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Εννοιολογικό προςϋγγιςη τησ 
«αποτυχύασ» των μαθητών
Οι μαθητϋσ :

•Αδυνατούν να τελειώςουν επιτυχώσ την γενικό 
εκπαύδευςό τουσ εγκαταλεύποντασ ό 
απορρύπτοντασ το ςχολεύο.

•Τελειώνουν το ςχολεύο όντασ λειτουργικϊ 
αναλφϊβητοι

•Αδυνατούν να περϊςουν ςτισ Πανελλαδικϋσ 
Εξετϊςεισ και μϊλιςτα ςτη ςχολό Α’ επιλογόσ τουσ.

•Δυςκολεύονται να μεταβούν από το ςχολεύο ςτην 
αγορϊ εργαςύασ.



Ποςοςτϊ Σχολικόσ αποτυχύασ ςτην 
Ελλϊδα για τα ϋτη 1984-1985 ϋωσ 
1992-93(Στοιχεύα ΥΠΕΠΘ)

 Στο Δημοτικό Σχολεύο ανϋρχεται ςε 
ποςοςτϊ τησ τϊξεωσ του 0.5%-
περιοριςμϋνου βαθμού

 Στο Γυμνϊςιο ανϋρχεται ςε ποςοςτϊ τησ 
τϊξεωσ του 7-14%-υψηλϊ ποςοςτϊ

 Στο Λύκειο ανϋρχεται ςε ποςοςτϊ τησ 
τϊξεωσ του 2.5-8%-μϋτρια ποςοςτϊ



Στοιχεύα ΥΠΕΠΘ-ςυνϋχεια..

 Για το ϋτοσ 1988-1989 το 8% των 
μαθητών του γυμναςύου απορρύφθηκε 
ςτισ εξετϊςεισ.

 Για τα ϋτη 1981-1982 ϋωσ 1991-92 για το 
Δημοτικό και για τα ϋτη 1979-80 ϋωσ 
1989-90 για το Γυμνϊςιο και Λύκειο, οι 
μαθητϋσ δεν ολοκληρώνουν την 
εννιϊχρονη υποχρεωτικό εκπαύδευςη



Στοιχεύα ΥΠΕΠΘ-ςυνϋχεια..

Το ϋτοσ 1993 τα ποςοςτϊ αποτυχύασ-
εγκατϊλειψησ του ςχολεύου όταν:

 Για το Δημοτικό ςχολεύο 0.34%

 Για το Γυμνϊςιο 12.43%

 Για τα Γενικϊ Λύκεια 9.77%

 Για τα Τεχνικϊ Λύκεια 25.59%

 Για τα Νυχτερινϊ Σχολεύα 35.12%

 Για τα ΕΠΛ όταν μόνο 6.75%



Συμπϋραςμα..

 Εύναι ξεκϊθαρο ότι η ςχολικό αποτυχύα 
πλόττει ςοβαρϊ την εκπαιδευτικό και 
μαθηςιακό διαδικαςύα!

 Επομϋνωσ, κρύνεται αναγκαύα η εύρεςη 
και διερεύνηςη παραγόντων που 
επηρεϊζουν τη ςχολικό αποτυχύα και 
ςτη ςυνϋχεια η εύρεςη τρόπων  τόςο 
πρόληψησ όςο και αντιμετώπιςόσ τησ.



Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τη 
ςχολικό αποτυχύα:
 Παρϊγοντεσ που ςχετύζονται με τον ύδιο 

το μαθητό

 Παρϊγοντεσ ατομικούσ, ψυχολογικούσ 
που ςχετύζονται με το περιβϊλλον του 
μαθητό(οικογενειακό & ευρύτερο 
κοινωνικό

 Παρϊγοντεσ που ςχετύζονται με το 
αναλυτικό πρόγραμμα και τη 
μαθηςιακό ύλη



Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τη 
ςχολικό αποτυχύα:-ςυνϋχεια..
 Παρϊγοντεσ υλικοτεχνικόσ υποδομόσ 

και οργϊνωςησ του ςχολικού χώρου

 Παρϊγοντεσ που αφορούν τουσ ςτόχουσ 
φούτηςησ ςτο ςχολεύο

 Παρϊγοντεσ που ςχετύζονται με τον 
εκπαιδευτικό(κατϊρτιςη,προςωπικότητ
α,ςυμπεριφορϊ,επικοινωνύα)



Παρϊγοντεσ αποτυχύασ που 
ςχετύζονται με το μαθητό:
 Εγγενεύσ οργανικού παρϊγοντεσ

 Επύκτητεσ οργανικϋσ βλϊβεσ

 Νοημοςύνη/επύπεδο γνωςτικόσ 
ικανότητασ

 Μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ

 Επιμϋλεια μαθημϊτων & Οργϊνωςη 
Χρόνου μελϋτησ

 Ενδιαφϋρον για μϊθηςη

 Κύνητρα



Ατομικού Ψυχολογικού Παρϊγοντεσ 
που ςχετύζονται με το περιβϊλλον 
του μαθητη(οικογενειακό-
κοινωνικό :

 Συναιςθηματικϋσ δυςκολύεσ

 Οικογενειακϊ προβλόματα

 Κοινωνικϊ προβλόματα

 Σχϋςεισ με ςυμμαθητϋσ

 Σχϋςεισ με εκπαιδευτικούσ



Παρϊγοντεσ που ςχετύζονται με το 
αναλυτικό πρόγραμμα και τη 
μαθηςιακό ύλη
 Αναντιςτοιχύα προσ τισ νοητικϋσ ικανότητεσ 

και τα ενδιαφϋροντα των μαθητών

 Αναντιςτοιχύεσ προσ την ηλικύα και την 
ψυχοπνευματικό ανϊπτυξη των μαθητών

 Αναντιςτοιχύα των γνώςεων με την 
καθημερινό ζωό

 Αξιολόγηςη με βϊςη την υψηλό 
μαθηςιακό επύδοςη και όχι την 
προςπϊθεια



Παρϊγοντεσ υλικοτεχνικόσ 
υποδομόσ και οργϊνωςησ του 
ςχολικού χώρου
 Ανεπϊρκεια εξειδικευμϋνου προςωπικού

 Ανεπαρκεύσ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ

 Έλλειψη εργαςτηρύων,εξοπλιςμού, 
γραφεύων καθηγητών

 Ανομοιογϋνεια των τϊξεων

 Έλλειψη νϋου εκπαιδευτικού υλικού,νϋων
βιβλύων,οπτικοακουςτικών μϋςων και 
ςύγχρονων μεθόδων διδαςκαλύασ



Παρϊγοντεσ που αφορούν τουσ 
ςτόχουσ φούτηςησ ςτο ςχολεύο
 Υπερεκτύμηςη τησ απόκτηςησ γνώςεων 

εισ βϊροσ τησ καλλιϋργειασ –
διαμόρφωςησ τησ προςωπικότητασ του 
μαθητό(αγωγό)

 Έλλειψη διδαςκαλύασ των κοινωνικών 
μαθημϊτων ό ελϊχιςτη εκπροςώπηςό 
τουσ ςτο πρόγραμμα με αποτϋλεςμα οι 
διανθρώπινεσ ςχϋςεισ να μην αποτελούν 
ςπουδαύο γνωςτικό αντικεύμενο 
μϊθηςησ και γνώςησ



Παρϊγοντεσ που ςχετύζονται με 
τον εκπαιδευτικό
 Προςωπικότητα
 Επιςτημονικό,Παιδαγωγικό,Ψυχολογικό

κατϊρτιςη και καταλληλότητα
 Διδακτικϋσ ικανότητεσ και ικανότητα 

μετϊδοςησ
 Συμπεριφορϊ και παιδαγωγικό ςτϊςη
 Σχϋςεισ επικοινωνύασ με τουσ μαθητϋσ
 *Στο ελληνικό ςχολεύο εύναι ακόμη 

παρόντα φαινόμενα «απερύςκεπτησ 
ςυμπεριφορϊσ εκπαιδευτικών»-
Παραδεύγματα Κ.Μ



Τρόποι πρόληψησ & 
αντιμετώπιςησ τησ ςχολικόσ 
αποτυχύασ
 Παρϋμβαςη ςτουσ προαναφερφϋντεσ

παρϊγοντεσ που ςχετύζονται με τη 
ςχολικό αποτυχύα(Αντιςτροφό)

 Επαπροςανατολιςμόσ του ςχολεύου με 
γνώμωνα τισ ςυνολικϋσ ανϊγκεσ και τα 
ενδιαφϋροντα των μαθητών

 Γνόςια παιδαγωγικό αντιμετώπιςη και 
προετοιμαςύα του ατόμου για τη ζωό. 



Βιβλιογραφύα

 Κωςταρύδου-Ευκλεύδη, 
Α.(1995).Ψυχολογύα κινότρων. 
Αθόνα:Ελληνικϊ Γρϊμματα

 Κωςταρύδου-Ευκλεύδη, Α.(1998).Τα κύνητρα 
ςτην εκπαύδευςη. Αθόνα:Ελληνικϊ
Γρϊμματα

 Μϊνοσ,Κ.(1986).Ψυχολογύα του 
εφόβου.Αθόνα:Γρηγόρησ

 Δημητρόπουλοσ,Ε.Γ.,& Καλούςη, 
Κ.Χ.(1997).Σχολικό αποτυχύα:Η αποτυχύα 
του ςχολεύου(Ι). Νϋα Παιδεύα,84,24-48.










