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Η σχολική διαρροή αποτελεί πρόβλημα για την
κοινωνία και έχει σημαντικές επιπτώσεις στην
προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του μαθητή που
διακόπτει την φοίτησή του. Αν και η σχολική διαρροή
θεωρείται πολυπαραγοντικό πρόβλημα συχνά στην
βιβλιογραφία δίνεται έμφαση στο καθοριστικό ρόλο που
παίζει η οικογένεια και το περιβάλλον του μαθητή στην
απόφασή του να εγκαταλείψει το σχολείο. Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, η συμμετοχή γονέων στην
σχολική κοινότητα και τη μαθησιακή διαδικασία, η αξία
την οποία η οικογένεια δίνει στην εκπαίδευση, η
ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και
εκπαιδευτικών, η ικανότητα του δασκάλου να
αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει το κίνδυνο της
σχολικής διαρροής, η ποιότητα της διδασκαλίας, οι
σχολικές επιδόσεις, οι μη λειτουργικοί μηχανισμοί
υποστήριξης γονέων και παιδιών είναι μερικοί από τους
παράγοντες που μπορεί να βρίσκονται πίσω από μία
απόφαση πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών
Να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το
πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες
σχεδιασμού δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν την
συνεργασία γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών.
Να δημιουργήσει ένα δίκτυο εκπαιδευτικών με έμφαση
στην πρόληψη της σχολικής διαρροής.
Να καταστήσει δυνατή την αξιοποίηση σύγχρονων
μέσων για την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ
των μελών της σχολικής κοινότητας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Το έργο LINC στοχεύει στην πρόληψη της σχολικής
διαρροής μέσα από παρεμβάσεις ενδυνάμωσης της
σχολικής κοινότητας και ενίσχυσης της συνεργασίας
μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Η
καινοτομία έγκειται στο ότι οι παρεμβάσεις γίνονται
αρκετά νωρίς, στο δημοτικό σχολείο, συνεχίζοντας
μέχρι το γυμνάσιο.
Οι παρεμβάσεις γίνονται με την μορφή
δραστηριοτήτων που φέρνουν κοντά γονείς, μαθητές,
εκπαιδευτικούς και μέλη της τοπικής κοινωνίας. Η
τεχνολογία αξιοποιείται για την συμπληρωματική
υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και
εκπαιδευτικών.

LINC

Υποστήριξη γονέων
Να συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες που
απαιτούν την συνεργασία μεταξύ γονέωνεκπαιδευτικών και μαθητών.
Να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους και να τους
ενθαρρύνει να συμμετέχουν ουσιαστικά στη σχολική
κοινότητα.
Να έρθουν κοντά στη σχολική πραγματικότητα.
Να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τα παιδιά
τους.
Υποστήριξη των μαθητών
Να κατανοήσουν την αξία της εκπαίδευσης μέσα από
ειδικά διαμορφωμένες δραστηριότητες που συνδέουν
το σχολείο με την πραγματική ζωή ενώ παράλληλα
ενθαρρύνουν την συνεργασία με γονείς,
εκπαιδευτικούς και ειδικούς.
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