά θαη ζηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ επάισηεο 

θνηλσληθά νκάδεο (παηδηά αιινδαπψλ, παιηλλνζηνχλησλ, κεηνλνηήησλ, ηζηγγάλσλ).  

Απηή αθξηβψο ε δηαπίζησζε νδήγεζε  ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ έξεπλαο. 

Θεσξήζεθε δειαδή ελδηαθέξνπζα κηα πην ζπγθεθξηκέλε θαη ρσξηθά πεξηνξηζκέλε 

πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαξξνήο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ απφ ην 2010 – 

2013, ρξνληθή πεξίνδνο πνπ ε ρψξα καο πιήηηεηαη εληνλφηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε.  

Πεγή πιεξνθνξηψλ ηεο έξεπλαο ζα απνηειέζνπλ ηα Μεηξψα Μαζεηψλ 
5
ησλ Γπκλαζίσλ 

ηνπ λνκνχ. Μέζα απφ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ε έξεπλα έρεη σο ζηφρν λα 

εληνπίζεη ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν ρσξίο λα έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ θνίηεζή ηνπο ζε απηφ, μερσξηζηά γηα θαζεκηά απφ ηηο ζρνιηθέο ρξνληέο 

2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, ή πνπ εγγξάθεθαλ αιιά δελ θνίηεζαλ θαζφινπ θαη 

                                                 
5
 Δπίζεκα βηβιία πνπ ηεξνχληαη απφ θάζε ζρνιηθή κνλάδα γηα ηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ζηα 

νπνία θαηαρσξίδνληαη ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, εηζφδνπ, εμφδνπ, επηδφζεσο θαη δηαγσγήο μερσξηζηά γηα θάζε 

καζεηή. 



 67 

λα ππνινγίζεη ην κέγεζνο ηεο δηαξξνήο. ηε ζπλέρεηα ζα επηδησρζεί λα πξνζδηνξηζηεί ε 

θαηαλνκή απηήο σο πξνο δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο είλαη ην θχιν, ε ηάμε θνίηεζεο, ε 

γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ ζρνιείνπ, ε ρψξα θαηαγσγήο, ε επαλάιεςε ηάμεο. Δπηπιένλ 

ζα επηρεηξεζεί λα γίλεη ζχγθξηζε ηνπ πνζνζηνχ ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο θαηά ηηο ηξεηο 

ππφ δηεξεχλεζε ρξνληέο θαη λα εληνπηζηνχλ απμνκεηψζεηο εθφζνλ ππάξρνπλ, ψζηε λα 

ζρεκαηηζηεί ε εηθφλα ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο απηήο ζην λνκφ. 

ην πιαίζην απηφ θαη απφ ηελ θαηαγξαθή θαη αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

κέζα απφ κηα ζηνηρεηνζεηεκέλε θαη επίθαηξε έξεπλα κπνξεί λα πηνζεηεζνχλ 

αληηζηαζκηζηηθέο πνιηηηθέο θαη θαηλνηφκεο δξάζεηο απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ πξφιεςε 

θαη αληηκεηψπηζε ηεο πξφσξεο καζεηηθήο δηαξξνήο θαη ηνπ ζπλεπαγφκελνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ λέσλ αηφκσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε θνηλσληθή ζπλνρή.   
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Β2.2  ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

Η έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ απνηχπσζε ηεο δηαξξνήο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα δεκφζηα 

εκεξήζηα Γπκλάζηα ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο. Η φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε θαη νιφπιεπξε 

παξνπζίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ επηδηψθεηαη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ησλ παξαθάησ 

εξσηεκάησλ.  

1. Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο δηαξξνήο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα 

Γπκλάζηα  θαη πνηα ε εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαηά ηα έηε 2010-2013; 

2. Πψο επεξεάδεη ε ρψξα θαηαγσγήο ζηελ απφθαζε πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ; 

3. Σν πνζνζηφ καζεηηθήο δηαξξνήο παξνπζηάδεη απνθιίζεηο αλάινγα κε ην βαζκφ 

αζηηθνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο πνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν; 

4. ε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο παξνπζηάδνληαη ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά καζεηηθήο δηαξξνήο; 

5. Δπηβεβαηψλνληαη ηα βηβιηνγξαθηθά επξήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ηα αγφξηα λα 

εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηα θνξίηζηα; 

6. Η επαλάιεςε κηαο ηάμεο ή πεξηζζνηέξσλ είλαη αηηία καζεηηθήο δηαξξνήο; 

7. Δπεξεάδεη ε ρψξα θαηαγσγήο ηελ επαλάιεςε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ηάμεσλ; 

8. Δίλαη ην θχιν παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαλάιεςε ηάμεο ή ηάμεσλ; 

9. Η αζηηθνπνίεζε ηεο πεξηνρήο, φπνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν, ζην νπνίν θνηηά ν 

καζεηήο ζπκβάιιεη ζηελ πηζαλφηεηα επαλάιεςεο ηάμεο ή ηάμεσλ; 
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Β3.3  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Η πνζνηηθή έξεπλα απηή έρεη σο ζηφρν λα θαηαγξάςεη ην θαηλφκελν ηεο δηαξξνήο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ζην Γπκλάζην. Δπηδηψθεη ηελ απνηχπσζε ηεο δηαδξνκήο ηεο γεληάο 

αιινδαπψλ καζεηψλ ηνπ 2010 απφ έλα ζρνιηθφ έηνο ζην επφκελν κέζα ζηελ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Μειεηάηαη δειαδή ην θαηλφκελν ηεο δηαξξνήο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ κηαο δεδνκέλεο γεληάο (θνφξηε), ηεο γεληάο ησλ καζεηψλ ηνπ 2010-

2011 ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε  ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο (Γπκλάζην). Έηζη ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ πνπ γξάθηεθαλ ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011 θαη 

δελ απέθηεζαλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2012-2013. Η 

κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Διιάδα απφ ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην 

(Παξαηεξεηήξην Μεηάβαζεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο) ζην πιαίζην πεξηνδηθήο παλειιήληαο έξεπλαο γηα ηελ 

καζεηηθή δηαξξνή. Η επηινγή ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ κέηξεζεο ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο 

πξνθξίζεθε αθξηβψο, γηαηί επηηξέπεη ηελ έγθαηξε δηαπίζησζε ηεο δηαθνπήο θνίηεζεο 

γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ πξνζπάζεηα επαλέληαμεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πξφιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Η ζπιινγή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη απφ ην Μεηξψν Μαζεηψλ ησλ  Γπκλαζίσλ 

ηνπ Ν. Αξγνιίδαο κε δηεμαγσγή έξεπλαο πεδίνπ ζε επηιεγκέλα ζρνιεία ηνπ Ννκνχ. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα δεηγκαηνιεςία απφ πξσηνγελή δεδνκέλα ηνπ Μεηξψνπ Μαζεηψλ 

ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο θάζε καζεηή.  

Δηδηθφηεξα ζην κεηξψν θαηαρσξνχληαη θάζε ζρνιηθή ρξνληά ζηελ Α΄ ηάμε ηα ζηνηρεία 

ησλ καζεηψλ, ησλ νπνίσλ ηα απνιπηήξηα είραλ ζηαιεί απηεπάγγειηα απφ ηα δεκνηηθά 

ζρνιεία. Δπίζεο θαηαρσξνχληαη θαη εθείλνη νη καζεηέο πνπ δήηεζαλ κεηεγγξαθή απφ ην 

Γπκλάζην φπνπ αξρηθά είρε ζηαιεί ην Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ. Αθνινπζεί ε θαηαρψξεζε  

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ησλ καζεηψλ πνπ κεηεγγξάθεθαλ απφ άιια Γπκλάζηα ζηε Β΄ θαη 

Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. Δπηπιένλ απφ ην κεηξψν αληινχληαη ζηνηρεία γηα ηνπο καζεηέο πνπ, 

αλ θαη εγγξάθεθαλ θαλνληθά, δελ θνίηεζαλ θαζφινπ, γηα απηνχο πνπ θαζπζηέξεζαλ 

ζηελ πξφνδφ ηνπο θαη επαλέιαβαλ κία ή πεξηζζφηεξεο ηάμεηο θαη ηέινο γηα απηνχο πνπ 

θνίηεζαλ αιιά ζην ηέινο ή θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζρνιηθνχ έηνπο εγθαηέιεηςαλ ην 

ζρνιείν ρσξίο λα θαηαθέξνπλ λα απνθηήζνπλ απνιπηήξην γπκλαζίνπ. 
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Δξγαιείν γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη νη ηέζζεξηο  Πίλαθεο Καηαγξαθήο ηεο 

Μαζεηηθήο Γηαξξνήο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θαηαγξαθή 

θαη ε κειέηε ηνπο.  

1
νο

 πίλαθαο  - Δγγξαθή ζην Μεηξών 

ηνλ πξψην πίλαθα αλαγξάθνληαη νη εγγξαθέο ζην Μεηξψν ησλ Μαζεηψλ ηεο Α΄ ηάμεο 

ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ ρνιηθνχ έηνπο 2010-2011. πγθεθξηκέλα αλαγξάθεηαη ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ απνιπηεξίσλ ησλ καζεηψλ, ηα νπνία ζηάιζεθαλ ζην Γπκλάζην απφ ηα 

δεκνηηθά ζρνιεία. ηε ζπλέρεηα ζε κηα ζηήιε γξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ απνιπηεξίσλ 

δεκνηηθνχ ησλ γεγελψλ καζεηψλ θαη ζε άιιε ησλ αιινδαπψλ. Η ζηήιε απηή 

ππνδηαηξείηαη ζε άιιεο πνπ αθνξνχλ ηελ ρψξα θαηαγσγήο θαη ην θχιν ηνπ καζεηή ή ηεο 

καζήηξηαο. ηελ ηειεπηαία ζεηξά ηνπ πίλαθα θαηαγξάθνληαη θαη νη καζεηέο πνπ 

επαλέιαβαλ  ηάμε. 

2
νο

 πίλαθαο  - Μεηεγγξαθή Α΄ Β΄ Γ΄ ηάμε 

ε άιιν πίλαθα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ κεηεγγξάθεθαλ  ζε 

άιια Γπκλάζηα εληφο ή εθηφο Διιάδαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ή αθνχ 

απνξξίθζεθαλ ζηελ Α΄ ή Β΄ ηάμε (κηα ή πεξηζζφηεξεο ρξνληέο) ή αθνχ πξψηα 

πξνάρζεθαλ ζηε Β΄ ή Γ΄ ηάμε. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλεπάγεηαη πσο ν πξαγκαηηθφο 

αξηζκφο αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ γξάθηεθαλ θαλνληθά πξνθχπηεη κε αθαίξεζε ησλ 

κεηεγγξαθψλ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ απνιπηεξίσλ ηνπο πνπ 

έθηαζαλ απηεπάγγειηα ζην Γπκλάζην. Γελ κπνξεί δπζηπρψο λα ειεγρζεί ε εθπαηδεπηηθή 

πνξεία ησλ καζεηψλ πνπ κεηεγγξάθεθαλ ζε άιια Γπκλάζηα εθηφο λνκνχ ή εθηφο ρψξαο. 

Λακβάλνπκε σο δεδνκέλν, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αλάιπζε, πσο θνίηεζαλ θαλνληθά ζην 

λέν ηνπο ζρνιείν.  

3
νο

 πίλαθαο  - Μαζεηηθή Γηαξξνή  

ηνλ ηξίην πίλαθα αλαγξάθεηαη ζε κηα ζηήιε ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ 

δελ θνίηεζαλ θαζφινπ θαη ζε κηα άιιε απηψλ πνπ θνίηεζαλ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζηελ Α΄ ηάμε αιιά δηέθνςαλ θαη εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν ή θνίηεζαλ ζηελ Α΄ ηάμε  

αιιά δελ πξνβηβάζηεθαλ ζηε Β΄ θαη εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν. Σν ζχλνιν ησλ καζεηψλ 

απηψλ απνηειεί ηελ καζεηηθή δηαξξνή ζηελ Α΄ ηάμε.  
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ε άιιε ζηήιε αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ πξνβηβάζηεθαλ ζηε Β΄ ηάμε 

αιιά δελ θνίηεζαλ θαζφινπ ή δηέθνςαλ ηελ θνίηεζε ζηε Β΄ θαη εγθαηέιεηςαλ ην 

ζρνιείν ή θνίηεζαλ αιιά δελ πξνβηβάζηεθαλ ζηε Γ΄ θαη εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν. Σν 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ απηψλ απνηειεί ηελ καζεηηθή δηαξξνή ζηελ Β΄ ηάμε.  

ε κηα ηξίηε ζηήιε αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ πξνβηβάζηεθαλ 

ζηε Γ΄ ηάμε αιιά δελ θνίηεζαλ θαζφινπ ή δηέθνςαλ ηε θνίηεζε ζηε Γ΄ ηάμε θαη 

εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν ρσξίο λα πξνζέιζνπλ ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο. Σν ζχλνιν 

ησλ καζεηψλ απηψλ απνηειεί ηελ καζεηηθή δηαξξνή ζηελ Γ΄ ηάμε.  

4
νο

 πίλαθαο  - Καλνληθή Φνίηεζε 

ηνλ ηέηαξην πίλαθα αλαγξάθεηαη ζε κηα ζηήιε ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ 

πήξε θαλνληθά απνιπηήξην Γπκλαζίνπ ή θνηηά αθφκα ζε θάπνηα ηάμε ηνπ ζρνιείνπ ή 

ρξσζηά καζήκαηα γηα ηε ιήςε ηνπ απνιπηεξίνπ. 

ηνπο Πίλαθεο Καηαγξαθήο ηεο Μαζεηηθήο δηαξξνήο γηα θαζεκηά απφ ηηο πην πάλσ 

πεξηπηψζεηο θαηαγξάθεηαη εθηφο απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ν 

αξηζκφο ησλ θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ θαη κάιηζηα αλά ρψξα θαηαγσγήο. Σν θχιν 

ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία απνηειεί παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ απφθαζε 

πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζεσξήζεθε αλαγθαία ε δηεξεχλεζή ηνπ ζε απηή 

ηε κειέηε. Αιιά θαη ε ππνδηαίξεζε αλά ρψξα θαηαγσγήο θξίζεθε απαξαίηεηε θαζψο 

έξεπλεο ζην εμσηεξηθφ δείρλνπλ άιιεο εζλφηεηεο λα έρνπλ θαιέο επηδφζεηο ελψ άιιεο λα 

έρνπλ ρακειέο θαη λα δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. Οη αιινδαπνί 

ινηπφλ καζεηέο απνηεινχλ αλνκνηνγελή νκάδα θαη ίζσο νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο λα 

είλαη παξάγνληαο καζεηηθήο δηαξξνήο. Θεσξήζεθε ινηπφλ ζθφπηκν λα εξεπλεζεί αλ ε 

ρψξα θαηαγσγήο επεξεάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ.  

Δπηιέρζεθε ε θαηαγξαθή ησλ Αιβαλψλ καζεηψλ ζε μερσξηζηή ζηήιε, γηαηί απνηεινχλ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα ειιεληθά Γπκλάζηα θαη ζηα Γπκλάζηα ηεο 

Αξγνιίδαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο 

(ΔΛ.ΣΑΣ.) ζηελ εηήζηα ζηαηηζηηθή ηεο Δθπαίδεπζεο. Αλ θαη είλαη πιεζπζκηαθά 

ιηγφηεξνη απφ ηνπο Αιβαλνχο καζεηέο, νη Βνχιγαξνη καζεηέο απνηεινχλ ηελ δεχηεξε 

πνιππιεζέζηεξε νκάδα θαη γηα απηφ θαηαγξάθεηαη ε παξνπζία ηνπο ζηα Γπκλάζηα ηεο 

πεξηνρήο ζε μερσξηζηή ζηήιε. Αθνινπζεί κηα ζηήιε κε ηελ θαηαγξαθή ησλ καζεηψλ κε 
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ρψξα θαηαγσγήο απφ ηελ Ρνπκαλία. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη νκαδνπνηεκέλνη νη 

καζεηέο πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ (Ρσζία, Οπθξαλία Μνιδαβία, 

Γεσξγία), γηαηί σο ζχλνιν απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηα ζρνιεία ηεο 

Αξγνιίδαο θαη άξα ε έληαμε ηνπο ή φρη ζην Γπκλάζην εγείξεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Η 

νκαδνπνίεζή ηνπο ζεκειηψλεηαη ζηε ινγηθή πσο πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε θνηλφ 

πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν. Σέινο πξνβιέπεηαη κηα αθφκα ζηήιε γηα φζνπο καζεηέο έρνπλ 

άιιεο ρψξεο πξνέιεπζεο (εξβία, Γαιιία, θφπηα), νη νπνίνη έρνπλ κηθξή παξνπζία ζηα 

Γπκλάζηα ηεο Αξγνιίδαο.  

Απφ ηα Μεηξψα Μαζεηψλ ησλ Γπκλαζίσλ ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία γηα ηνπο καζεηέο 

ζρεηηθά κε ην αλ επαλέιαβαλ κηα ή πεξηζζφηεξεο ηάμεηο, γηα λα ειεγρζεί αλ ε  

θαζπζηέξεζε ζηελ πξφνδν ηνπ καζεηή ζρεηίδεηαη κε ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ.   

Δπηπιένλ θξίζεθε ζθφπηκν λα ρσξηζηνχλ ηα ζρνιεία ζε ηξεηο θαηεγνξίεο κε θξηηήξην ηε 

γεσγξαθηθή ηεο ζέζε. Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ πσο ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ζρνιείνπ ζρεηίδεηαη κε  θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αθφκα θαη ζηα φξηα ηνπ ίδηνπ λνκνχ. Λακβάλνληαο 

ινηπφλ ππφςε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ καζεηψλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε βάζε 

ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηεο νηθνγέλεηαο, ε θαηεγνξηνπνίεζε απηή ησλ ζρνιείσλ δηεπθνιχλεη 

ηε δηεξεχλεζε πηζαλήο ζπζρέηηζεο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ καζεηψλ θαη θαη` επέθηαζε 

ηνπ ηφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ καζεηηθή δηαξξνή. Έηζη αθνινπζεί ε 

θαηάηαμε ησλ ζρνιείσλ θαηά αζηηθφηεηα πεξηνρήο  (αζηηθά, εκηαζηηθά, αγξνηηθά) κε 

βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν:.  

 Αζηηθέο πεξηνρέο ζεσξνχληαη εθείλεο πνπ νη Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο 

έρνπλ πιεζπζκφ 10.000 θαηνίθνπο θαη άλσ. 

 Ηκηαζηηθέο ζεσξνχληαη εθείλεο πνπ νη Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο έρνπλ 

πιεζπζκφ  απφ 2000- 9.999 θαηνίθνπο.  

 Αγξνηηθέο ζεσξνχληαη εθείλεο πνπ νη Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο έρνπλ 

πιεζπζκφ  ιηγφηεξν απφ 2.000 θαηνίθνπο. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο θάζε Γπκλαζίνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο Πιεζπζκνχ-Καηνηθηψλ 2011 γηα ην 
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κφληκν πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. ην κφληκν πιεζπζκφ πεξηιακβάλνληαη φια ηα άηνκα 

αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο (ειιεληθήο ή άιιεο), ηα νπνία θαηά ηελ απνγξαθή 

πιεζπζκνχ 2011 δήισζαλ ηφπν δηακνλήο ηεο εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε επηινγή ησλ ζρνιείσλ έγηλε ψζηε ην δείγκα λα πξνέξρεηαη θαη 

απφ ζρνιεία αζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. πγθεθξηκέλα απφ ηα 14 

Γπκλάζηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην λνκφ Αξγνιίδαο ειήθζεζαλ ζηνηρεία απφ ηα 11 ηα νπνία  

είλαη: 

 Αζηηθά: 1
ν
 Γπκλάζην Άξγνπο, 2

ν
 Γπκλάζην Άξγνπο, 3

ν
 Γπκλάζην Άξγνπο 4

ν
 

Γπκλάζην Άξγνπο, 1
ν
 Γπκλάζην Ναππιίνπ 

 Ηκηαζηηθά: Γπκλάζην Ν. Κίνπ, Γπκλάζην Δξκηφλεο, Γπκλάζην Αζθιεπηείνπ 

 Αγξνηηθά : Γπκλάζην Κνπηζνπνδίνπ, Γπκλάζην Γξεπάλνπ  

Μνπζηθφ Γπκλάζην Πξνζχκλεο 

Σν Γπκλάζην Πξνζχκλεο δέρεηαη καζεηέο απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ 

Αξγνιίδαο, αθνχ επηιερζνχλ κε βάζεη ηηο κνπζηθέο ηνπο επηδφζεηο. Δμαηηίαο απηήο 

ηεο  ηδηαηηεξφηεηάο ηνπ, αλ θαη ην ζρνιείν ιεηηνπξγεί ζε πεξηνρή αγξνηηθή, δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζρνιεία ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζηελ έξεπλα απηή. 

Θεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα ειεγρζεί αλ θνηηνχλ  θαηαξράο κεηαλάζηεο καζεηέο ζε 

απηφ ηνλ ηχπν ζρνιείνπ θαη  ζηε ζπλέρεηα πνηα είλαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία. 

Σν δείγκα καο απνηεινχλ 115 αιινδαπνί καζεηέο πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα ή ζε 

ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη πνπ νη δπν γνλείο ηνπο έρνπλ μέλε ππεθνφηεηα. Γελ 

ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην δείγκα καζεηέο πνπ ν έλαο ηνπο γνληφο έρεη ειιεληθή 

ππεθνφηεηα.  

Η έξεπλα δηεμήρζε ζην δηάζηεκα κεηαμχ Φεβξνπαξίνπ θαη Απξηιίνπ ηνπ 2014.  

Η ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα SPSS 14.0 (Statistical Package for Social Sciences). 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 Πνζνζηά πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη απεηθφληζε απηψλ 
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 Πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ/ζπλάθεηαο 

 Έιεγρνο ππνζέζεσλ ρ² ζχκθσλα κε ην θξηηήξην Pearson. 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο εμάξηεζεο δπν κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ , γηα ηελ εμαθξίβσζε δειαδή 

ηεο έληαζεο θαη ηεο ζπλάθεηάο ηεο ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο ρ². πγθεθξηκέλα 

πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ππνζέζεσλ γηα λα εμεηαζηεί αλ νη δπν κεηαβιεηέο 

ζπζρεηίδνληαη ή φρη. Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο  γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αλεμαξηεζίαο ή κε 

ησλ κεηαβιεηψλ βαζίδεηαη ζηελ ζηαηηζηηθή θαηαλνκή ρ² θαη δηαηππψλεηαη κε ηεο εμήο 

ππνζέζεηο: 

Ην : ηα ραξαθηεξηζηηθά Υ θαη Τ ηνπ δείγκαηνο θαηαλέκνληαη αλεμάξηεηα ζηνλ 

πιεζπζκφ 

Η1 :  ηα ραξαθηεξηζηηθά Υ θαη Τ ηνπ δείγκαηνο δελ θαηαλέκνληαη αλεμάξηεηα ζηνλ 

πιεζπζκφ  

Η απφξξηςε ή κε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο γίλεηαη κε ηελ εχξεζε ηεο ηηκήο p θαη ηελ 

ζχγθξηζή ηεο κε έλα πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο α.  

Θεσξψληαο σο επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ην α=5%=0,005, ηφηε : 

Αλ ε ηηκή p< 0,005 απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε Ην 

Αλ ε ηηκή p>0,005 απνξξίπηνπκε ηελ ππφζεζε Η1 (Καηζήο θ.ά., 2011).                                                                                                               

Σα δεδνκέλα πεξηέρνπλ κηα ζεηξά κεηαβιεηψλ πνπ θαηακεηξνχλ ην θχιν, ηελ 

αζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο, ηελ ρψξα θαηαγσγήο, ηελ πνξεία θνίηεζεο ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ θαη ηελ επαλάιεςε ηάμεο. Σν θχιν δηαθξίλεηαη ζε δπν θαηεγνξίεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ην αγφξη θαη ην θνξίηζη. Η αζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αζηηθή, εκηαζηηθή θαη αγξνηηθή. Η ρψξα θαηαγσγήο 

δηαθξίλεηαη ζε πέληε θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ Αιβαλία, Βνπιγαξία, 

Ρνπκαλία, ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ θαη ηέινο Λνηπέο ρψξεο. Η πνξεία θνίηεζεο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ δηαθξίλεηαη ζε πέληε θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαλνληθή 

θνίηεζε, απηνχο πνπ δελ θνίηεζαλ θαζφινπ, ηε δηαξξνή ζηελ Α΄ ηάμε , δηαξξνή ζηε Β΄ 

ηάμε, δηαξξνή ζηε Γ΄ ηάμε. Σέινο ε κεηαβιεηή πνπ βαζίζηεθε ζηελ επαλάιεςε ηάμεο 

πεξηιακβάλεη καζεηέο πνπ ρξεηάζηεθε λα επαλαιάβνπλ ηάμε ή ηάμεηο θαη ζε απηνχο πνπ 

δελ επαλέιαβαλ. 
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Η επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πνζνηηθή απνηχπσζε ηεο παξνπζίαο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο θαη ηα δηαγξάκκαηα έγηλαλ κε ηε ρξήζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο EXCEL. 
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Β2  ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη πνζνηηθά ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ, πνπ εγγξάθεθαλ απηνδίθαηα απφ ην Γεκνηηθφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 ζηελ 

Α΄ ηάμε ( γεληά 2010),  ζηα 11 απφ ηα 14 Γπκλάζηα ηνπ Ννκνχ Αξγνιίδαο ζε ζρέζε κε 

απηήλ ησλ γεγελψλ. Δπηπιένλ δηαθξίλεηαη ε εθπξνζψπεζε ηνπο ζε ζρέζε κε απηήλ ησλ 

γεγελψλ κε βάζε ηελ πεξηνρή ( αζηηθή, εκηαζηηθή θαη αγξνηηθή ) πνπ ιεηηνπξγεί ην 

ζρνιείν. Ξερσξηζηά δίλεηαη ε πνζνηηθή απνηχπσζε ηεο παξνπζίαο απηψλ ησλ καζεηψλ 

ζην Μνπζηθφ Γπκλάζην Πξνζχκλεο, γηαηί νη καζεηέο πξνέξρνληαη απφ φιεο ηηο πεξηνρέο 

ηνπ Ννκνχ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δειαδή καο ελδηαθέξεη ε αλαινγία αιινδαπψλ 

καζεηψλ-ζπλφινπ καζεηψλ ζηα ζρνιεία. 

ηε ζπλέρεηα δίλνληαη ηα  ραξαθηεξηζηηθά ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ αθνξνχλ ζην 

ζρνιείν θνίηεζεο, ζηελ παξνπζία ηνπο ζε ζρνιεία αζηηθήο, εκηαζηηθήο θαη αγξνηηθήο 

πεξηνρήο, ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ζην θχιν θαη ζην αλ επαλαιακβάλνπλ ηάμε. ηελ 

πεξίπησζε απηή εμεηάδνπκε ην πιήζνο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ 

πνζνζηνχ ην νπνίν εθθξάδεη ην πιήζνο απηνχ ζε ζχγθξηζε κε ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ 

καζεηψλ ζηα ζρνιεία. 

Σειεπηαία αιιά ηδηαίηεξα ζεκαληηθά παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ 

νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ φπσο ε πνξεία θνίηεζεο, ην θχιν, ε αζηηθφηεηα, ε εζληθφηεηα, ε 

επαλάιεςε ηάμεο θαη ε καζεηηθή δηαξξνή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα Γπκλάζηα ηνπ 

Ννκνχ Αξγνιίδαο. 
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Β2.1 ΠΟΟΣΗΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΧΝ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΤ ΓΖΓΔΝΔΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 

 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1: Αιινδαπνί καζεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο, ΓΔΝΗΑ 2010 
 

 Νομόρ Απγολίδαρ

15%

85%

αλλοδαποί

γηγενείρ

 
 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ εγγξάθεθαλ 

απηνδίθαηα απφ ην Γεκνηηθφ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 ζηελ Α΄ ηάμε (γεληά 2010) ζηα 

11 απφ ηα 14 εκεξήζηα γπκλάζηα ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο ζε πνζνζηφ 15% είλαη καζεηέο 

πνπ θαηάγνληαη απφ μέλε ρψξα. πλεπψο, ε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα 

Γπκλάζηα ηεο Αξγνιίδαο αγγίδεη ζε πνζνζηφ ην 15%. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2: Αιινδαπνί καζεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο ζε ζρνιεία αζηηθώλ 

πεξηνρώλ, ΓΔΝΗΑ 2010 

Αζηική πεπιοσή

87%

13%

γηγενείρ

αλλοδαποί

 

 

Απφ ην ζχλνιν ηεο ίδηαο γεληάο καζεηψλ νη αιινδαπνί καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία 

αζηηθψλ πεξηνρψλ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 13%. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3: Αιινδαπνί καζεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο ζε ζρνιεία αζηηθώλ 

πεξηνρώλ, ΓΔΝΗΑ 2010 
 

Ημιαζηική Πεπιοσή

86%

14%

γηγενείρ

αλλοδαποί
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Οη αιινδαπνί καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε Γπκλάζηα εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ απνηεινχλ ην 

14%  ζηε ζχλζεζε ησλ ελ ιφγσ ζρνιείσλ.  

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4: Αιινδαπνί καζεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο ζε ζρνιεία 

αγξνηηθώλ πεξηνρώλ, ΓΔΝΗΑ 2010 
 

 
 

Οη αιινδαπνί καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία αγξνηηθψλ πεξηνρψλ απνηεινχλ ην 25% 

ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγποηική πεπιοσή 

75% 

25% 

γηγενείρ 
Αλλοδαπο
;iί 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4: Αιινδαπνί καζεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο ζην κνπζηθό 

ζρνιείν Πξνζύκλεο, ΓΔΝΗΑ 2010 

 

Μοςζικό Γςμνάζιο Πποζύμνηρ

92%

8%

γηγενείρ

αλλοδαποί

 

 

ην Μνπζηθφ Γπκλάζην ηεο Πξνζχκλεο νη αιινδαπνί καζεηέο εθπξνζσπνχληαη κε 

πνζνζηφ 8%. 
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4.4.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ  ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1. Παξνπζία αιινδαπώλ καζεηώλ ζηα γπκλάζηα ηνπ λνκνύ Αξγνιίδαο 
Statistics 
 

ζσολείο  

N Valid 115 

Missing 0 

 
 

 ςχολείο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1ο ΑΡΓΟΤ 3 2,6 2,6 2,6 

1ο ΝΑΤΠΛΙΟΤ 19 16,5 16,5 19,1 

4ο ΑΡΓΟΤ 16 13,9 13,9 33,0 

ΝΕΑ ΚΙΟ 6 5,2 5,2 38,3 

ΔΡΕΠΑΝΟ 19 16,5 16,5 54,8 

ΚΟΤΣΟΠΟΔΙ 7 6,1 6,1 60,9 

ΕΡΜΙΟΝΗ 7 6,1 6,1 67,0 

ΑΚΛΗΠΙΕΙΟ 12 10,4 10,4 77,4 

2ο ΑΡΓΟΤ 18 15,7 15,7 93,0 

3ο ΑΡΓΟΤ 4 3,5 3,5 96,5 

ΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΤΜΝΗ 4 3,5 3,5 100,0 

Total 115 100,0 100,0   

 

ΜΟΤΙΚΟ 
ΠΡΟΤΜΝΗ

3ο ΑΡΓΟΤ

2ο ΑΡΓΟΤ

ΑΚΛΗΠΙΔΙΟ

ΔΡΜΙΟΝΗ

ΚΟΤΣΟΠΟΓΙ

ΓΡΔΠΑΝΟ

ΝΔΑ ΚΙΟ

4ο ΑΡΓΟΤ

1ο ΝΑΤΠΛΙΟΤ

1ο ΑΡΓΟΤ

ζσολείο
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Οη αιινδαπνί καζεηέο  πνπ εγγξάθεθαλ ζηελ Α΄ ηάμε ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 ζηα 

εκεξήζηα Γπκλάζηα  ηεο Αξγνιίδαο δελ θαηαλέκνληαη ηζνκεξψο ζηα ζρνιεία ηνπ Ννκνχ. 

Παξνπζηάδεηαη δειαδή δηαθχκαλζε ζην πνζνζηφ εθπξνζψπεζεο ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ κεηαμχ ησλ Γπκλάζησλ ηνπ Ννκνχ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθπξνζψπεζεο 

ηνπο παξαηεξείηαη ζε έλα αζηηθφ ζρνιείν, ην 1
ν
 Γπκλάζην Ναππιίνπ(16,5%)  θαη ζε έλα 

αγξνηηθφ ζρνιείν, ην Γπκλάζην Γξεπάλνπ (16,5%).  Αθνινπζνχλ  κε κηθξή δηαθνξά ην 

2
ν
 Γπκλάζην Άξγνπο (15,7%)  θαη ην 4

ν
 Γπκλάζην Άξγνπο (13,9%) θαη κε κηθξφηεξν 

πνζνζηφ έπεηαη ην Γπκλάζην Αζθιεπηείνπ ( 10,4%), έλα ζρνιείν εκηαζηηθήο πεξηνρήο. 

ηα ππφινηπα ζρνιεία ην πνζνζηφ παξνπζίαο ησλ παξαπάλσ καζεηψλ εκθαλίδεηαη 

αξθεηά κεησκέλν.  Σν Γπκλάζην Κνπηζνπνδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή   θαη 

ηεο Δξκηφλεο, ζε εκηαζηηθή θαηαγξάθνπλ ην ίδην πνζνζηφ αιινδαπψλ ( 6,1%), θαη 

ζρεδφλ ίδην πνζνζηφ έρεη έλα αθφκα εκηαζηηθφ, ην Γπκλάζην ηεο Νέαο Κίνπ (5,2%). Σν 

3
ν
  θαη ην 1

ν
 Γπκλάζην Άξγνπο έρνπλ κφιηο πνζνζηφ 3,5% θαη 2,6% αληίζηνηρα. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί πσο θαη ζην κνπζηθφ ζρνιείν ηεο Πξνζχκλεο, πνπ νη καζεηέο ηνπ 

πξνέξρνληαη απφ φιν ην λνκφ θαη κε επηινγή πνπ βαζίδεηαη ζηηο κνπζηθέο ηνπο 

επηδφζεηο, ππάξρεη παξνπζία αιινδαπψλ καζεηψλ κε πνζνζηφ 3,5% . 
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ΠΗΝΑΚΑ 2: ΠΑΡΟΤΗΑ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΑΝΑ ΠΔΡΗΟΥΖ 
 

Statistics 

αςτικότητα  

N Valid 111 

Missing 4 

 
 

 αζηηθόηεηα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid αςτική 59 51,3 53,2 53,2 

ημιαςτική 25 21,7 22,5 75,7 

αγροτική 27 23,5 24,3 100,0 

Total 111 96,5 100,0   

Missing System 4 3,5     

Total 115 100,0     

 

 
 
 

Απφ ην ζχλνιν ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ νη κηζνί θαη πιένλ θνηηνχλ ζε ζρνιεία αζηηθψλ 

πεξηνρψλ (51,3%). Οη ππφινηπνη θνηηνχλ ζε ζρνιεία αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κε πνζνζηφ 

23,5% θαη ζε εκηαζηηθψλ κε πνζνζηφ 21,7%. ην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο δελ 

ππνινγίζηεθαλ νη καζεηέο ηνπ Μνπζηθνχ ζρνιείνπ Πξνζχκλεο, γηαηί, αλ θαη ην ζρνιείν 

έρεη έδξα ζε αγξνηηθή πεξηνρή, νη καζεηέο ηνπ πξνέξρνληαη απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 

Αξγνιίδαο.  
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ΠΗΝΑΚΑ 3: ΠΑΡΟΤΗΑ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΑΝΑ ΔΘΝΗΚΟΣΖΣΑ 
 

Statistics 

 
εθνικότητα  

N Valid 115 

Missing 0 

 

 εζληθόηεηα 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Αλβανία 81 70,4 70,4 70,4 

Βουλγαρία 11 9,6 9,6 80,0 

Ρουμανία 9 7,8 7,8 87,8 

Χώρεσ πρώην ΕΔ 10 8,7 8,7 96,5 

Λοιπέσ Χώρεσ 4 3,5 3,5 100,0 

Total 115 100,0 100,0   

 

Λοιπέρ Υώπερ

Υώπερ ππώην 
ΔΓ

Ροςμανία

Βοςλγαπία

Αλβανία

εθνικόηηηα

 
 

Όπσο  αλακελφηαλ ε εθπξνζψπεζε ησλ καζεηψλ κε θαηαγσγή απφ ηελ Αιβαλία είλαη 

πνιχ κεγάιε ζηα Γπκλάζηα ηεο Αξγνιίδαο, κηαο θαη ε παξνπζία ησλ κεηαλαζηψλ απφ 

ηελ Αιβαλία απνηειεί ηελ πιεηνςεθία ζηε ρψξα καο. Σν πνζνζηφ ηνπο ινηπφλ 

εθηνμεχεηαη ζηα 70,4% θαη αθνινπζνχλ κε πνιχ κεγάιε δηαθνξά νη καζεηέο κε 

θαηαγσγή απφ ηελ Βνπιγαξία κε πνζνζηφ 9,6%. Με κηθξφηεξν πνζνζηφ 7,8% 

εθπξνζσπνχληαη νη καζεηέο κε θαηαγσγή απφ ηελ Ρνπκαλία θαη κε πνζνζηφ 8,7% νη 

καζεηέο απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. Πνιχ κηθξή είλαη ε παξνπζία 

καζεηψλ απφ άιιεο ρψξεο θαη κε πνζνζηφ  3,5% . 
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ΠΗΝΑΚΑ 4: ΠΑΡΟΤΗΑ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΑΝΑ ΦΤΛΟ 
 

Statistics 

 

φφλο  

N Valid 115 

Missing 0 

 
 
 

 θύιν 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Αγόρι 64 55,7 55,7 55,7 

Κορίτςι 51 44,3 44,3 100,0 

Total 115 100,0 100,0   

 
 
 

Κοπίηζι

Αγόπι

θύλο

 
 
 
 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα αγφξηα ηνπ δείγκαηνο 

παξνπζηάδνπλ ειαθξψο κεγαιχηεξν πνζνζηφ (55,7%) εθπξνζψπεζεο  απφ ηα θνξίηζηα, 

ηα νπνία έρνπλ πνζνζηφ 44,3% . 
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ΠΗΝΑΚΑ 5: ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΜΑΘΖΣΔ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖ  ΦΟΗΣΖΖ 
Statistics 

 
φοίτηςη  

N Valid 115 

Missing 0 

 

 
 θνίηεζε 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Κανονική 93 80,9 80,9 80,9 

Δεν φοίτηςαν καθόλου 10 8,7 8,7 89,6 

Διαρροή Α τάξη 4 3,5 3,5 93,0 

Διαρροή Β τάξη 5 4,3 4,3 97,4 

Διαρροή Γ τάξη 3 2,6 2,6 100,0 

Total 115 100,0 100,0   

 

 
 
 

Γιαπποή Γ ηάξη

Γιαπποή Β ηάξη

Γιαπποή Α ηάξη

Γεν θοίηηζαν 
καθόλος

Κανονική

θοίηηζη
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Απφ ηνπ 115 καζεηέο ηνπ δείγκαηνο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θνίηεζε θαλνληθά ζηα 

Γπκλάζηα ηνπ Ννκνχ θαη κε πνζνζηφ 80,9 % απέθηεζε απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. Σν 

ππφινηπν πνζνζηφ απνηειεί ηελ καζεηηθή δηαξξνή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα 

γπκλάζηα ηεο Αξγνιίδαο θαη αγγίδεη ην 19,1. πγθεθξηκέλα ην 8,7% αθνξά καζεηέο πνπ 

δελ θνίηεζαλ θαζφινπ ζην Γπκλάζην. Δπνκέλσο ζρεδφλ ε κηζή δηαξξνή ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζηα Γπκλάζηα ηεο Αξγνιίδαο  αθνξά καζεηέο πνπ ζηακαηνχλ ηηο ζπνπδέο ηνπο 

ζην Γεκνηηθφ. Η ππφινηπε δηαξξνή αθνξά καζεηέο πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν ζηελ 

Α΄ ηάμε θαη κε πνζνζηφ 3,5% θαη ζηε Β΄ ηάμε κε ιίγν κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ θηάλεη 

ζηα  4,3%. Πνιχ κηθξφηεξε είλαη ε καζεηηθή δηαξξνή ζηε Γ΄ ηάμε θαη κε πνζνζηφ 2,6% .  
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ΠΗΝΑΚΑ 6: ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΜΑΘΖΣΔ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

ΣΑΞΖ 
 
Statistics 
 
επανάληψη τάξησ  

N Valid 115 

Missing 0 

 

 
 επαλάιεςε ηάμεο 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Οχι 107 93,0 93,0 93,0 

Ναι 8 7,0 7,0 100,0 

Total 115 100,0 100,0   

 

 

 

Ναι

Οσι

επανάλητη ηάξηρ

 
 

 

Σν 93% ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ηνπ Ννκνχ Αξγνιίδαο δελ επαλαιακβάλεη ηάμε ή 

ηάμεηο θαη κφλν ην 7% ρξεηάδεηαη λα θνηηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξέο ζε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο ηάμεηο. 
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Β2.3  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΥΔΣΗΔΧΝ 

 

1. Φύιν – Φνίηεζε 

Πίλαθαο 1 : Φύιν ζε ζρέζε κε ηε Φνίηεζε 

  
 

Case Processing Summary 

 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

φφλο * φοίτηςη 115 100,0% 0 ,0% 115 100,0% 

 
θύιν * θνίηεζε Crosstabulation 

 

  

φοίτηςη 

Total Κανονική 
Δεν φοίτηςαν 

καθόλου 
Διαρροή Α 

τάξη 
Διαρροή Β 

τάξη 
Διαρροή Γ 

τάξη 

φφλο Αγόρι Count 49 7 4 2 2 64 

Expected Count 51,8 5,6 2,2 2,8 1,7 64,0 

% within φφλο 76,6% 10,9% 6,3% 3,1% 3,1% 100,0% 

% within φοίτηςη 52,7% 70,0% 100,0% 40,0% 66,7% 55,7% 

Std. Residual -,4 ,6 1,2 -,5 ,3   

Κορίτςι Count 44 3 0 3 1 51 

Expected Count 41,2 4,4 1,8 2,2 1,3 51,0 

% within φφλο 86,3% 5,9% ,0% 5,9% 2,0% 100,0% 

% within φοίτηςη 47,3% 30,0% ,0% 60,0% 33,3% 44,3% 

Std. Residual ,4 -,7 -1,3 ,5 -,3   

Total Count 93 10 4 5 3 115 

Expected Count 93,0 10,0 4,0 5,0 3,0 115,0 

% within φφλο 80,9% 8,7% 3,5% 4,3% 2,6% 100,0% 

% within φοίτηςη 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,996(a) 4 ,288 

Likelihood Ratio 6,528 4 ,163 
Linear-by-Linear 
Association 

,620 1 ,431 

N of Valid Cases 
115     

 
a  7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,33. 
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Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

πνξείαο θνίηεζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη ζηα δπν θχια.  ( ηηκή p: 0,288). 

Παξαηεξνχκε δειαδή φηη ηα αγφξηα θνίηεζαλ θαλνληθά θαη απέθηεζαλ απνιπηήξηα 

Γπκλαζίνπ ζε πνζνζηφ 76,6 % ελψ ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ (86,3 

%). Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά καζεηηθήο δηαξξνήο εκθαλίδνληαη ζηνπο καζεηέο πνπ 

εγγξάθεθαλ απηνδίθαηα ζην Γπκλάζην αιιά δε θνίηεζαλ  θαζφινπ. ε απηφ ην πνζνζηφ ηα 

αγφξηα θαίλεηαη λα εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν πεξηζζφηεξν ζε πνζνζηφ 10,9% ελψ ηα 

θνξίηζηα ιηγφηεξν θαη ζε πνζνζηφ 5,9%. Δπίζεο παξαηεξείηαη φηη ε δηαξξνή ησλ αγνξηψλ 

ζηελ Α΄ αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 6,3% ελψ ε αληίζηνηρε δηαξξνή ησλ θνξηηζηψλ είλαη 

κεδεληθή. Η εηθφλα δηαθνξνπνηείηαη ζηε Β΄ ηάμε κε ηελ δηαξξνή ησλ αγνξηψλ λα είλαη 

3,1% ελψ ησλ θνξηηζηψλ λα αλέξρεηαη ζηα 5,9%.Η δηαξξνή ησλ αγνξηψλ ζηελ Γ΄ ηάμε 

είλαη ίδηα κε ηε Β΄ 3,1% ελψ γηα ηα θνξίηζηα κεηψλεηαη ζε 2%. Δπνκέλσο ε πνξεία 

θνίηεζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ δελ εμαξηάηαη απφ ην θχιν ηνπ καζεηή. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 91 

2. Αςτικότητα – Φοίτηςη 
 

Πίνακασ 2: Αςτικότητα ςε ςχέςη με τη φοίτηςη 
  

Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

αζηικόηηηα * θοίηηζη 111 96,5% 4 3,5% 115 100,0% 

  
 
 

αζηικόηηηα * θοίηηζη Crosstabulation 
 

  

θοίηηζη 

Total Κανονική 
Γεν θοίηηζαν 

καθόλος 
Γιαπποή Α 

ηάξη 
Γιαπποή Β 

ηάξη 
Γιαπποή Γ 

ηάξη 

αζηικόηηηα αζηική Count 43 9 2 4 1 59 

Expected Count 47,3 5,3 2,1 2,7 1,6 59,0 

% within αζηικόηηηα 72,9% 15,3% 3,4% 6,8% 1,7% 100,0% 

% within θοίηηζη 48,3% 90,0% 50,0% 80,0% 33,3% 53,2% 

Std. Residual -,6 1,6 -,1 ,8 -,5   

ημιαζηική Count 23 1 0 0 1 25 

Expected Count 20,0 2,3 ,9 1,1 ,7 25,0 

% within αζηικόηηηα 92,0% 4,0% ,0% ,0% 4,0% 100,0% 

% within θοίηηζη 25,8% 10,0% ,0% ,0% 33,3% 22,5% 

Std. Residual ,7 -,8 -,9 -1,1 ,4   

αγποηική Count 23 0 2 1 1 27 

Expected Count 21,6 2,4 1,0 1,2 ,7 27,0 

% within αζηικόηηηα 85,2% ,0% 7,4% 3,7% 3,7% 100,0% 

% within θοίηηζη 25,8% ,0% 50,0% 20,0% 33,3% 24,3% 

Std. Residual ,3 -1,6 1,0 -,2 ,3   

Total Count 89 10 4 5 3 111 

Expected Count 89,0 10,0 4,0 5,0 3,0 111,0 

% within αζηικόηηηα 80,2% 9,0% 3,6% 4,5% 2,7% 100,0% 

% within θοίηηζη 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,907(a) 8 ,207 

Likelihood Ratio 14,756 8 ,064 
Linear-by-Linear 
Association 

,359 1 ,549 

N of Valid Cases 
111     

 
a  11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,68. 
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Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

πνξείαο θνίηεζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη έδξα ε ζρνιηθή 

κνλάδα ζηελ νπνία θνηηνχλ ( ηηκή p : 0,207 ). Παξαηεξνχκε δειαδή φηη ε θνίηεζε ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ήηαλ θαλνληθή ζε ζρνιεία αζηηθήο πεξηνρήο ζε πνζνζηφ 72,9 % , 

ζε ζρνιεία εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ ην πνζνζηφ είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν θαη  αλέξρεηαη ζε 

92 %  θαη ηέινο ζηα ζρνιεία αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ην πνζνζηφ είλαη 85,2 %.  

 Χο εθ ηνχηνπ ε κεγαιχηεξε καζεηηθή δηαξξνή εληνπίδεηαη ζηα ζρνιεία ησλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ ζε πνζνζηφ πνπ θηάλεη ζηα 27,2 % . Απφ απηφ ην πνζνζηφ ( 27,2 %) δηαξξνήο  

νη πεξηζζφηεξνη  είλαη καζεηέο πνπ δελ θνίηεζαλ θαζφινπ ζηα αληίζηνηρα Γπκλάζηα 

(15,3) ελψ ζαθψο κηθξφηεξε είλαη ε δηαξξνή ζηηο ηάμεηο Α΄ ζε πνζνζηφ 3,4 % . ηε  Β΄ 

ηάμε ην πνζνζηφ  δηπιαζηάδεηαη ζε 6,8 % ελψ ζηε Γ΄ ηάμε κεηψλεηαη ζε 1,7. ην ζχλνιφ 

ηεο ε δηαξξνή θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο Α΄ Β΄ Γ΄  αγγίδεη ην πνζνζηφ ηνπ 11,9 % . 

Η κηθξφηεξε δηαξξνή αιινδαπψλ καζεηψλ θαηαγξάθεηαη ζε ζρνιεία εκηαζηηθψλ 

πεξηνρψλ  ζε πνζνζηφ 8% . Απφ ην πνζνζηφ απηφ νη καζεηέο πνπ δελ θνίηεζαλ θαζφινπ 

είλαη νη κηζνί, δειαδή απνηεινχλ ην 4% ελψ νη άιινη κηζνί ( 4%) είλαη καζεηέο πνπ 

εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν ζηελ Γ΄ ηάμε. ηηο άιιεο ηάμεηο νη καζεηηθή δηαξξνή είλαη 

κεδεληθή. 

Σέινο ζηα ζρνιεία ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ε δηαξξνή θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ 14,8 % . 

Η κεγαιχηεξε δηαξξνή παξαηεξείηαη ζηελ Α΄ ηάμε ζε πνζνζηφ 7,4% ελψ ην ππφινηπν 

πνζνζηφ δηαξξνήο 7,4 δηαηξείηαη ηζφηηκα ζηελ Β΄ θαη Γ΄ ηάμε. Γελ ππήξμαλ καζεηέο πνπ 

δελ θνίηεζαλ θαζφινπ ζηα αληίζηνηρα ζρνιεία. πκπεξαζκαηηθά ε θνίηεζε ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πεξηνρή πνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν ζην 

νπνίν θνηηνχλ. 
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3. Εθνικότητα – Φοίτηςη 

Πίνακασ 3 : Εθνικότητα ςε ςχέςη με τη Φοίτηςη 

 
Case Processing Summary 

 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

εθνικόηηηα * θοίηηζη 115 100,0% 0 ,0% 115 100,0% 

 
εθνικόηηηα * θοίηηζη Crosstabulation 
 

  

θοίηηζη 

Total Κανονική 
Γεν θοίηηζαν 

καθόλος 
Γιαπποή Α 

ηάξη 
Γιαπποή Β 

ηάξη 
Γιαπποή Γ 

ηάξη 

εθνικόηηηα Αλβανία Count 72 5 2 1 1 81 

Expected Count 65,5 7,0 2,8 3,5 2,1 81,0 

% within εθνικόηηηα 88,9% 6,2% 2,5% 1,2% 1,2% 100,0% 

% within θοίηηζη 77,4% 50,0% 50,0% 20,0% 33,3% 70,4% 

Std. Residual ,8 -,8 -,5 -1,3 -,8   

Βοςλγαπία Count 4 2 1 3 1 11 

Expected Count 8,9 1,0 ,4 ,5 ,3 11,0 

% within εθνικόηηηα 36,4% 18,2% 9,1% 27,3% 9,1% 100,0% 

% within θοίηηζη 4,3% 20,0% 25,0% 60,0% 33,3% 9,6% 

Std. Residual -1,6 1,1 1,0 3,6 1,3   

Ροςμανία Count 5 1 1 1 1 9 

Expected Count 7,3 ,8 ,3 ,4 ,2 9,0 

% within εθνικόηηηα 55,6% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 100,0% 

% within θοίηηζη 5,4% 10,0% 25,0% 20,0% 33,3% 7,8% 

Std. Residual -,8 ,2 1,2 1,0 1,6   

Υώπερ ππώην ΔΓ Count 8 2 0 0 0 10 

Expected Count 8,1 ,9 ,3 ,4 ,3 10,0 

% within εθνικόηηηα 80,0% 20,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within θοίηηζη 8,6% 20,0% ,0% ,0% ,0% 8,7% 

Std. Residual ,0 1,2 -,6 -,7 -,5   

Λοιπέρ Υώπερ Count 4 0 0 0 0 4 

Expected Count 3,2 ,3 ,1 ,2 ,1 4,0 

% within εθνικόηηηα 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within θοίηηζη 4,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,5% 

Std. Residual ,4 -,6 -,4 -,4 -,3   

Total Count 93 10 4 5 3 115 

Expected Count 93,0 10,0 4,0 5,0 3,0 115,0 

% within εθνικόηηηα 80,9% 8,7% 3,5% 4,3% 2,6% 100,0% 

% within θοίηηζη 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 32,945(a) 16 ,008 

Likelihood Ratio 25,486 16 ,062 
Linear-by-Linear 
Association 

1,378 1 ,240 

N of Valid Cases 
115     

 
a  20 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 
 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ. ( ηηκή p : 0,008 ). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζεσξνχκε φηη νη 

δπν κεηαβιεηέο δελ είλαη αιιεινεμαξηψκελεο, δειαδή ε πνξεία θνίηεζεο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα Γπκλάζηα ηεο Αξγνιίδαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ρψξα 

θαηαγσγήο. Χζηφζν ε ηηκή p : 0,008 είλαη πνιχ θνληά ζηελ ηηκή a < 0,005 θαη άξα ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ζπκπέξαζκά καο είλαη αξθεηά αβέβαην. Αλαιπηηθφηεξα 

παξαηεξνχκε πσο απφ δείγκα 115 καζεηψλ,  κε βάζε ηνλ πίλαθα Crosstabulation νη 

καζεηέο κε Αιβαληθή θαηαγσγή ζε πνζνζηφ 88,9 % θνίηεζαλ θαλνληθά θαη απέθηεζαλ 

απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο πνπ αλέξρεηαη 

ζε 6,2 % αθνξά ζε απηνχο πνπ δελ θνίηεζαλ θαζφινπ ζην Γπκλάζην κεηά ηελ 

απηνδίθαηε εγγξαθή ηνπο απφ ην Γεκνηηθφ. εκαληηθά κηθξφηεξε θαηαγξάθεηαη ε 

δηαξξνή θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο( Α΄ Β΄  θαη Γ΄ ) κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 4,9 %, Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Α΄ ηάμε ην πνζνζηφ δηαξξνήο είλαη 2,5 % ,  θαη 1,2 % ζηελ Β ΄ θαη Γ 

΄ ηάμε αληίζηνηρα. πλνιηθά ην πνζνζηφ ηεο δηαξξνήο ησλ καζεηψλ κε Αιβαληθή 

θαηαγσγή αλέξρεηαη γηα ηα Γπκλάζηα ηεο Αξγνιίδαο ζην πνζνζηφ ηνπ 11,1 %. 

Χζηφζν νη καζεηέο κε Βνπιγαξηθή θαηαγσγή παξνπζηάδνπλ πνζνζηφ θαλνληθήο 

θνίηεζεο κφιηο 36,4 % .Σν πςειφηεξν πνζνζηφ δηαξξνήο ηνπο θαηαγξάθεηαη ζηε Β΄ 

Γπκλαζίνπ θαη αγγίδεη ην 27,3 % ελψ κεγάιε είλαη θαη ε δηαξξνή ζε απηνχο πνπ δελ 

θνίηεζαλ θαζφινπ ( 18,2 % ). Η Α΄ θαη θαη ε Γ ηάμε αθνινπζνχλ κε κηθξφηεξε δηαξξνή 

θαη  κε πνζνζηφ 9,1 αληίζηνηρα. Η ζπλνιηθή δηαξξνή ησλ Βνχιγαξσλ καζεηψλ 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 63,6% . Απφ ηα ηππνπνηεκέλα ππφινηπα ηνπ πίλαθά καο 

παξαηεξνχκε φηη ην θειί ηεο Βνπιγαξίαο έρεη ηηκή + 3,6 ( δηαξξνή Β΄ ηάμεο ). Φαίλεηαη 

ινηπφλ φηη εθεί δηαθαίλεηαη έληνλα κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε, αθνχ ζε απηήλ ηελ 
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εζληθφηεηα ππάξρνπλ ζαθψο πεξηζζφηεξνη καζεηέο πνπ δηαξξένπλ απφ φζν αλακελφηαλ 

ζε απηήλ ηελ ηάμε.  

Οη καζεηέο κε θαηαγσγή απφ ηελ Ρνπκαλία απνθηνχλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ ζε 

πνζνζηφ 55,6%. Οη καζεηηθή δηαξξνή δηαλέκεηαη ηζνκεξψο κε πνζνζηφ 11,1% ζε απηνχο 

πνπ δελ θνίηεζαλ θαζφινπ θαη ζε απηνχο πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν ζε κηα απφ ηηο 

ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Η καζεηηθή δηαξξνή ινηπφλ ησλ καζεηψλ απηψλ αγγίδεη ην 

44,4%. 

Οη καζεηέο κε  θαηαγσγή απφ ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο  Έλσζεο θνηηνχλ θαλνληθά 

ζηα Γπκλάζηα ηεο Αξγνιίδαο ζε πνζνζηφ 80 % ελψ ε καζεηηθή δηαξξνή ηνπο αθνξά ζε 

απηνχο πνπ δελ θνίηεζαλ θαζφινπ ζην Γπκλάζην θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 20%. Η 

δηαξξνή ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ είλαη κεδεληθή. Γειαδή φζνη καζεηέο απηψλ 

ησλ εζληθνηήησλ θνίηεζαλ ζηα ζρνιεία απέθηεζαλ θαη απνιπηήξην Γπκλαζίνπ.  

Σέινο νη καζεηέο απφ άιιεο ρψξεο θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ ζε 

πνζνζηφ 100%. Η δηαξξνή δειαδή ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη κεδεληθή. 
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4. Επανάληψη τάξησ – Φοίτηςη 

Πίνακασ 4 : Επανάληψη τάξησ ςε ςχέςη με τη Φοίτηςη 

 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

επανάλητη 
ηάξηρ * θοίηηζη 115 100,0% 0 ,0% 115 100,0% 

 

 
επανάλητη ηάξηρ * θοίηηζη Crosstabulation 

 

 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 21,869(a) 4 ,000 

Likelihood Ratio 12,807 4 ,012 
Linear-by-Linear 
Association 

7,128 1 ,008 

N of Valid Cases 
115     

 
a  7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,21. 

 

 

θοίηηζη 

Total Κανονική 
Γεν θοίηηζαν 

καθόλος 
Γιαπποή Α 

ηάξη 
Γιαπποή Β 

ηάξη 
Γιαπποή Γ 

ηάξη 

επανάλητη 
ηάξηρ 

Οσι Count 89 10 2 3 3 107 

Expected Count 86,5 9,3 3,7 4,7 2,8 107,0 

% within επανάλητη ηάξηρ 83,2% 9,3% 1,9% 2,8% 2,8% 100,0% 

% within θοίηηζη 95,7% 100,0% 50,0% 60,0% 100,0% 93,0% 

Std. Residual ,3 ,2 -,9 -,8 ,1   

Ναι Count 4 0 2 2 0 8 

Expected Count 6,5 ,7 ,3 ,3 ,2 8,0 

% within επανάλητη ηάξηρ 50,0% ,0% 25,0% 25,0% ,0% 100,0% 

% within θοίηηζη 4,3% ,0% 50,0% 40,0% ,0% 7,0% 

Std. Residual -1,0 -,8 3,3 2,8 -,5   

Total Count 93 10 4 5 3 115 

Expected Count 93,0 10,0 4,0 5,0 3,0 115,0 

% within επανάλητη ηάξηρ 80,9% 8,7% 3,5% 4,3% 2,6% 100,0% 

% within θοίηηζη 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ δπν κεηαβιεηψλ ( ηηκή p : 0,000 ). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζεσξνχκε φηη νη δπν 

κεηαβιεηέο είλαη αιιεινεμαξηψκελεο, δειαδή ε πνξεία θνίηεζεο ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζηα Γπκλάζηα ηεο Αξγνιίδαο ζρεηίδεηαη κε ηελ επαλάιεςε κηαο ή 

πεξηζζνηέξσλ ηάμεσλ.  

Αλαιπηηθφηεξα δηεξεπλψληαο ηνπο καζεηέο πνπ δελ επαλέιαβαλ θακία ηάμε ζε πνζνζηφ 

83,2% θνίηεζαλ θαλνληθά θαη απέθηεζαλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. Αληίζεηα απφ ηνπο 

καζεηέο πνπ επαλέιαβαλ ηάμε ή ηάμεηο κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηάθεξαλ κφλν νη 

κηζνί (50% )λα πάξνπλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. 

Απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ επαλέιαβαλ θακηά ηάμε έλα πνζνζηφ 9,3% δε θνίηεζε 

θαζφινπ ελψ ε δηαξξνή ζηελ Α΄ ηάμε είλαη 1,9% θαη ζηε Β΄ θαη Γ΄ 2,8% γηα ηελ 

θαζεκηά. Η καζεηηθή δηαξξνή δειαδή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ δελ επαλέιαβαλ 

ηάμε αγγίδεη ηα 7,5% θαη γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο καδί. Η ζπλνιηθή δηαξξνή ππνινγίδνληαο θη 

απηνχο πνπ δε θνίηεζαλ θαζφινπ αλέξρεηαη ζηα 17,7%. 

ηνλ πίλαθα Crosstabulation παξαηεξνχκε απφ ηα ηππνπνηεκέλα ππφινηπα φηη ην θειί 

ησλ καζεηψλ πνπ επαλέιαβαλ ηελ Α΄ ηάμε έρεη ηηκή +3,3. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη εθεί 

δηακνξθψλεηαη πην έληνλα ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε, αθνχ ζε απηνχο ηνπο καζεηέο 

ππάξρεη έλδεημε πσο δηαξξένπλ πεξηζζφηεξνη απφ φζν αλακελφηαλ. Αλάινγν εχξεκα 

παξαηεξνχκε θαη ζηνλ θειί ησλ καζεηψλ πνπ επαλέιαβαλ ηάμε θαη έρεη ηηκή +2,8. Καη 

ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην εχξεκα ππνδειψλεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε δηαξξνή απφ φζε 

αλακελφηαλ ζε απηφ ην επίπεδν. Γειαδή ζε πνζνζηφ 25% απφ ηνπο καζεηέο πνπ 

επαλαιακβάλνπλ ηελ ηάμε εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν ελψ θνηηνχζαλ ζηε Β΄ ηάμε. 

πκπεξαζκαηηθά απνδεηθλχεηαη πσο ε επαλάιεςε ηάμεο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. 
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5. Επανάληψη τάξησ – Αςτικότητα 
 
Πίνακασ 5: Επανάληψη τάξησ ςε ςχέςη με την Αςτικότητα  
  

 
Case Processing Summary 

 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

επανάλητη ηάξηρ 
* αζηικόηηηα 111 96,5% 4 3,5% 115 100,0% 

 

 
 επανάλητη ηάξηρ * αζηικόηηηα Crosstabulation 
 

  

αζηικόηηηα 

Total αζηική ημιαζηική αγποηική 

επανάλητη 
ηάξηρ 

Οσι Count 57 25 21 103 

Expected Count 54,7 23,2 25,1 103,0 

% within επανάλητη ηάξηρ 55,3% 24,3% 20,4% 100,0% 

% within αζηικόηηηα 96,6% 100,0% 77,8% 92,8% 

Std. Residual ,3 ,4 -,8   

Ναι Count 2 0 6 8 

Expected Count 4,3 1,8 1,9 8,0 

% within επανάλητη ηάξηρ 25,0% ,0% 75,0% 100,0% 

% within αζηικόηηηα 3,4% ,0% 22,2% 7,2% 

Std. Residual -1,1 -1,3 2,9   

Total Count 59 25 27 111 

Expected Count 59,0 25,0 27,0 111,0 

% within επανάλητη ηάξηρ 53,2% 22,5% 24,3% 100,0% 

% within αζηικόηηηα 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,329(a) 2 ,002 

Likelihood Ratio 11,417 2 ,003 
Linear-by-Linear 
Association 

7,676 1 ,006 

N of Valid Cases 
111     

 
a  3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,80. 
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Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα  Chi-Square Tests ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ νη νπνίεο ηειηθά είλαη θαη 

αιιειεμαξηψκελεο. Η ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ είλαη p : 0,002 (πνιχ κηθξή), αλ 

ζεσξήζνπκε σο επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ην α = 0,005. Σν ζπκπέξαζκα 

ινηπφλ είλαη φηη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ζρνιείνπ επεξεάδεη ζε ζηαηηζηηθφ ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ επαλάιεςε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα ζηνλ πίλαθα Crosstabulation παξαηεξνχκε φηη απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ 

επαλαιακβάλνπλ ηελ ηάμε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 55,3% αθνξά ζε απηνχο πνπ 

θνίηεζαλ ζε ζρνιεία αζηηθψλ πεξηνρψλ. Αθνινπζνχλ κε δηαθνξά θαη ζε πνζνζηφ 24,3% 

νη καζεηέο ησλ εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ ελψ νη καζεηέο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ έρνπλ 

πνζνζηφ 20,4% . Παξαηεξψληαο ηελ ηηκή ηνπ Std. Residual (+2,9) ζην θειί ησλ καζεηψλ 

πνπ θνηηνχλ ζηα ζρνιεία αγξνηηθψλ πεξηνρψλ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη εθεί δηακνξθψλεηαη 

πην έληνλα ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. Η ηηκή +2,9 ππνδειψλεη ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο λα επαλαιακβάλνπλ ηελ ηάμε απφ φζν αλακελφηαλ ζε απηφ ην 

επίπεδν. Η επαλάιεςε ηάμεο ινηπφλ εκθαλίδεηαη έληνλα ζηα ζρνιεία αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ θαη ζε πνζνζηφ κάιηζηα πνπ αλέξρεηαη ζε 75%. Αληίζεηα γηα ηα ζρνιεία ησλ 

αζηηθψλ πεξηνρψλ απφ ηνπο καζεηέο πνπ επαλαιακβάλνπλ ηελ ηάμε ην πνζνζηφ 

κεηψλεηαη ζε 25% , δειαδή πνιχ ιηγφηεξνη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ ηάμε ζε ζρέζε κε 

απηνχο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Σέινο εληχπσζε πξνθαιεί πσο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ 

δείγκαηνο πνπ  επαλαιακβάλνπλ ηάμε  θαλείο δελ επαλέιαβε ηάμε ζηα ζρνιεία ησλ 

εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ, κηαο θαη ην πνζνζηφ είλαη κεδεληθφ.  
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6. Επανάληψη τάξησ – Εθνικότητα 
 
Πίνακασ 6: Επανάληψη τάξησ ςε ςχέςη με την Εθνικότητα   
  
  
 
Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

επανάλητη ηάξηρ 
* εθνικόηηηα 115 100,0% 0 ,0% 115 100,0% 

 

 
 επανάλητη ηάξηρ * εθνικόηηηα Crosstabulation 

 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,505(a) 4 ,477 

Likelihood Ratio 3,833 4 ,429 
Linear-by-Linear 
Association 

,149 1 ,699 

N of Valid Cases 
115     

 
a  5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,28. 
 

 

εθνικόηηηα 

Total Αλβανία Βοςλγαπία Ροςμανία 
Υώπερ ππώην 

ΔΓ Λοιπέρ Υώπερ 

επανάλητη 
ηάξηρ 

Οσι Count 76 9 8 10 4 107 

Expected Count 75,4 10,2 8,4 9,3 3,7 107,0 

% within επανάλητη ηάξηρ 71,0% 8,4% 7,5% 9,3% 3,7% 100,0% 

% within εθνικόηηηα 93,8% 81,8% 88,9% 100,0% 100,0% 93,0% 

Std. Residual ,1 -,4 -,1 ,2 ,1   

Ναι Count 5 2 1 0 0 8 

Expected Count 5,6 ,8 ,6 ,7 ,3 8,0 

% within επανάλητη ηάξηρ 62,5% 25,0% 12,5% ,0% ,0% 100,0% 

% within εθνικόηηηα 6,2% 18,2% 11,1% ,0% ,0% 7,0% 

Std. Residual -,3 1,4 ,5 -,8 -,5   

Total Count 81 11 9 10 4 115 

Expected Count 81,0 11,0 9,0 10,0 4,0 115,0 

% within επανάλητη ηάξηρ 70,4% 9,6% 7,8% 8,7% 3,5% 100,0% 

% within εθνικόηηηα 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα Chi-Square Tests θαη ηελ ηηκή p : 0,477 δηαπηζηψλνπκε πσο δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ επαλάιεςε ηάμεο θαη ηελ 

εζληθφηεηα ησλ καζεηψλ. ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ δελ 

επαλαιακβάλνπλ ηάμε νη καζεηέο κε θαηαγσγή  απφ ηελ Αιβαλία έρνπλ πνζνζηφ 71% 

θαη αθνινπζνχλ κε κηθξφηεξα πνζνζηά νη καζεηέο  απφ ηελ Βνπιγαξία κε πνζνζηφ 8,4% 

, νη καζεηέο απφ Ρνπκαλία κε 7,5%, νη καζεηέο απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ κε 

πνζνζηφ 9,3% θαη ηέινο νη καζεηέο απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο κε πνζνζηφ 3,7% . Απφ 

ηνπο καζεηέο πνπ επαλαιακβάλνπλ ηελ ηάμε ππεξέρνπλ νη καζεηέο απφ ηελ Αιβαλία ζε 

πνζνζηφ 62,5% , αθνινπζνχλ κε ζεκαληηθή δηαθνξά νη καζεηέο απφ ηελ Βνπιγαξία κε 

πνζνζηφ 25,0% θαη ζεκαληηθή δηαθνξά εληνπίδεηαη θαη ζηνπο καζεηέο απφ ηελ Ρνπκαλία 

πνπ ην πνζνζηφ ηνπο είλαη 12,5 %. Γελ ππάξρνπλ καζεηέο απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ 

ΔΓ θαη ηηο Λνηπέο ρψξεο πνπ λα επαλαιακβάλνπλ ηάμε.  πκπεξαζκαηηθά ε 

επαλάιεςε ηάμεο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ. 
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7. Επανάληψη τάξησ – Φύλο 
 
Πίνακασ 7: Επανάληψη τάξησ ςε ςχέςη με το Φύλο  
 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

επανάλητη ηάξηρ * θύλο 115 100,0% 0 ,0% 115 100,0% 

 
 επανάλητη ηάξηρ * θύλο Crosstabulation 
 

  

θύλο 

Total Αγόπι Κοπίηζι 

επανάλητη 
ηάξηρ 

Οσι Count 58 49 107 

Expected Count 59,5 47,5 107,0 

% within επανάλητη ηάξηρ 54,2% 45,8% 100,0% 

% within θύλο 90,6% 96,1% 93,0% 

Std. Residual -,2 ,2   

Ναι Count 6 2 8 

Expected Count 4,5 3,5 8,0 

% within επανάλητη ηάξηρ 75,0% 25,0% 100,0% 

% within θύλο 9,4% 3,9% 7,0% 

Std. Residual ,7 -,8   

Total Count 64 51 115 

Expected Count 64,0 51,0 115,0 

% within επανάλητη ηάξηρ 55,7% 44,3% 100,0% 

% within θύλο 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,304(b) 1 ,253     

Continuity 
Correction(a) 

,598 1 ,439     

Likelihood Ratio 1,378 1 ,240     

Fisher's Exact Test       ,298 ,223 

Linear-by-Linear 
Association 1,293 1 ,256     

N of Valid Cases 115         

 
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,55. 
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Με αλαθνξά ηνλ πίλαθα Chi-Square Tests θαη ηελ ηηκή p : 0,253 δελ πξνθχπηεη 

ζεκαληηθά ζηαηηζηηθά ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ. Θεσξνχκε φηη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε νη δπν κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο θαη άξα ε επαλάιεςε ηάμεο δελ 

εμαξηάηαη απφ ην θχιν ηνπ καζεηή. Απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ επαλαιακβάλνπλ ηάμε 

έλα πνζνζηφ 54,2% είλαη αγφξηα  θαη ιηγφηεξα είλαη ηα θνξίηζηα κε πνζνζηφ 45,8% . 

Απφ ηνπο καζεηέο πνπ επαλαιακβάλνπλ ηελ ηάμε ηα αγφξηα εθπξνζσπνχληαη κε 

πνζνζηφ 75% θαη ηα θνξίηζηα κε πνζνζηφ 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

Β2.4  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 

Γεληθά  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα καο πξνθχπηεη πσο απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ 

εγγξάθεθαλ απηνδίθαηα απφ ην δεκνηηθφ ζηελ Α΄ ηάμε ησλ 11 απφ ηα 14 εκεξήζηα 

γπκλάζηα ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011 (γεληά 2010-1011) ην 

πνζνζηφ παξνπζίαο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ 15%. Τπάξρεη 

παξνπζία απηήο ηεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο ζε φια ηα ελ ιφγσ ζρνιεία. Γε βξέζεθε 

δειαδή ζρνιείν πνπ λα κελ θνηηνχλ αιινδαπνί καζεηέο, αλ θαη ε εθπξνζψπεζε ηνπο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν. Άιια ζρνιεία δειαδή είραλ εγγξάςεη πνιινχο 

αιινδαπνχο καζεηέο θη άιια ιίγνπο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξνπζίαο ηνπο ζε 

Γπκλάζην ηνπ λνκνχ είλαη 16,5% θαη ην κηθξφηεξν αγγίδεη ζε πνζνζηφ ην 2,6%. 

Δπνκέλσο ε θαηαλνκή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηα Γπκλάζηα ηνπ λνκνχ δελ είλαη 

ηζνκεξήο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε εγγξαθή ηνπ καζεηή εμαξηάηαη απφ ηνλ ηφπν 

κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ καζεηή ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

Π.Γ 104/79 (ΦΔΚ 23/1979). Σα ζηνηρεία απηά εληζρχνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο νη 

αιινδαπνί καζεηέο ζηα ειιεληθά ζρνιεία είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη πσο θαη ζην ηδηαίηεξν ηχπνπ ζρνιείνπ, ηνπ Μνπζηθνχ 

Γπκλαζίνπ Πξνζχκλεο θνηηνχζαλ έζησ θαη ιίγνη αιινδαπνί καζεηέο νη νπνίνη 

κεηαθηλνχληαλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ. Οη καζεηέο δειαδή απηνί (κφλν 

ηέζζεξηο) επέιεμαλ λα θνηηήζνπλ ζε απηφλ ηνλ ηχπν ζρνιείνπ θαη φρη ζε θάπνην 

εκεξήζην Γπκλάζην ηεο γεηηνληάο ηνπο ή έζησ ζην πην θνληηλφ ζρνιείν ηνπ ηφπνπ 

δηακνλήο ηνπο. 

Μαζεηηθή δηαξξνή ζηα Γπκλάζηα Αξγνιίδαο 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο πξνθχπηεη πσο νη αιινδαπνί καζεηέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο γεληάο ζε πνζνζηφ 19,1% δελ θαηάθεξαλ λα πάξνπλ απνιπηήξην 

Γπκλαζίνπ, δειαδή εγθαηέιεηςαλ πξφσξα ην ζρνιείν θαη δελ νινθιήξσζαλ ηνλ 

θαηψηεξν θχθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Άξα ε δηαξξνή ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζηα Γπκλάζηα ηνπ Ννκνχ Αξγνιίδαο θαη γηα ηελ γεληά καζεηψλ ηνπ 2010 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 19,1%. ρεδφλ νη κηζνί απφ απηνχο πνπ εγθαηέιεηςαλ πξφσξα ην 

ζρνιείν δελ θνίηεζαλ θαζφινπ ζην Γπκλάζην.  Οη ππφινηπνη δηέθνςαλ ηελ θνίηεζή ηνπο  
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ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε ελψ ειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ ζηακάηεζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηε Γ΄ 

Γπκλαζίνπ. Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ζα επέηξεπαλ ηε ζχγθξηζε κε 

παιαηφηεξα δεδνκέλα ή ζε επξχηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν. Η θαηαγξαθή σζηφζν απφ 

έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ηεο δηαξξνήο ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ ησλ ειιεληθψλ εκεξήζησλ Γπκλαζίσλ γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2003-2004 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 6,5% θαη κε ηάζε κείσζεο. Η πςειφηεξε καζεηηθή δηαξξνή 

αγγίδεη ην 9,3 ελψ ε ρακειφηεξε θηάλεη ην 4,68%. Ο Ννκφο Αξγνιίδαο θαηαηάζζεηαη 

ζηνπο λνκνχο κε κεζαία καζεηηθή δηαξξνή (Ρνπζέαο & Βξεηάθνπ, 2008). Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο γηα ηε γεληά καζεηψλ 2010 ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο δηαξξνήο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη ηεο δηαξξνήο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

καζεηψλ ηνπ λνκνχ είλαη εληππσζηαθά κεγάιε. Δπίζεο, ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία 

επηζεκαίλεη φηη ε δηαξξνή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θηλείηαη ζε πνζνζηά πςειφηεξα ζε 

ζρέζε κε ηνπο γεγελείο (De Graaf & Van Zenderen, 2009). Οη Λαηίλνη καζεηέο έρνπλ 

ρακειφηεξα πνζνζηά απνθνίηεζεο απφ ην κέζν φξν ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία ηεο Καιηθφξληαο απφ ηνπο ιεπθνχο ζπκκαζεηέο ηνπο. Βέβαηα ηα 

πνζνζηά δηαθέξνπλ απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν. ε άιια αλέξρνληαη ζε 83% ελψ ζε άιια 

κεηψλνληαη ζε 52%. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ απνθνίηεζεο ησλ γεγελψλ ζπκκαζεηψλ ηνπο 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 78-88% (Chapman, 2011). Δπηπξνζζέησο, ηα απνηειέζκαηα απφ ην 

PISA ηνπ 2009 δείρλνπλ πσο αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ κε καζεηέο κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν πάλσ απφ 10% , ην πνζνζηφ ηεο πξψηεο γεληάο καζεηψλ πνπ 

δε απνθηά ηα πξνζφληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν 2 θπκαίλεηαη απφ 13% σο 15% 

ζηελ Απζηξαιία θαη ηνλ Καλαδά αληίζηνηρα. ηελ Απζηξία, ηε νπεδία θαη ηε Γαιιία,  

ζην 64%, 48% θαη 42% αληίζηνηρα. ε άιιεο ρψξεο, φπσο ε Ιηαιία, ε Διιάδα θαη ε 

Γαλία, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν πνπ δελ θηάλνπλ ζην 

επίπεδν 2 είλαη επίζεο πςειφ, αιιά ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ 

ππφβαζξν είλαη ιηγφηεξν απφ 10%. Δπηπιένλ, ζηελ Απζηξία, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ 

πνπ δελ επηηπγράλνπλ επάξθεηα επηπέδνπ 2 είλαη 42 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξν γηα 

ηα πξψηεο γεληάο καζεηέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν 

(OECD, 2010). 
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Δπαλάιεςε ηάμεο & καζεηηθή δηαξξνή 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ δελ επαλέιαβε ηάμε. Μφλν έλα 

πνζνζηφ 7% ρξεηάζηεθε λα επαλαιάβεη ηάμε ή ηάμεηο. Χζηφζν απφ ηνπο ιίγνπο καζεηέο 

πνπ επαλέιαβαλ ηάμε νη κηζνί κφλν θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. 

Δπνκέλσο ζηελ έξεπλά καο επηβεβαηψλνληαη επξήκαηα απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ 

επηζεκαίλνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε ηεο ζρνιηθήο πνξείαο ησλ καζεηψλ κε ηελ επαλάιεςε 

ηάμεο. Οη καζεηέο πνπ επαλαιακβάλνπλ ηάμε ή ηάμεηο εκθαλίδνπλ πην έληνλα ηελ  ηάζε 

λα εγθαηαιείςνπλ πξφσξα ην ζρνιείν (Makarova & Herzog, 2013). Δπηπξνζζέησο νη 

αιινδαπνί καζεηέο επαλαιακβάλνπλ ηάμε πην ζπρλά ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο. Σν 1/2 

ηνπ ζπλφινπ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε Γαιιία 

επαλαιακβάλεη θάπνηα ηάμε. Απφ ηνπ Γάιινπο καζεηέο επαλαιακβάλεη ηάμε κφλν ην ¼. 

Μέρξη ην ηέινο ηεο ηεηξάρξνλεο κέζεο εθπαίδεπζεο κφλν ην 1/3 ησλ κεηαλαζηψλ 

καζεηψλ επηιέγεηαη γηα ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ζηελ αλψηεξε γεληθή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ην ½ ησλ γεγελψλ. Οη κεηαλάζηεο καζεηέο θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν λα 

απνηχρνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπ θαη λα εγθαηαιείςνπλ ην ζρνιείν (UNICEF, 2009). ηελ 

ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη  ε επαλάιεςε ηάμεο 

γηα ην ζχλνιν (έιιελεο θαη αιινδαπνί) ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ Γπκλαζίσλ ηεο 

ρψξαο θπκαηλφηαλ ζην 4,9% γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2006-2007 θαη κάιηζηα κε ηάζεο 

κείσζεο (Κ.ΑΝ.ΔΠ., 2012:10). Όζν αλαθνξά ζηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο πνπ 

ρξεηάζηεθε λα επαλαιάβνπλ ηάμε, αξθεηνί δηέθνςαλ ηελ θνίηεζή ηνπο ζηελ κέζε ηεο 

επφκελεο  ζρνιηθήο ρξνληάο, δειαδή θαηά ηελ ρξνληά ηεο επαλάιεςεο ηεο ηάμεο. Οη 

καζεηέο απηνί έκεηλαλ ζην ηέινο ηεο ρξνληάο απφ απνπζίεο, ιφγσ αλεπαξθνχο θνίηεζεο 

θαη νχηε ηελ επφκελε ρξνληά παξνπζηάζηεθαλ ζηα ζρνιεία, γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ 

θνίηεζή ηνπο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο, αθνχ δελ θαηάθεξαλ 

ιφγσ επηδφζεσλ λα πξνβηβαζηνχλ ζηελ επφκελε ηάμε δελ εκθαλίζηεθαλ θαζφινπ ζην 

ζρνιείν κε ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 Η πνξεία ησλ καζεηψλ απηψλ είλαη δχζθνιν λα ειεγρζεί. Οη θαζεγεηέο ησλ ζρνιείσλ 

ηνπο δηαηχπσλαλ ηελ εθδνρή πσο αλαγθάζηεθαλ λα αθνινπζήζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο γηα 

εχξεζε εξγαζίαο ζε άιιε ρψξα ή επηζηξνθή ζηελ παηξίδα ηνπο. Χζηφζν νη γνλείο ηνπο 

δελ κεξίκλεζαλ, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ κεηεγγξαθή ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζε ζρνιεία ηνπ λένπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο 



 107 

επέζηξεςαλ ζηελ ρψξα καο θαη ζην λνκφ κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά ην 

παηδί δελ ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Γπκλάζην. Δίλαη πνιχ πηζαλφ ε θνίηεζε ζε ηάμε 

πνπ δελ αληηζηνηρεί κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ ε απνκάθξπλζή ηνπ απφ παιηφηεξνπο 

καζεηέο θαη θίινπο λα ζπκβάιεη ζηελ απφθαζε πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ 

(Mussino & Strozza, 2011).   

Αζηηθόηεηα - Μαζεηηθή δηαξξνή – Δπαλάιεςε ηάμεο  

Απφ ηα δεδνκέλα καο παξαηεξείηαη λα ππάξρεη κεγάιε εθπξνζψπεζε ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ ζηα ζρνιεία ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Απηφ ίζσο δηθαηνινγείηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε Αξγνιίδα θαη γεληθφηεξα ε Διιάδα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ αγξνηηθή 

νηθνλνκία θαη πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο γηα απαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. 

Έηζη νη κεηαλάζηεο / αιινδαπνί εγθαζίζηαληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο φπνπ ε δήηεζε 

εξγαηηθψλ ρεξηψλ είλαη κεγαιχηεξε. Δπηπιένλ είλαη ινγηθφ λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε 

παξνπζία νη αιινδαπνί ζε απηά ηα ζρνιεία, γηαηί ε παξνπζία ησλ γεγελψλ δελ είλαη 

ηφζν κεγάιε, κηαο θαη ηα ζρνιεία απηά έρνπλ ιίγνπο γεγελείο καζεηέο. Έηζη ζηε 

ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ζρνιείσλ απηψλ νη αιινδαπνί καζεηέο 

απνηεινχλ ζρεδφλ ην ¼. αθψο κηθξφηεξε εθπξνζψπεζε έρνπλ ζηα ζρνιεία εκηαζηηθψλ 

πεξηνρψλ θαη ιίγν κηθξφηεξε ζηα ζρνιεία ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. 

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλψληαο ζην ζχλνιν ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο νη κηζνί θαη πιένλ 

θνηηνχλ ζε ζρνιεία αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη νη ππφινηπνη θαηαλέκνληαη ζρεδφλ ηζνκεξψο 

ζηα ζρνιεία ησλ εκηαζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Δπνκέλσο νη πεξηζζφηεξνη 

αιινδαπνί καζεηέο θαηνηθνχλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο αιιά ε εθπξνζψπεζε ηνπο ζε απηά 

ηα ζρνιεία είλαη κηθξή, γηαηί ζε απηά θνηηά κεγάινο αξηζκφο γεγελψλ καζεηψλ. Η 

ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ελφο ζρνιείνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαη ην επίπεδν 

ησλ επηδφζεσλ. Χζηφζν ε χπαξμε  κεγάινπ πνζνζηνχ αιινδαπψλ καζεηψλ δε θαίλεηαη 

λα είλαη κφλε αηηία ησλ ρακειψλ επηδφζεσλ αιιά απηέο ζπζρεηίδνληαη κε ην ρακειφ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ (Boado, 2007).  

Απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε πσο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο νη καζεηέο 

επαλαιακβάλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηάμε ή ηάμεηο ζε ζρέζε κε ηα ζρνιεία ησλ 

αζηηθψλ ή εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ. Δλδηαθέξνλ εχξεκα απνηειεί πσο απφ ηα ζρνιεία ησλ 

εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ θαλέλαο καζεηήο δε ρξεηάζηεθε λα επαλαιάβεη ηάμε.  
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Απφ ηα βηβιηνγξαθηθά επξήκαηα πξνθχπηεη πσο νη καζεηέο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

έρνπλ ηελ ηάζε λα δηαξξένπλ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ησλ αζηηθψλ ή 

εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο δελ επηβεβαηψλνληαη ηα παξαπάλσ. 

Αληίζεηα πξνθχπηεη φηη ε πεξηνρή ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν δελ επεξεάδεη ηελ 

απφθαζε πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. Η αζηηθφηεηα δειαδή δελ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πνξεία θνίηεζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. 

Δζληθόηεηα - Μαζεηηθή δηαξξνή – Δπαλάιεςε ηάμεο  

Οη αιινδαπνί καζεηέο ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο έρνπλ ρψξα θαηαγσγήο ηελ Αιβαλία, ηε 

Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία, ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηέινο ιίγνη 

πξνέξρνληαη απφ άιιεο απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

καζεηψλ (70,4%) έρνπλ ρψξα θαηαγσγήο ηελ Αιβαλία θάηη πνπ αλακελφηαλ, αθνχ ε 

παξνπζία ησλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο είλαη έληνλε. αθψο κηθξφηεξε 

παξνπζία έρνπλ νη καζεηέο απφ ηε Βνπιγαξία (9,6%), ηε Ρνπκαλία (8,7%) θαη απφ ηηο 

ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο (8,7%). Διάρηζηε ηέινο είλαη ε παξνπζία καζεηψλ 

απφ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο (3,5%). 

Γελ απνδεηθλχεηαη απφ ηα δεδνκέλα καο πσο νη καζεηέο θάπνηαο ή θάπνησλ εζληθνηήησλ 

επαλαιακβάλνπλ ηάμε ή ηάμεηο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε άιιεο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο θαλέλαο καζεηήο κε θαηαγσγή απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ θαη ηηο 

Λνηπέο ρψξεο δελ επαλέιαβε ηάμε. 

Η δηεζλήο βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεη ηε δηαθνξνπνίεζε ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη ηε 

ζρνιηθή εμέιημε αλάκεζα ζε καζεηέο δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ (Jonsson & Rudolphi, 

2011). Τπάξρνπλ δειαδή εζληθφηεηεο πνπ ηα πεγαίλνπλ πνιχ θαιά ζην ζρνιείν θαη 

απνθηνχλ ηα αληίζηνηρα πηπρία, ελψ άιιεο εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζην 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο ππνδνρήο θαη κεγάια πνζνζηφ πξφσξεο 

εγθαηάιεηςεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο (Rosenblum θ.ά, 2008). 

Απηφ εμαξηάηαη θπξίσο θαη ην βαζκφ θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο. Δπηπιένλ νη νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο ηεο νηθνγέλεηαο δπζρεξαίλνπλ ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ. Οξηζκέλεο 

εζληθφηεηεο δνπλ θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρηαο θαη νη ζπλζήθεο απηέο απμάλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ (Anisef θ.ά., 2010). Άξα νη εζληθνπνιηηηζηηθέο 

δηαθνξέο δελ επζχλνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πνξείεο 
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κεηαμχ ησλ καζεηψλ ησλ δηάθνξσλ εζληθνηήησλ. Οη Κηλέδνη καζεηέο είλαη νθηψ θνξέο 

πην πηζαλφ λα θνηηήζνπλ  ζε θνιέγην ζηε Νέα Τφξθε ζε ζρέζε κε ηνπο Πνξηνξηθαλνχο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Απηή ε απφθιηζε ζηα απνηειέζκαηα είλαη αμηνζεκείσηε αλ ιεθζεί 

ππφςε φηη θαη νη δπν νκάδεο αλαθέξνπλ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ιφγσ πνιηηηζηηθψλ 

δηαθνξψλ ηνπο κε ηε ρψξα ππνδνρήο (Waters θ.ά., 2010). 

ηα πιαίζηα ηεο δηθήο καο έξεπλαο νη εζληθφηεηεο παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ ηελ ίδηα 

εθπαηδεπηηθή πνξεία ζηα γπκλάζηα ηνπ λνκνχ. Γηα ηνπο Βνχιγαξνπο φκσο καζεηέο δελ 

είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξφ ην ζπκπέξαζκα πσο ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο δελ επηδξά ζηελ 

απφθαζε πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ Γπκλαζίνπ. Απφ απηνχο ην 63,6% δελ θαηάθεξε λα 

απνθηήζεη απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. Απφ ηνπο καζεηέο κε ρψξα θαηαγσγήο ηε Ρνπκαλία 

ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 44,4%. Αμηνπξφζεθηε είλαη ε εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ 

καζεηψλ απφ ηηο ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ νη νπνίνη, αλ θνηηήζνπλ ζηα Γπκλάζηα, 

νινθιεξψλνπλ θαη ηηο ζπνπδέο ηνπο. Μφλν απηνί πνπ δε θνίηεζαλ θαζφινπ δελ 

απέθηεζαλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ ζε πνζνζηφ 20%. Η καζεηηθή δηαξξνή ησλ καζεηψλ 

κε ρψξα θαηαγσγήο ηελ Αιβαλία αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 11,1%. Δληππσζηαθή είλαη ε 

ζρνιηθή πνξεία ησλ καζεηψλ κε ρψξα θαηαγσγήο δηαθνξεηηθή απφ ηηο παξαπάλσ, νη 

νπνίνη απέθηεζαλ φινη απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. 

Φύιν - Μαζεηηθή δηαξξνή – Δπαλάιεςε ηάμεο 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηφο καο ηα αγφξηα είλαη πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε 

ηα θνξίηζηα. Καη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο ππάξρεη ε παξαπάλσ αλαινγία ε νπνία 

αλαηξέπεηαη ζην Λχθεην ππέξ ησλ θνξηηζηψλ (Γθφηνβνο & Μάξθνπ, 2003). Σα αγφξηα 

θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα λα απεκπιαθνχλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

δηαλνεηηθά απφ ηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο (Makarova & Herzog, 2013). Σα θνξίηζηα 

κεηαλάζηεο θαη νη γεγελείο καζεηέο έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηα αγφξηα 

κεηαλάζηεο (Leopold & Shavit, 2013). Σα θνξίηζηα εγθαηαιείπνπλ ζε κηθξφηεξα 

πνζνζηά ην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα θαη επηδηψθνπλ λα ηειεηψζνπλ θαη ηελ 

αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ππεξεθπξνζσπνχληαη θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα ζε 

ζρέζε κε ηα αγφξηα. Παξνπζηάδνπλ κάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα ίδηα 

εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα κε ηνπο γεγελείο ζπκκαζεηέο ηνπο (Phalet, Deboosere & 

Bastiaenssen, 2007). 
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Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ καο δελ επηβεβαηψζεθαλ ηα βηβιηνγξαθηθά 

επξήκαηα. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ην θχιν δελ επεξεάδεη ηελ πνξεία θνίηεζεο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ. Γελ πξνέθπςε δειαδή λα δηαξξέεη θάπνην απφ ηα δπν θχιια 

πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ην άιιν. Σέινο απφ ηα δεδνκέλα δελ πξνέθπςε λα 

επαλαιακβάλνπλ ηάμε πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα απφ ηα θνξίηζηα ή ην αληίζεην. Σν θχιν 

δειαδή ηνπ καζεηή δε ζρεηίδεηαη κε ηελ επαλάιεςε ηάμεο. 

 Χο γεληθφ ζπκπέξαζκα ζα ζέιακε λα ππνγξακκίζνπκε ηα εμήο: Σα ππάξρνληα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δελ επηηξέπνπλ κηα ζπλνιηθή απνηχπσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ησλ 

αιινδαπψλ καζεηψλ. Απνπζηάδνπλ γηα παξάδεηγκα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία κε γεγελείο 

καζεηέο αιιά θαη ηεο πνξείαο ηνπο ζηηο άιιεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Απνπζηάδνπλ 

επίζεο πνζνηηθέο έξεπλεο κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο ή θαη ζε 

επίπεδν ρψξαο. Σέινο απνπζηάδνπλ έξεπλεο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο ή ρψξαο πνπ λα 

θσηίδνπλ ηελ ελδερφκελε ζρέζε κεηαμχ ζρνιηθήο δηαξξνήο αιινδαπψλ καζεηψλ θαη 

θαηάηαμεο ζε ρακειφηεξε ζρνιηθή ηάμε. Δπίζεο ελδηαθέξνλ ζα ήηαλ ε θαηαγξαθή ηεο  

απφθαζεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ζην πέξαζκα απφ 

ηε κηα ζρνιηθή βαζκίδα ζηελ άιιε ή θαη κέζα ζηελ ίδηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ην θαηλφκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο θαη 

ζπζηεκαηηθήο ζηαηηζηηθήο παξαθνινχζεζεο. 

Βεβαίσο ε πνζνηηθή απνηχπσζε δελ ζα επαξθνχζε γηα ηε βαζχηεξε δηεξεχλεζε ηνπ 

θαηλφκελνπ. Απαξαίηεηεο ινηπφλ θξίλνληαη θαη νη πνηνηηθέο έξεπλεο, γηα λα εμεηαζηεί 

ζηελ πνιιαπιή θαη δηαιεθηηθή ηνπ δηάζηαζε, ζηελ πνιπεπίπεδε, πνιππαξαγνληηθή θαη 

πνιππξηζκαηηθή ηνπ αλάγλσζε. Έηζη κφλν είλαη πηζαλφηεξν λα πξνζεγγίζνπκε εγγχηεξα 

ηελ νπζία θαη ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ ζπγθξνηείηαη  ζηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ 

απφθαζε πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ζπγθξάηεζεο 

ηνπ επάισηνπ καζεηηθνχ απηνχ πιεζπζκνχ ζηα ειιεληθά ζρνιεία. To αίηεκα γηα έλα 

θνηλσληθά δηθαηφηεξν δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα παξακέλεη αλνηρηφ δεδνκέλνπ, 

φηη ε πξννπηηθή απηή ζα εμαξηάηαη πάληα απφ ηελ επξχηεξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 

 



 111 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Ξελόγισζζε 

 
Alba, R., & Nee, V. (1997). Rethinking Assimilation Theory for a New Era of 

Immigration. International Migration Review 31(5), 826–874. 

Anisef,  P., Brown, R. S., Phythian, K., Sweet, R. & Walters D. (2010). Early School 

Leaving among Immigrants in Toronto Secondary Schools.  Canadian Review of 

Sociology 47(2), 103-128. 

Balfanz R., Legters N. (2001). How Many Central City High Schools Have a Severe 

Dropout   Problem, Where are They Located and Who Attends Them: Initial Estimates 

Using the Common Core of Data. Prepared for Dropouts in America: How severe is the 

problem? What do we know about intervention and prevention? Civil Rights Project, 

Graduate School of Education, Harvard University. 

Bergeson T. (2003) Helping Students finish school, Washington, Office of   

Superintendent of Public Instruction. 

Boado, H. C. (2007) Immigrant Concentration in Schools: Peer Pressures in Place? 

European Sociological Review 23(3) 341-356. 

Brinch, C. N., Bratsberg, B. & Raaum Ο. (2008). The Effects of an Upper Secondary 

Education Reform on the Attainment of Immigrant Youth. Discussion Papers No. 528, 

Statistics Norway, Research Department  

CARITAS (2006), Migration, a journey into poverty? Brussels: CARITAS. 

Chacko, E. (2003) Identity and Assimilation among Young Ethiopian Immigrants in 

Metropolitan Washington. Geographical Review 93(4), 491–506. 

Chapman A. (2011). High School Dropout Rates Among Minority Students in a Northern 

California Suburban Area. University of California San Rafael. 

Cholezas, Ι. & Tsakloglou, P. (2008). The Economic Impact of Immigration in 

Greece:Taking Stock of the Existing Evidence. IZA Discussion Paper No. 3754. Bonn: 

IZA. 



 112 

 

Christenson, S.L., Sinclair, M.F.,Lehr, C.A., & Godler, Y. (2001). Promoting successful 

school completion: Critical conceptual and methodological guidelines. School 

Psychology Quarterly, 16, 468-484. 

Crul, M. (2007). Pathways to Success for the Second Generation in Europe. Institute for 

Migration and Ethnic Studies University of Amsterdam. Αλαθηήζεθε απφ 

http://www.migrationpolicy.org/article/pathways-success-second-generation-europe/   

(εκεξ. Αλάθηεζεο 14/11/2013) 

De Graaf, W. & Van Zenderen, K. (2009). Segmented assimilation in the Netherlands? 

Young migrants and early school leaving, Ethnic and Racial Studies, 32(8), 1470-1488 

De Witte Kr. & Rogge N. (2011). Dropout from secondary education: All's well that 

begins well.TIER WORKING PAPER SERIES TIER WP 14/11  

Eurodice, (2012). Αξηζκνί – Κιεηδηά ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε. doi:10.2797/87056 

EUMC (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia), (2004). Migrants, 

minorities and education. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 

Communities.  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/186-CS-Education-en.pdf 

European Commission (2006). Detailed Analysis of progress towards the Lisbon 

Objectives in education and training: Analysis of Benchmarks and indicators? European 

Commission.  

Hortas M. J. (2008). Territories of integration: the children of immigrants in the schools 

of the Metropolitan Area of Lisbon, Intercultural Education, 19(5), 421-433 

Janosz M., Le Blanc M., Boulerice B., & Richard E. (2000), Predicting different types of 

school dropout:A typological approach on two longitudinal samples , Journal of 

Educational Psychology,  92 (1). 

Janosz M. (2000) Le décrochage scolaire, Université de Montréal p. 11 

http://www.migrationpolicy.org/article/pathways-success-second-generation-europe/
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/186-CS-Education-en.pdf


 113 

Jonsson, Jan O. & Rudolphi, F. (2011). Weak Performance—Strong Determination: 

School Achievement and Educational Choice among Children of Immigrants in Sweden. 

European Sociological Review 27 (4), 487–508 

Karajannakis, D. (2009). Wörterbuch Schule und Studium: deutsch – griechisch, 

griechisch – deutsch. Stuttgart: PONS  

Kilpi-Jakonen, E. (2011). Continuation to upper secondary education in Finland: Children 

of immigrants and the majority compared Acta Sociologica 54(1), 77–106 

Laird J., DeBell M., Chapman C. (2006). Dropout Rates in the United States: 2004, U.S. 

Department of Education, NCES 2007-024, Washington DC. 

 Liliya, L. & Shavit, Y. (2013). Cultural Capital Does Not Travel Well: Immigrants, 

Natives and Achievement in Israeli Schools. European Sociological 29 (3), 450–463. 

 Lifshitz, C., Noam, G. and Habib, J. (1998). The Absorption of Ethiopian Immigrant 

Youth, A Multi-Dimensional Perspective. Jerusalem: JDC-Brookdale Institute, the Center 

for Children and Youth. 

Lust, C. & Pantelodimos, D. (1995) Dictionnaire francais-grec modern, Librairie 

Athenes : Kauffmann. 

Makarova, E. & Herzog, W. (2013). Hidden school dropout among immigrant students: a 

cross-sectional study. Intercultural Education, 24 (6), 559-572,  

Monmarquette, C., Mahseredjian, S., Houle R., (2001). The determinants of university 

dropouts: a bivariate probability model with sample selection. Economics of Education 

Review, 20 (5), 475-484. 

Mussino, E., & Strozza S. (2012). The Delayed School Progress of the Children of 

Immigrants in Lower-Secondary Education in Italy. Journal of Ethnic and Migration 

Studies, 38 (1), 41-57. 

NESSE (Network of Experts in Social Sciences of Education and training) (2008). 

Education and migration: strategies for integrating migrant children in European 

schools and societies. Brussels: European Commission. 



 114 

Obeng, C. S. (2007). Culture and Dental Health among African Immigrant School-Aged 

Children in the United States. Health Education 107(4), 343–350. 

OECD,  (1998). Education at a glance. Indicators OECD Publishing. 

OECD Highlights (2012). Education at a Glance. OECD Publishing.  

OECD, (2012). Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students 

and Schools. OECD Publishing. doi 10.1787/9789264130852-en 

OECD, (2010). PISA 2009 Results: Overcoming Social Background – Equity in Learning 

Opportunities and Outcomes (Volume II) 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264091504-en 

Palaiologou, N. (2004). Intercultural education and practice in Greece: needs for bilingual 

intercultural programmes, Intercultural Education, 15, 317–329. 

Phalet K., Deboosere P., & Bastiaenssen V. (2007). Old and new inequalities in 

educational attainment: Ethnic minorities in the Belgian Census 1991 – 2001. Ethnicities 

7, 390 

Portes, A., & Zhou M. (1993). The New Second Generation: Segmented Assimilation and 

Its Variants.’’ Annals of the American Academy of Political and Social Sciences 533:74–

96. 

Psacharopoulos, G. (2007). The Costs of School Failure. A Feasibility Study. Analytical 

Report prepared for the European Commission 

Rosenblum, S., Goldblatt H. & Moin V. (2008).The Hidden Dropout Phenomenon among 

Immigrant High-School Students The Case of Ethiopian Adolescents in Israel. A Pilot 

Study. School Psychology International 29(1), 105-127. 

Saiti A. (2006). School Leadership & Management: Formerly School Organisation 

School leadership and educational equality: analysis of Greek secondary school data.  

Harokopio University. 

Steiner M. & Lassnigg L. (2009). Early school leaving and VET in comparative 

Perspective Incidence and Policies. Institute for Advanced Studies Vienna Austria. Paper 

present at European Conference on Educational Research. 



 115 

Thomas Κ. J.A.  (2012 ). Race and School Enrolments among the Children of African 

Immigrants in the United States. International migration review 46 (1),37–60 

Pennsylvania State University 

Traag T. & Van der Velden R. K. W. (2011). Early school-leaving in the Netherlands: the 

role of family resources, school composition and background characteristics in early 

school-leaving in lower secondary education. Irish Educational Studies, 30(1), 45-62 

Unesco, (2011). Institute for Statistics International Standard Classification of Education 

Montreal, Canada   Quebec H3C 3J7 

UNICEF, Innocenti Research Centre, (2009). The Children of immigrants in France: The 

emergence of a second generation. 

UNICEF (ρ.ρ.), The convention on the rights of the child. Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.unicef.org/crc/ (εκ. αλάθηεζεο, 29-11-2013)   

Venters, H., & Gany, F. (2011). African Immigrant Health. Journal of Immigrant and 

Minority Health 13(2), 333–344. 

Viadero, D. (2001). The dropout dilemma. Research hindered by lack of uniform way to 

count students who quit school. Education Week. 

Waters M. C., Van C. Tran, Kasinitz P. & Mollenkopf J. (2010). Segmented assimilation 

revisited: types of acculturation and socioeconomic mobility in young adulthood. Ethnic 

and Racial Studies 33(7),  1-26. 

Zhou, M. (1997). Segmented Assimilation: Issues, Controversies, and Recent Research 

on the New Second Generation.’’ International Migration Review 31(4), 955–1008. 

 

Διιελόγισζζε 

AENEAS, (2008). Δκηίμηζη ηος όγκος ηυν αλλοδαπών πος διαμένοςν παπάνομα ζηην 

Δλλάδα. Αζήλα: Ι.ΜΔ.ΠΟ. 

Γθφηνβνο, Α. & Μάξθνπ Γ. (2003). Αιινδαπνί θαη παιηλλνζηνχληεο καζεηέο ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε.  Αλαιπηηθά ζηνηρεία (Μέξνο Β). Αζήλα: Ι.Π.Ο.Γ.Δ. 

http://www.unicef.org/crc/


 116 

Γθφηνβνο, Α. & Μάξθνπ Γ. (2003). Παιηλλνζηνχληεο θαη αιινδαπνί καζεηέο ζηελ 

ειιεληθή εθπαίδεπζε.  Γεληθή πεξηγξαθή (Σεχρνο Α). Αζήλα: Ι.Π.Ο.Γ.Δ. 

Γξεηάθεο, Μ. (2001). Ξεπέξαζαλ ην 5% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηα Παηδηά 

Παιηλλνζηνχλησλ θαη Αιινδαπψλ ζηα ζρνιεία. Σύγσπονη Δκπαίδεςζη, η. 119, (38-43). 

ΔΤΔ (1994): Λεμηθφ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηεο Διιάδνο 

Κ.ΑΝ.Δ.Π./ ΓΔΔ (2009). Δηήζια έκθεζη για ηην εκπαίδεςζη ζηην Δλλάδα: Ππυηοβάθμια 

και δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη – Τα βαζικά μεγέθη ηηρ εκπαίδεςζηρ. (Α ηφκνο), Αζήλα. 

Κ.ΑΝ.Δ.Π./ ΓΔΔ (2009). Δηήζια έκθεζη για ηην εκπαίδεςζη ζηην Δλλάδα: Ππυηοβάθμια 

και δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη – Τα βαζικά μεγέθη ηηρ εκπαίδεςζηρ ζε επίπεδο νομού, 

νομαπσίαρ. Οι ηοπικέρ κοινυνίερ ζηο επίκενηπο ηηρ εκπαιδεςηικήρ πολιηικήρ (Β ηφκνο), 

Αζήλα.   

Κ.ΑΝ.Δ.Π./ ΓΔ (2013) Δηήζια έκθεζη: Ζ ελληνική ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη – Τα 

βαζικά μεγέθη ηηρ εκπαίδεςζηρ 2012-2013. Το εςπυπαφκό & διεθνέρ πλαίζιο αναθοπάρ 

2001-2012. ( Μέξνο Α), Αζήλα.   

Κ.ΑΝ.ΔΠ./ ΓΔΔ. Δηήζια έκθεζη για ηην εκπαίδεςζη 2014. Ζ ελληνική ηπιηοβάθμια 

εκπαίδεςζη ζηην Δλλάδα και ζηην Δςπώπη ηυν 27. (Μέξνο Β) ( ππφ έθδνζε). 

Κ.ΑΝ.ΔΠ./ ΓΔΔ., (2012). Δλληνικό εκπαιδεςηικό Σύζηημα. Ότειρ και βαζικά μεγέθη ηηρ 

Ππυηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην εποσή ππο ηος μνημονίος. Αζήλα. 

Καηζήο, Α., ηδεξίδεο, Γ., & Δκβαισηήο, Α. (2011).Σηαηιζηικέρ μέθοδοι ζηιρ Κοινυνικέρ 

Δπιζηήμερ. Αζήλα: Σφπνο 

Μεζνγεηαθφ Παξαηεξεηήξην Μεηαλάζηεπζεο Ι.Α.Π.Α.Γ. Πάληεην Παλεπηζηήκην, (2004). 

Σηαηιζηικά Γεδομένα για ηοςρ μεηανάζηερ ζηην Δλλάδα: Αναλςηική μελέηη για ηα διαθέζιμα 

ζηοισεία και πποηάζειρ για ηη ζςμμόπθυζη με ηα standards ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ. 

(Αλαζεσξεκέλε έθδνζε). Ι.ΜΔ.ΠΟ. 

Μφηηε-ηεθαλίδε, Φ.,  Σάθεο, Ν., Παπιφπνπινο, Β. & Masten, A. S.  (2008).  Φπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα, κεηαλάζηεπζε θαη εθεβεία. ην : Καβνπλίδε, Σδ., Καξχδεο, Β., 

Νηθνιαθνπνχινπ-ηεθάλνπ, Η., & ηπιηαλνχδε, Μ.-Γ. (Δπηκ.), Μεηανάζηεςζη ζηην 

Δλλάδα: Δμπειπίερ-Πολιηικέρ-Πποοπηικέρ (1ε εθδ., Σφκ. Β). Αζήλα: Ι.ΜΔ.ΠΟ. 



 117 

Παπαζενδψξνπ, Θ., ππξηδάθεο Μ. & Κνπηζνχθνπ Η.(ρ.ρ.). Πολιηικέρ και οικονομικέρ 

επιπηώζειρ ηηρ ζσολικήρ διαπποήρ ζε ηοπικό επίπεδο. Εηηήμαηα ζςμμεηοσήρ ζε πολιηικούρ 

θεζμούρ και ένηαξηρ ζηην αγοπά επγαζίαρ. Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. 

Ρνπζέαο Παλαγηψηεο & Βξεηάθνπ Βαζηιεία (2008) «Έπεςνα καηαγπαθήρ ηηρ μαθηηικήρ   

διαπποήρ ζηη δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη μέζυ διαδικηύος (γενιά μαθηηών 2003-04)» 

Παξαηεξεηήξην Μεηάβαζεο, Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, Αζήλα 

θνχξηνπ, Δ., Βξαηζάιεο, Κ., Γθφβαξεο, Υ. (2004). Μεηανάζηεςζη ζηην Δλλάδα και 

Δκπαίδεςζη. Αποηίμηζη ηηρ ςπάπσοςζαρ καηάζηαζηρ. Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ 

Βεληίυζηρ. Αζήλα: Ι.ΜΔ.ΠΟ. 

ηακέινο, Γ.,(2004, Γεθέκβξηνο). Ζ αναγκαιόηηηα ύπαπξηρ μιαρ εκπαιδεςηικήρ πολιηικήρ 

για ηη διαπολιηιζμική εκπαίδεςζη ζηα ελληνικά ζσολεία. ζην : Γεσξγνγηάλλεο Π. (επηκ.), 

Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε: Πξαθηηθά 1νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ, ζει.221-227, Άξηα.  

Σδσξηδνπνχινπ, Μ. & Κνηδακάλε, Α. (2008). Δκπαίδεςζη ηυν αλλοδαπών μαθηηών.       

Γιεπεύνηζη ηυν πποβλημαηικών και ηηρ πποοπηικήρ επίλςζηρ ηοςρ. (Κείκελα εξγαζίαο). 

Αζήλα: ΔΚΚΔ 

Γηαδηθηπαθέο  Πεγέο 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1402 

  Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.) 

http://dim-diapol-falir.att.sch.gr/ipode.htm   

  Ιλζηηηνχηνπ Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο  

http://www.imepo.org/ 

  Ιλζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/A1602_SAM01_DT

_DC_00_2011_02_F_GR.pdf 

  Απνηειέζκαηα απνγξαθήο πιεζπζκνχ 2011 

http://www.e-demography.gr/theory/files/edemography_theory_00001.pdf 

  Απνγξαθέο πιεζπζκνχ 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1402
http://dim-diapol-falir.att.sch.gr/ipode.htm
http://www.imepo.org/
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/A1602_SAM01_DT_DC_00_2011_02_F_GR.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/A1602_SAM01_DT_DC_00_2011_02_F_GR.pdf
http://www.e-demography.gr/theory/files/edemography_theory_00001.pdf


 118 

Ννκνζεζία  

χληαγµα ηεο Διιάδαο, 1975, Άξζξν 16, παξ. 3 

Ν. 2910/2001 ΦΔΚ Α 91 (άξζξν 40). Δίζοδορ και παπαμονή αλλοδαπών ζηην Δλληνική 

Δπικπάηεια. Κηήζη ηηρ Δλληνικήρ ιθαγένειαρ με πολιηογπάθηζη και άλλερ διαηάξειρ. 

Ν. 3386/2005 (ΦΔΚ Α΄ 212) (άξζξν 53-60). Φοπήγηζη και ανανέυζη άδειαρ διαμονήρ για 

οικογενειακή επανένυζη. 

Ν. 2413/96 (ΦΔΚ 124/η.α΄/17-06-96). Ζ Δλληνική παιδεία ζηο εξυηεπικό, η 

διαπολιηιζμική εκπαίδεςζη και άλλερ διαηάξειρ.  

Π.Γ. 131/06 (ΦΔΚ Α 143/13.7.2006). Γικαίυμα οικογενειακήρ επανένυζηρ. 

Π.Γ. 104/79 (ΦΔΚ 23/1979) (άξζξν 12). Πεπιοσή ζσολείυν και απιθμόρ ηυν ειρ αςηά 

θοιηώνηυν  

Π.Γ. 104/79 (ΦΔΚ 23/1979 άξζξν 3 & 10 παξάγξαθνο 2). Υπηπεζιακά Βιβλία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

ΓΓΔ ΑΡΓΟΛΙΓΑ  ΓΤΜΝΑΙΟ __________________ΠΟΛΗ ____________ΣΚ _________ 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΓΗΑΡΡΟΖ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ  (ΥΟΛΗΚΑ ΔΣΖ: 2010 – 2013) 

 

 

 

1. ΔΓΓΡΑΦΖ  ΣΟ ΜΖΣΡΧΟ 

Γξάθηεθαλ ζην Μεηξψν Μαζεηψλ 

 

χλνιν:   

ΓΗΓΔΝΔΙ 

 

χλνιν:   

                                                                                          ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ 

χλνιν:   

                                                                                     ΥΧΡΑ ΚΑΣΑΓΧΓΖ 

 

 

               Αιβαλία          Βνπιγαξία            Ρνπκαλία     Υψξεο  

Πξψελ ΔΓ    

       Λνηπέο Υψξεο 

 Α 

 

Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  

 

 

            0 0 0 

Δπαλάιεςε θνίηεζεο                
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ΓΓΔ ΑΡΓΟΛΙΓΑ     ΓΤΜΝΑΙΟ_________________________ΠΟΛΗ____________________________ΣΚ____________ 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΓΗΑΡΡΟΖ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ  (ΥΟΛΗΚΑ ΔΣΖ: 2010 – 2013) 

 

 

 

 
                                                                                        2.  ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ ΣΖΝ Α΄ Β΄ Γ΄ ΣΑΞΖ   

                                                                                                     ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ 

χλνιν: 

      Μεηεγγξάθεθαλ ζε άιια Γπκλάζηα εληφο ή εθηφο  

Διιάδαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Α ηάμεο                                                                                    

Μεηεγγξάθεθαλ ζε άιια Γπκλάζηα εληφο ή εθηφο  

Διιάδαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Β ηάμεο 

Μεηεγγξάθεθαλ ζε άιια Γπκλάζηα εληφο ή εθηφο  

Διιάδαο  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Γ ηάμεο 

                                                                                                      ΥΧΡΑ ΚΑΣΑΓΧΓΗ 

 

 

  Αιβαλία 

 

 

Βνπιγαξία Ρνπκαλία Υψξεο  

Πξψελ 

ΔΓ 

Λνηπέο  

Υψξεο 

Αιβαλία   

 

Βνπιγαξία Ρνπκαλία Υψξεο  

Πξψελ 

ΔΓ 

Λνηπέο  

Υψξεο 

Αιβαλία   

 

Βνπιγαξία Ρνπκαλία Υψξεο  

Πξψελ 

ΔΓ 

Λνηπέο  

Υψξεο 

Α 

 

Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  
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ΓΓΔ ΑΡΓΟΛΙΓΑ     ΓΤΜΝΑΙΟ___________________________ΠΟΛΗ__________________________TK________________ 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΓΗΑΡΡΟΖ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ  (ΥΟΛΗΚΑ ΔΣΖ: 2010 – 2013) 

 
                                                                                       3.  ΜΑΘΖΣΗΚΖ ΓΗΑΡΡΟΖ 

                                                                                                     ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ 

χλνιν:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Γηαξξνή Α ηάμε Γηαξξνή Β ηάμε 

 Γε θνίηεζαλ θαζφινπ 

 

 

 

χλνιν: 

Φνίηεζαλ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ Α ηάμε 

αιιά δηέθνςαλ θαη εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν ή 

θνίηεζαλ ζηελ Α ηάμε δελ πξνβηβάζηεθαλ ζηε B & 

εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν 

χλνιν: 

Πξνάρζεθαλ ζηε Β ηάμε αιιά δελ θνίηεζαλ θαζφινπ 

ή δηέθνςαλ ηε θνίηεζε ζηε Β &εγθαηέιεηςαλ ην 

ζρνιείν ή θνίηεζαλ ζηελ Β ηάμε δελ πξνβηβάζηεθαλ 

ζηε Γ & εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν 

χλνιν: 

                                                                                                      ΥΧΡΑ ΚΑΣΑΓΧΓΖ 

Αιβαλία 

 

Βνπιγαξία Ρνπκαλία Υψξεο  

Πξψελ 

ΔΓ 

Λνηπέο  

Υψξεο 

Αιβαλία 

 

Βνπιγαξία Ρνπκαλία Υψξεο  

Πξψελ 

ΔΓ 

Λνηπέο  

Υψξεο 

 Αιβαλία  

 

Βνπιγαξία Ρνπκαλία Υψξεο  

Πξψελ 

ΔΓ 

Λνηπέο  

Υψξεο 

Α 

 

Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  

                                             

 

Γηαξξνή Γ ηάμε   

 Πξνάρζεθαλ ζηε Γ ηάμε αιιά δελ θνίηεζαλ 

θαζφινπ ή δηέθνςαλ ηε θνίηεζε ζηε Γ & 

εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν  

χλνιν:                                                                   

  

Αιβαλία Βνπιγαξία Ρνπκαλία ία Υψξεο  

Πξψελ 

ΔΓ 

Λνηπέο  

Υψξεο 

   

 

       

 

    

Α 

 

Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  
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ΓΓΔ ΑΡΓΟΛΙΓΑ     ΓΤΜΝΑΙΟ__________________________ΠΟΛΗ________________________ΣΚ___________ 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ ΓΗΑΡΡΟΖ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ  (ΥΟΛΗΚΑ ΔΣΖ: 2010 – 2013) 

 

 

 

4. ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΦΟΗΣΖΖ 

Πήξαλ ην απνιπηήξην ηνπ γπκλαζίνπ ή θνηηνχλ αθφκα ζε θάπνηα ηάμε ηνπ ζρνιείνπ ή ρξσζηνχλ καζήκαηα γηα ηε ιήςε ηνπ απνιπηεξίνπ 

 

 

                                                                                          ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ 

χλνιν: 

                                                                                    ΥΧΡΑ ΚΑΣΑΓΧΓΖ 

 

 

Αιβαλία            Βνπιγαξία   Ρνπκαλία             Υψξεο  

Πξψελ ΔΓ 

       Λνηπέο Υψξεο 

Α 

 

Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  Α Θ  

 

 

              

 

 

 

 


