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ÖSSZEFOGLALÓ 
Az iskolai lemorzsolódás mértéke az EU-ban 

A legtöbb fiatal sikeresen veszi az akadályokat az iskolarendszerben, majd átlép a 
felsőoktatásba vagy más képzési lehetőségekbe, illetve a munka világába. Azonban 
minden hetedik fiatal európai úgy hagyja el az oktatási rendszert, hogy nem rendelkezik 
azokkal a készségekkel és képesítésekkel, amelyeket ma már szükségesnek tartanak a 
munkaerőpiacra való sikeres belépéshez, valamint a napjaink tudásalapú gazdaságában 
való részvételhez. Ez azt jelenti, hogy jelenleg Európában mintegy 6,4 millió fiatal 
minősíthető lemorzsolódónak1. 
 
Az iskolai lemorzsolódás (ESL) aránya Európa legtöbb részében csökkent. 2000-ben 17,6 % 
volt ez a ráta, azóta pedig 3,2 százalékpontos csökkenés következett be: az ESL aránya 
most 14,4 %. 2009-re nyolc ország érte el az EU 10 %-os célkitűzése alatti ESL-szintet (a 
Cseh Köztársaság, Litvánia, Luxemburg, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia és 
Finnország). Például Luxemburgban, Litvániában és Cipruson az ESL aránya 2000 és 2009 
között csökkent jelentős mértékben. 
 
Azonban a vártnál és ténylegesen reméltnél sokkal lassabb az előrelépés a kitűzött 
uniós célok felé, annak ellenére, hogy Európa-szerte a legkülönbözőbb beavatkozásokat 
hajtották végre. Több országban (Spanyolország, Málta, Portugália) már minden harmadik 
fiatal lemorzsolódik az oktatási rendszerből. Az ESL-ráta a máltai 37% és a szlovákiai alig 
4,3% között ingadozik.  
 
Okok  
Az iskolából lemorzsolódó fiatalok háttere sokféle. Az iskolai lemorzsolódás tipikus oka 
a visszahúzódás kumulatív folyamata, ami személyes, szociális, gazdasági, földrajzi, 
oktatási és családi okokra vezethető vissza. Ezek az okok az iskolai folyamatokon és 
tapasztalatokon kívül vagy belül is bekövetkezhetnek, és jellemzően nagymértékben 
egyénspecifikusak. Sokaknál az elégedetlenség sokféle okra vezethető vissza, mint 
például a megfélemlítésre, a gyenge iskolai teljesítményre, a tanárokhoz fűződő elégtelen 
kapcsolatokra, a motiváció hiányára vagy a rossz társaságba keveredésre, míg mások azért 
morzsolódnak le, mert személyes vagy családi problémákkal szembesülnek, például 
droghasználattal vagy hajléktalansággal. Azonban a probléma jelentős része a támogatás és az orientáció 
hiányának, a tanulástól való elidegenedésnek és a középfokú oktatási tanterveknek tudható be, amelyek túlságosan 
is gyakran nem kínálnak elegendő választási lehetőséget a változatos kurzusokra, alternatív oktatáspedagógiai 
módszerekre, valamint a tapasztalatokon alapuló és egyéb aktív tanulási lehetőségekre, vagy épp nem nyújtanak 
kellő rugalmasságot.  
 
Költségek 
Az ESL jelentős aggodalomra ad okot, mivel a későbbi életszakaszokban alapvetően 
hozzájárul a társadalmi kirekesztéshez. A jövőbeli európai készségigényre vonatkozó 
előrejelzések arra utalnak, hogy a jövőben 10-ből csupán 1 munkahely lesz majd elérhető 
az iskolából lemorzsolódók számára. Az iskolából lemorzsolódó fiatalok nagyobb 
valószínűséggel alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek majd, vagy 
munkanélküliek lesznek. Az elégtelen oktatás komoly állami és társadalmi költségeket is 
                                                 
1  Az EU-ban azokat a fiatalokat tekintik lemorzsolódónak, akik legfeljebb alsó középfokú képesítéssel lépnek ki 

az oktatási rendszerből, és nem vesznek részt az oktatásban és képzésben. A lemorzsolódók ezért azok, akik 
csak iskola előtti, alapfokú, alsó középfokú vagy két évnél rövidebb felső középfokú oktatásban vesznek részt 
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generálhat az alacsonyabb jövedelmek és kisebb gazdasági növekedés, a csökkenő 
adóbevételek, valamint a közszolgáltatások, például az egészségügyi ellátás, a büntető 
igazságszolgáltatás és a szociális ellátások magasabb költsége miatt. 
 
Valójában az iskolai lemorzsolódásnak óriási pénzügyi következményei vannak, és az 
jelentős társadalmi és gazdasági költségeket generál mind az egyén, mind pedig a 
társadalom számára: az ESL költsége az egész élettartamra vetítve egy 
lemorzsolódó személy után eléri az egy-kétmillió eurót. E kirekesztés költségét 
kiszámolták például Hollandiában, ahol az iskolai lemorzsolódás egész élettartamra vetített 
költségét mintegy 1,8 millió euróra becsülték2. Finnországban egy lemorzsolódó tanuló 
éves költsége eléri a 27 500 eurót, az egész élettartamra (40 év) vetített költség pedig 
meghaladja az 1,1 millió eurót3, ráadásul széles körben vélekednek úgy, hogy ez egy 
alulbecsült érték a valós költségekhez képest. Hasonlóképpen Írországban is 29 300 euróra 
becsülik az államnak egy lemorzsolódó férfi utáni éves költségét, ami az ellátások 
kifizetésében és a kieső adóbevételekben jelentkezik, és ez az összeg még magában sem 
foglalja az egészségüggyel vagy bűnözéssel kapcsolatos költségeket4. Az a fiatal, aki további 
egy évet marad az iskolában, egész életére vetítve több mint 70 000 euró többletjövedelemre tehet szert5.  

                                                                                                                                                           

 
Így azok az országok, ahol magas az ESL szintje, küzdeniük kell majd a magas 
szintű foglalkoztatás és társadalmi kohézió fenntartásáért. Ha ez a magas szintű 
ESL Európa-szerte tapasztalható lesz, akkor Európának nehezére esik majd versengeni a 
globális piacon, és akadályokba fog ütközni az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés – az Európa 2020 stratégia prioritásának – megvalósítása során. Az ESL 
magas aránya hátrányosan érinti azt a célkitűzést is, hogy az egész életen át tartó tanulás realitássá váljon, és „mind 
az egyéni lehetőségek, mind pedig a társadalmi és gazdasági potenciál elpazarolását” 6 jelenti. Az iskolai 
lemorzsolódás európai rátájának csupán egy százalékponttal való csökkentése minden 
évben majdnem további félmillió képzett potenciális fiatal munkavállalót adna az európai 
gazdaságnak7. 
 
Így nem meglepő, hogy az ESL-t nemcsak Európában, hanem az egész fejlett világban az 
egyik fő politikai prioritásnak tekintik. Ez különösen azért helyénvaló, mert más sajátosságokkal 
szemben (mint például a család és a személyes jellemvonások) az iskolai végzettséget képes befolyásolni a 
közpolitika8.  
 
 

 

 
(ISCED 0, 1, 2 vagy 3c, rövid 5), és közéjük tartoznak azok is, akik csak olyan szakmai előképzésben vagy 
szakképzésben részesülnek, amely nem ad felső középfokú bizonyítványt. 

2  Az Ecorys számításai szerint.  
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki. Foglalkoztatási és Gazdasági Minisztérium (2009), Nuoret 
miehet työelämään; mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa. Työ- ja elinkeinoministeriön 
julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 34/2009 

4  Smyth, E. and McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage [Befektetés az 
Oktatásba: az oktatási hátrányok leküzdése], Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet, Dublin, 2009.  

5  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers [Korai iskolaelhagyás: a 
kutatásból levonható tanulságok a politikai döntéshozók számára]. 

6  Európai Bizottság (2011), Reducing early school leaving [Az iskolai lemorzsolódás csökkentése]. A Bizottság 
személyzeti munkadokumentuma. Kísérő dokumentum az iskolai lemorzsolódás csökkentését célzó 
szakpolitikákról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslathoz.  [SEC(2011)96], 2011. január 26. 

7  Európai Bizottság (2011), Az iskolai lemorzsolódás felszámolása: Az Európa 2020 stratégia sikerének 
előmozdítása. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Brüsszel, 2011.1.30., COM (2011) 18 végleges. 

8  Lásd Belfield, C.R. és Lewin, H.M (2007), The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate 
Education [Micsoda árat fizetünk: a nem megfelelő oktatás gazdasági és társadalmi következményei], és 
NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers [Korai iskolaelhagyás: a 
kutatásból levonható tanulságok a politikai döntéshozók számára]. 
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E tanulmány szerepe 
Az utóbbi években vált intenzívebbé az európai szinten végzett, arra irányuló munka, hogy 
ismeretekre tegyenek szert a tagállamokból. A Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság (DG 
EAC) például négy éven át (2006–2010) elősegítette a hozzáféréssel és társadalmi 
integrációval foglalkozó klaszter tevékenységeit, amely 17 tagállamot egyesített az ESL-lel 
és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos kérdések feltárására. A klaszter munkája 
hozzájárult ahhoz, hogy elkészüljön a Bizottság ESL-ről szóló közleménye9. A közleményt 
kísérő személyzeti munkadokumentum számos olyan szakpolitikai példát tartalmazott, 
amelyeket a klaszter is vizsgált. Az oktatás és képzés társadalomtudományi szakértőinek 
hálózata (NESSE) és a Cedefop szintén közzétette európai szintű elemzését a témáról: az 
előbbi szervezet jelentése a szakirodalom áttekintésére összpontosít, míg az utóbbi az 
iránymutatási célzattal indított európai ESL-politikák és –programok elemzésére. 
 
Ebben az összefüggésben „Az iskolai lemorzsolódás csökkentése az EU-ban” című 
tanulmányra 2010 novemberében adott megbízást az Európai Parlament, amelyet egy 
független közpolitikai kutatószervezet, a GHK Consulting Ltd. készített el öt hónap alatt, 
2010 decembere és 2011 áprilisa között. E tanulmány végső célja, hogy javaslatot 
tegyen a lehetséges jövőbeli fellépésekre, amelyek segíthetnek a tagállamoknak 
abban, hogy a későbbiekben jobb eredményeket érjenek el ezen a területen.  
 
Fontos, hogy a tanulmány elkészítése során alkalmazott kutatási megközelítés eltér a 
témában készült korábbi európai áttekintésektől, mivel lehetővé tette kevesebb tagállam 
részletes áttekintését, konzultálva az érdekelt felek széles körével ezekben az 
országokban. Ezen érdekelt felek közé tartoztak az oktatási hatóságok képviselői, a 
tanárok, szülők és középiskolai tanulók, valamint a nem kormányzati szervezetek és a 
kockázati csoportot képező fiatalokra irányuló projektek keretében a lemorzsolódókkal 
foglalkozó szakemberek.   
 
A tanulmány mind a 27 uniós tagállamot felöleli, de csak kilenc országot elemez 
mélyrehatóan. Ezek a következők: Írország, Görögország, Spanyolország, 
Franciaország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Finnország és az Egyesült 
Királyság (Anglia).  

Az iskolai lemorzsolódásra adott politikai válaszok áttekintése 
A uniós országok által az ESL kezelése érdekében adott különböző politikai válaszok 
számos értékből és perspektívából merítenek, és az érintett tagállam történelme és 
hagyományai is befolyásolják őket. Emellett minden egyes lemorzsolódó tanulónak megvan 
a saját története, és egy sajátos kontextusban vagy „ökoszisztémában” helyezkedik el. 
Ezért az ESL-re adott válaszokat finomítani kell és testre kell szabni. Emiatt nincs 
egységes válasz az ESL-re, és a tagállamokban különböző politikák, programok, 
projektek és megközelítések kavalkádja figyelhető meg. Ezek a megközelítések három tág 
kategóriába sorolhatók: i. stratégiai szintű válaszok, ii. megelőző stratégiák; és iii. az 
újrabeilleszkedési stratégiák (lásd az alábbi 1. ábrát).  
 

                                                 
9  Az iskolai lemorzsolódásról szóló cselekvési terv, a bizottsági közlemény és a személyzeti munkadokumentum 

a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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1. ábra: A tagállamok ESL-lel kapcsolatos megközelítéseinek tipológiája 
STRATÉGIAI SZINTŰ VÁLASZOK 

Politikák és intézkedések koordinálása A távolmaradás és az ESL nyomon 
követése (számok és okok) 

 
 

MEGELŐZŐ STRATÉGIÁK 
Célzott megközelítések (azaz területi 
beavatkozások, mentorolás, különórák, 

pénzügyi támogatás gyermekeknek, 
családoknak, korai figyelmeztető 

rendszerek, átállási támogatás, iskola utáni 
tevékenységek stb.) 

Rendszerszintű/strukturális válaszok 
(azaz tanárképzés, tantervi reform, a 

tankötelezettség hatókörének kiterjesztése, 
magas színvonalú iskola előtti oktatás, 

pályaorientáció és tanácsadás, 
együttműködés a szülőkkel és a 

közösségekkel stb.) 
 
 

ÚJRABEILLESZKEDÉSI STRATÉGIÁK 
Holisztikus 
támogató 

szolgáltatások 
a kockázati 
csoportba 
tartozó 

fiataloknak 

Átmeneti 
osztályok 

Második esély 
iskolák 

A nem formális 
és informális 

tanulás 
validálása 

Gyakorlati 
(szakképzési és 
munkán alapuló) 

tanulási 
lehetőségek 

Forrás: GHK Consulting Ltd., 2011 

 
Stratégiai szintű válaszok: az ESL csökkentése a jobb koordináción 
és nyomon követésen keresztül 
Észrevehető pozitív változás mutatkozik abban, ahogy számos tagállam megközelíti az 
iskolai lemorzsolódást. A vizsgálat keretében megkérdezett öt személyből kettő (43 %) azt 
állította, hogy országukban „erős” az elkötelezettség az ESL kezelése iránt, amit 
megfelelő politikai intézkedések, finanszírozás és programok támogatnak. Csupán minden 
ötödik megkérdezett (20 %) érezte úgy, hogy az elkötelezettség és a ráfordítások mértéke 
„alacsony”. 
 
Ráadásul ma már több olyan ország van, amely egy átfogóbb politikai keretben 
foglalkozik az ESL-lel, például az egész életen át tartó tanulás politikáján, illetve olyan 
átfogóbb stratégián keresztül, amely előmozdítja a gazdasági és társadalmi kohéziót, 
elismerve, hogy a kérdés többrétű és összetett. További pozitív fejlemény, hogy 
explicit, átfogó szakpolitikai kereteket hoztak létre az ESL számára, amelyek 
egyetlen átfogó politika égisze alatt egyesítik a kulcsfontosságú érdekelt feleket és 
programokat.  
 
Azonban az országok többsége még mindig szétaprózódott és nem kellően 
koordinált megközelítést követ az ESL kezelése során, ami párhuzamos 
tevékenységekhez és finanszírozáshoz vezet. Még mindig túl sok az olyan válasz, 
amely időhöz kötött, projektalapú intézkedésekből vagy egy adott ügyet kezelő célzott 
kezdeményezésekből áll, ahelyett, hogy mind stratégiai, mind pedig operatív 
szempontból egy koherens, egyesített keretben működne. A vizsgálat keretében 
megkérdezettek közel egyharmada (31 %) gondolta úgy, hogy az ESL-politikák 
koordinálása „gyenge” vagy „nagyon gyenge”. Közel a felük (45 %) vélte úgy, hogy van 
„némi” koordináció az ESL-politikák között, és „némileg” törekednek arra, hogy azokat 
összekapcsolják más politikai területekkel, de lehetne még mit javítani a helyzeten.  
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Néhol hiányzik az oktatási, valamint a szociális és foglalkoztatási hatóságok közötti 
együttműködés, míg más országokban erősíteni kell az oktatás- és ifjúságpolitika közötti 
együttműködést, mielőtt egységesebb, egyesített megközelítést lehetne elérni. Egyes 
területeken több különböző hatóság hasonló programokat hajt végre, ami egyértelműen 
párhuzamos tevékenységeket eredményez.  
 
Az ESL több tényező együttes hatásának eredménye: ezért a hatóságok közötti 
multidiszciplináris munka kulcsszerephez jut az ESL-lel kapcsolatos közös jövőkép 
megvalósításában, és e munkának nemzeti, regionális és helyi szinten is el kell mozdulnia 
az elmélettől a gyakorlat felé. E tanulmány megmutatta, hogy a különböző 
hatóságok és szakértők között nemzeti, regionális, helyi és iskolai szinten folytatott 
valódi együttműködésen alapuló megközelítés segít csökkenteni az ESL-t. Az ilyen típusú 
együttműködés és multidiszciplináris megközelítés azt is biztosíthatja, hogy a különböző 
érdekelt felek részt vesznek mind az ESL-politika és -programok kidolgozásában, mind 
pedig azok végrehajtásában. Ez lehetővé teszi a „gyermek egésze” megközelítés 
bevezetését az ESL terén, amely a közreható és befolyásoló tényezők teljes körével 
foglalkozik. Ennek az együttműködésnek az oktatási, ifjúsági, szociális, egészségügyi és 
foglalkoztatási hatóságokon túl ki kell terjednie a szociális partnerekre, a szülőkre, a nem 
kormányzati szervezetekre, az ifjúsági ágazatra és magukra a fiatalokra is. Ahhoz, hogy 
ez az együttműködés megvalósuljon és tartós hatást érjen el, be kell ágyazódnia a 
fiatalokkal foglalkozó hatóságok és legfontosabb érdekelt felek bevett 
munkagyakorlataiba, nem pedig kiegészítenie kell azokat a projekttevékenység 
keretében. Mindez magában foglalja bizonyos érdekelt felek, különösen a szülők, a 
szociális partnerek, az ifjúsági ágazat és a nem kormányzati szervezetek befolyásának 
és/vagy szakértelmének jobb kihasználását is.   
 
A tanulmány kutatási bizonyítékai arra is rámutatnak, hogy a politikának és a 
programoknak a kutatásokból és értékelésekből (éppen ez utóbbi az a terület, amely 
jelenleg gyengének tűnik), valamint az adatokból megfigyelhető tendenciák elemzéséből 
kellene tájékozódniuk. A kutatásnak figyelembe kell vennie különösen a tanulók, 
valamint a többi érintett érdekelt fél véleményét. A vizsgálatunkban megkérdezett öt 
válaszadóból kettő (42 %) úgy vélte, hogy országukban az ESL-politikákkal összefüggésben 
sohasem vagy csak ritkán vették figyelembe a fiatalok véleményét. Emellett öt 
válaszadóból egy (18 %) azt állította, hogy alig van olyan ESL-intézkedés/politika, amely 
megbízható kutatási és értékelési bizonyítékokon alapul. 
 
Az iskolai lemorzsolódás megelőzése  
Túl sok olyan eset van, amikor a fiatalok olyan okok miatt morzsolódnak le az oktatásból 
vagy képzésből, amelyeket meg lehetett volna előzni. Így a megelőző intézkedések célja 
már akkor leküzdeni az ESL-t, amikor az még be sem következett. Jellemzően ez 
költséghatékonyabb, mint az újrabeilleszkedési intézkedések.  
 
Összességében a tagállamok elismerték, hogy meg kell találni azokat a hatékony 
módszereket, amelyekkel fel lehet ismerni és kezelni lehet az ESL kockázatát növelő 
problémákat. Ugyanakkor e stratégiák végrehajtása Európa-szerte igen eltérő szakaszban 
van, és nagy különbségek figyelhetők meg a különféle országok által megjelölt válaszok 
típusában. Megfigyelhető, hogy szélesebb körben ismerik el azt, hogy az oktatási rendszer 
folyamatának különböző pontjain különböző megoldásokat kell találni; ezt jól szemlélteti 
például, hogy egyre nagyobb mértékben ismerik el a kisgyermekkori nevelés és gondozás 
(ECEC) szerepét az ESL-stratégiákban. 
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A tagállamok által az ESL kockázatának mérséklése és az ESL megelőzése céljából 
elfogadott politikák két átfogó kategóriába sorolhatók: 

 Célzott politikák és intézkedések; ezek külön támogatást nyújtanak a kockázatnak 
kitett fiatalok számára, azonosítva azokat a személyek, csoportokat, iskolákat vagy 
környékeket, ahol magasabb a lemorzsolódás veszélye. 

 Átfogó hatókörű politikák és intézkedések; céljuk mindenki számára javítani az 
oktatási rendszert, ezáltal javítva az eredményeket és csökkentve annak kockázatát, 
hogy a tanulók kimaradnak az oktatásból.  

 
Ezek a megközelítések kiegészítik egymást, ezért mindkettőre szükség van: a 
célzott politikák azok felé irányítják a támogatást, akiket a legveszélyeztetettebb 
csoportként azonosítottak, ez azonban azzal járhat, hogy egyes fiatalokat akaratlanul is 
„figyelmen kívül hagynak”. Emellett ezek a megközelítések változatlanul hagyják az 
oktatási rendszer magját is. Az átfogó intézkedések ezért a rendszerszintű kérdéseket 
tudják kezelni, amelyek hozzájárulnak az iskolai lemorzsolódás előfordulásához az 
országban.  
 
Mindazonáltal hosszú távon a súlypontot a korai megelőzésre kell helyezni, ami 
szükséges ahhoz, hogy kezeljék az ESL-hez vezető kumulatív folyamat kezdetén megjelenő 
problémákat. A megfelelő időben történő beavatkozás megkönnyítése érdekében fontos 
szerepet kap a tevékenységek azonosítása, felügyelete és nyomon követése. Az 
iskolai keretek között működő korai figyelmeztető rendszerek segíthetnek azon tanulók 
azonosításában, akik ki vannak téve a lemorzsolódás kockázatának. E rendszereknek 
hozzáférhetőnek kell lenniük, és azokat össze kell kapcsolni a különböző oktatási 
szolgáltatók és más érintett érdekelt felek között. A korai beavatkozás azért is fontos, mert 
az újrabeilleszkedés az elidegenedés időtartamának növekedésével fokozatosan nehezebbé 
válhat. 
 
A fő átlépési pontok (alapfokú oktatásból a felső alapfokú oktatásba, alsó középfokú 
oktatásból a felső középfokú oktatásba) kritikusak a potenciális lemorzsolódó tanulók 
számára. Az ilyen váltásokat megkönnyítő intézkedések közé tartoznak a „pajtás” vagy 
mentori programok, a szakemberek által nyújtott intenzívebb orientáció és a kiterjedtebb 
kapcsolattartás a különböző iskolák és iskolai szintek tanárai között, valamint az „üdvözlő” 
vagy bevezető programok.  
 
Az ESL kockázatának kitett fiataloknak a hagyományos tantervekhez képest 
alternatívákat lehet kínálni. Az új képesítéseknek és tanterveknek azonban el kell 
nyerniük a közösség megbecsülését, és életképes fejlődési pályát kell kínálniuk. 
Többet lehetne tenni a tanulás értékének népszerűsítéséért, azaz a tekintetben, hogy a 
tanulás növeli a kereseti lehetőségeket és megváltoztatja a lemorzsolódás veszélyének 
kitett fiatalok esélyeit az életben. 
 
A tanácsadás és a pályaorientáció nem csak annak biztosításához elengedhetetlen, hogy a 
fiatalok megtalálják a megfelelő továbbtanulási lehetőségeket, illetve kellő motivációra és 
önbizalomra tegyenek szert ahhoz, hogy jelentkezzenek ezekre a kurzusokra, hanem ahhoz 
is, hogy a helyes döntést hozzák meg tanulmányaikról (ami csökkentené a rosszul 
megválasztott tanulmányoknak betudható iskolai lemorzsolódás mértékét). Így a 
fiataloknak világos, pártatlan és építő jellegű tanácsokat kell adni, annak biztosítása 
érdekében, hogy tudatában legyenek tanulási pályájuknak és szakmai 
előmenetelüknek, és úgy érezzék, hogy azt képesek irányítani. Emellett az ESL 
kockázatának kitett fiatalok gyakran összetett problémák egész körével szembesülnek, ami 
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szakmai tanácsadók vagy más szakmai közreműködők támogatását teszi szükségessé. A 
szakemberek, családok és szülők közreműködésén túl arra is szükség van, hogy jobban 
bevonják őket az iskolai tevékenységekbe. 
 
Fontos, hogy a tanárok rendelkezzenek olyan készségekkel, hogy képesek legyenek 
bevonni és motiválni osztályuk tanulóit. Fontos, hogy a tanárok képzést kapjanak az ESL 
kockázatainak azonosítása és kezelése, valamint a modern tanítási módszerek, továbbá az 
osztályterem-menedzselési és kapcsolatépítési készségek terén. 
 
A lemorzsolódó tanulókról készített egyik spanyol felmérés megállapította, hogy 10 
tanulóból csaknem 9 azért morzsolódott le, mert évismétlésre kényszerült10. Ennélfogva a 
kisebb méretű osztályok, a tanárasszisztensek és a különórák megakadályozhatják, hogy 
egyes tanulók lemaradjanak, még mielőtt ezek a tényezők súlyos hatást gyakorolnának 
tanulási eredményeikre és növelnék lemorzsolódásuk kockázatát.  
 
A jelenlegi gazdasági környezetben, amikor az állami költségvetés eddig soha nem látott 
megszorításokkal néz szembe, fontos megjegyezni, hogy nem minden beavatkozás 
igényel jelentős befektetést. E tanulmány bizonyította az ösztönző, pozitív és támogató 
iskolai környezet fontosságát az ESL kockázatának csökkentésében. A fiatalok számára 
rendkívül fontos a valahová tartozás érzése, valamint a tanár és a diák közötti 
tanulási viszony, amely a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapul. Emellett az 
eredményes gyakorlatok és tanulási módszerek terjesztésének egyik módja lehet az, hogy 
lehetőséget biztosítanak a célcsoporttal dolgozó személyzet számára tapasztalataik, 
gyakorlataik és készségeik cseréjére.  
 
Amikor egy közösségben hiányzik az erős oktatási kultúra, szükség lehet olyan 
intézkedésekre, amelyek bevonják a szülőket, tudatosítják bennük az oktatás 
fontosságát, valamint oktatási lehetőségeket biztosítanak, hogy lehetővé váljon számukra 
saját készségeik fejlesztése.  
 
A tantermen kívüli tevékenységek nem csak a felzárkózásban segítenek a tanulóknak, 
újra felkeltve érdeklődésüket a tanulás iránt, hanem segítenek nekik abban is, hogy újra 
pozitív kapcsolatot építsenek ki az iskolával és az iskolai személyzettel, továbbá olyan 
önkiteljesítő tevékenységeket biztosítanak számukra, amelyek fokozhatják önbecsülésüket 
és csökkenthetik csalódottságukat.  
 
A második esély felkínálása 

Az újrabeilleszkedési intézkedések második esélyt kínálnak a formális oktatásból 
lemorzsolódó fiatalok számára, hogy tanulhassanak és képesítést szerezzenek, illetve 
alternatív tanulási lehetőséget biztosítanak. Ezek az intézkedések a résztvevőknek 
nyújtott támogatás intenzitását tekintve az egyes célcsoportok igényeitől függően 
eltérőek; egyes fiatalok tanácsadást és gyakorlati támogatást igényelnek az olyan 
problémák kezelésében, mint a hajléktalanság vagy a droghasználat, mielőtt elindulnának 
az oktatásba való újrabeilleszkedés útján, míg mások motiváltak a visszatérésre, és csupán 
egy második esélyt kell nekik adni, hogy folytassák tanulmányaikat.  
 
Az iskolából már lemorzsolódott tanulókat célzó fellépéseknek a szerepvállalás 
folyamatával, a bizalom és a hovatartozás érzésének megteremtésével kell kezdődniük. E 
folyamatot magas elvárásokkal kell ösztönözni, jól strukturáltan kell felépíteni, ugyanakkor 
                                                 
10  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. y Riviére Gómez, J. (2009), Desenganchados de la educación: 

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
número extraordinario 2010, 119–145. o. 
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annak biztonságosnak kell lennie és kihívást kell jelentenie. Emellett fontos megjegyezni, 
hogy sok lemorzsolódó tanuló felnőttnek tekinti magát, és elvárja, hogy így is kezeljék. 
Amikor saját maguk írták le, hogy mi volt az, ami sikerrel járt náluk, a „tisztelet” és a 
„bizalom” voltak a visszatérő szavak. 
 
Az újrabeilleszkedési intézkedések javarészt arra törekednek, hogy – vagy tartalmában, 
vagy pedig a tanítási/tanulási stílust illetően – alternatívát kínáljanak a formális oktatáshoz 
képest. A kezdeményezések eltérő módszereket használnak a tanulóközpontú, egyénre 
szabott tanulási megközelítések biztosítására, amelyek történhetnek például orientáció, 
mentori programok, egyéni tanulási tervek vagy esetkezelés formájában. Az 
újrabeilleszkedési intézkedések keretében használt tanítási és tanulási stílusok gyakran 
gyakorlati és/vagy tapasztalati jellegűek. Az intenzívebb támogatást nyújtó 
kezdeményezések a „teljes ember” megközelítést igyekeznek követni, kezelve az egyén 
szükségleteinek teljes körét, a személyes és szociális kérdésektől kezdve egészen a 
tanulási hiányosságokig. Valójában a lemorzsolódóknak további készség- és 
kompetenciabeli hiányosságaik is lehetnek, amelyeket be kell hozni, mielőtt elkezdhetnék a 
továbbtanulást, a képzést vagy a munkát. Az alapvető készségek és életvezetési készségek 
– amelyek az alapvető írni-olvasni tudáson és számolókészségen túllépve magukban 
foglalják például a pénzügyi és egészségügyi műveltséget is – szintén oktathatók kisebb 
egységekben, illetve beágyazhatók más tantárgyak tanításába. 
 
A rugalmasság kulcsszerepet játszik annak biztosításában, hogy az újrabeilleszkedési 
intézkedéseket össze lehessen hangolni a fiatalok egyéb kötelezettségeivel, például a 
munkával és a családi feladatokkal. A multidiszciplináris megközelítésnek köszönhetően, 
amely vegyes személyzeti csoportokon vagy a külső érdekelt felekkel folytatott 
együttműködésen alapul, a fiatalok támogatási igényeinek teljes körét kezelni lehet. Az 
egyéni cselekvési tervek és a világos jövőbeli pályák – amelyek kis tanulási 
egységekből állhatnak össze – motiváló tényezők lehetnek az alacsony önbecsülésű és az 
iskolarendszerű oktatásban korábban negatív tapasztalatokat szerző fiatalok számára. 
Ehhez kapcsolódóan a nyomon követés fontos szerepet kap annak biztosításában, 
hogy az újrabeilleszkedési intézkedésekkel elért jó munka eredménye hosszú 
távon ne vesszen kárba.  
 
Valóban folytonosságra, következetességre és kohézióra van szükség a fiatalok 
rendelkezésére álló szolgáltatások és támogatások között. Ellenkező esetben a fiatalok 
összezavarodhatnak a különböző szolgáltatások szövevényes hálójában. Az „egyéni 
esetmenedzser” megközelítése képes arra, hogy következetesebb eszközöket kínáljon a 
kockázati csoportba tartozó fiatalok számára más megközelítésekhez képest, amelyeknél a 
fiataloktól elvárják, hogy bármilyen egyedi támogatás nélkül keressenek különféle 
szolgáltatásokat. 
 
Az újrabeilleszkedési intézkedések által elért eredmények nem mindig támaszthatók alá 
kvantitatív adatokkal. Ezért meg kell találni a módszereket a puha eredmények mérésére. 
Minőségbiztosítási kereteket is ki kell alakítani annak érdekében, hogy figyelembe vegyék 
mind a kvantitatív, mind pedig a kvalitatív méréseket. 
 
Végezetül pedig megjegyzendő, hogy az újrabeilleszkedésre törekvő fellépések nagy 
része ideiglenes kezdeményezés és projekt. Bár az ESL az EU oktatási és képzési 
rendszerébe mélyen beágyazódó sajátosság, tendenciának tűnik, hogy nem adnak 
jelentőségteljes helyet vagy státuszt az újrabeilleszkedési intézkedéseknek. Ezzel a 
későbbiekben kell majd foglalkozni, elismerve ugyanakkor, hogy kihívást jelent a sikeres 
helyi projektek megismétlése nagyobb léptékben. A regionális vagy rendszerszintű 
intézkedések kidolgozása időt és elkötelezettséget igényel. Azonban ha a kormányok 

 14 



Tanulmány az iskolai lemorzsolódás csökkentéséről az EU-ban 
____________________________________________________________________________________________ 

elismerik az oktatásból lemorzsolódó fiatalok újrabeilleszkedésének fontosságát, és hosszú 
távon garantálják az újrabeilleszkedési erőfeszítések támogatását, akkor nagyobb 
fokú kohézió érhető el, ahogy világosabbá válnak a bevált gyakorlatok, normák, 
valamint a tanulók és a személyzet képzési és támogatási igényei is.  
 
Az eredményes ESL-gyakorlatok összefoglalása 

A megelőző és újrabeilleszkedési politikák és intézkedések között egyaránt négy átfogó 
jellemző figyelhető meg, amelyek meghatározóak a stratégiai siker szempontjából. Ezek a 
következők: 

 A probléma elismerése, és elkötelezettség amellett, hogy egyrészt mérséklik és 
lehetőség szerint megelőzik a problémát, másrészt pedig újra integrálják a 
lemorzsolódókat az oktatásba. 

 Integrált stratégiai tervezés, politikai végrehajtás és szolgáltatásnyújtás, valamint 
megfelelő és hatékony támogatás mind a lemorzsolódó tanulók, mind pedig a velük 
foglalkozó személyek számára. 

 Kreativitás, innováció, rugalmasság és hajlandóság a változtatásra a politikai 
döntéshozók és a szakemberek részéről, és különösen problémamegoldó 
megközelítés azon egyéni dilemmákkal kapcsolatban, amelyekkel a lemorzsolódó és 
a lemorzsolódás kockázatának kitett tanulók szembesülnek. 

 Az (iskolán belüli és kívüli) szolgáltatásnyújtás átfogó megközelítése, amely:  
 együttérzést és tiszteletet közvetít, ugyanakkor kihívás elé állítja a 

lemorzsolódó tanulókat, családjukat, társaikat és közösségüket, továbbá 
magas elvárásokat támaszt velük szemben; 

 bátorítja a tanulókat és elősegíti a hovatartozás érzését; 
 világos, összetartó erejű, átfogó és következetes, valamint több hatóság 

együttműködésén alapul; továbbá 
 időszerű, éber, reagál a fejleményekre, eredményorientált és 

költséghatékony. 
 
Uniós szintű fellépés az iskolai lemorzsolódás terén 
Az EU az európai cselekvési keretet létrehozó és célokat meghatározó stratégiai 
politikai nyilatkozatokon, valamint a tagállamoknak nyújtott pénzügyi és szervezeti 
támogatásokon keresztül is elismerte azt, hogy sürgősen kezelni kell az ESL-t. A 
lisszaboni stratégia öt referenciaértéket vezetett be, ezek közül az egyik arra irányult, hogy 
2010-re 10%-ra csökkentsék az EU-ban az iskolai lemorzsolódás átlagát. Ezt a célt azonban 
nem teljesítették, következésképpen azt 2009 májusában az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai 
és Kulturális Tanács 2941. ülésén ismét elfogadták. Az európai állam- és kormányfők 2010 
júniusában elfogadták az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégiát. Az ESL-re vonatkozó 10%-os célt a stratégiát alátámasztó egyik 
kiemelt célkitűzésként jelölték meg, határozott üzenetet küldve ezzel a tagállamoknak. 
A tagállamok beleegyeztek abba, hogy az oktatás és képzés területén folytatott 
együttműködés stratégiai kereteinek égisze alatt (ET2010 és ET2020) dolgoznak a 10%-os 
cél elérésén.  
 
A kérdésre a Bizottság is rávilágított az oktatásról és képzésről közzétett több 
közleményében. A leginkább azt érdemes megemlíteni, hogy a Bizottság nemrégiben 
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közzétette az iskolai lemorzsolódás kezeléséről szóló közleményét, valamint az ESL 
csökkentésére irányuló politikákra vonatkozó tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot11.  
 
Annak fontosságát, hogy minden fiatal megfelelő készségekkel lépjen ki az oktatási 
rendszerből a munkaerőpiacra, az EU az európai foglalkoztatási stratégiában (EES) is 
hangsúlyozta. A tagállamok foglalkoztatási politikáira vonatkozó iránymutatások 
rávilágítottak arra, hogy jelentősen csökkenteni kell az iskolából korán lemorzsolódó 
fiatalok számát. Az Európai Bizottság ifjúsági politikái szintén hangsúlyozták annak 
fontosságát, hogy az ESL kezelésére irányuló intézkedések egyik körét az iskolarendszeren 
kívüli tanulási lehetőségek fejlesztése adja. 
 
Az EU átfogó stratégiai politikai nyilatkozatai több fellépésben is testet öltöttek. Az 
Európai Szociális Alap (ESZA) 2000–2006-os és 2007–2013-as programozási időszakaira 
kijelölt prioritásokban az tükröződik, hogy a Bizottság és a tagállamok elismerik annak 
szükségességét, hogy az oktatási rendszerek és tantervek korszerűsítésén keresztül 
küzdjék le ezt a problémát. Az egész életen át tartó tanulás programja (LLP) szintén 
lehetőséget kínált a tagállamoknak, hogy intézkedéseket dolgozzanak ki és hajtsanak végre 
ezen a területen. Az LLP éves stratégiai prioritásai éveken át hangsúlyozták annak 
fontosságát, hogy támogassák a kockázati csoportba tartozó fiatalokat, például az új 
„második esély” lehetőségek kialakításán és az IKT jobb kihasználásán keresztül, hogy 
motiválják a tanulókat és lehetővé tegyék számukra az oktatás újrakezdését, továbbá a 
szülők gyermekeik oktatásába való szorosabb bevonásán keresztül.  
 
Megkönnyítették annak lehetőségeit is, hogy a tagállamok, a nem kormányzati 
szervezetek, a szociális partnerek, valamint az iskolák és képzési intézmények képviselői 
kicserélhessék tapasztalataikat. Például négy éven keresztül (2006–2010) 17 ország 
legfontosabb érdekelt feleinek lehetősége nyílt Európa-szerte összehasonlítani a különböző 
városok és országok ESL-politikáit és –gyakorlatait (a hozzáféréssel és társadalmi 
integrációval foglalkozó klaszter tevékenységeinek részeként). A tanulmányi látogatások 
programja szintén támogatta a szakemberek és a politikai döntéshozók tanulmányi célú 
látogatásait az ESL témájában. A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi 
Összetartozás Főigazgatósága (DG EMPL) által működtetett egyéb EES-programok, például 
az Európai Foglalkoztatási Megfigyelőközpont (EEO), az európai foglalkoztatási stratégia 
egymástól való tanulás programja (MLP), valamint az állami foglalkoztatási szolgálatok 
közötti párbeszéd szintén elősegítette a tagállamok között az ESL kérdésében folytatott 
tapasztalatcserét.  
 
Az oktatás és képzés közös európai eszközeinek, például az Európai Képesítési 
Keretrendszernek (EQF) a kidolgozása szintén segített a nemzeti szintű reformok 
ösztönzésében. Az EQF például arra ösztönözte a tagállamokat, hogy dolgozzanak saját 
nemzeti képesítési keretrendszerük (NFQ) bevezetésén, amelyek a tanulási eredmények 
tekintetében meghatározzák a tanulási szinteket. A képesítések ilyen módon történő 
meghatározásával lehetőség nyílik arra, hogy egységekre bontsák azokat, ami azt jelenti, 
hogy az egyének lépésről lépésre haladva gyűjthetik össze a képesítéshez szükséges 
tanulási egységeket. A lemorzsolódó tanulók számára – akiknél előfordulhat, hogy az 
iskolában eltöltött idő alatt a képzés egyes részeit elvégezték – ez lehetőséget teremt arra, 
hogy tudásbeli hiányosságaik pótlása érdekében személyre szabott tanulást végezzenek, 
ahelyett, hogy az egész kurzust megismételnék. Az ismeretek tanulási egységekben 
történő elsajátítása egyúttal motiválóbb is lehet a kis önbizalmú tanulók számára, és az 

                                                 
11  Az iskolai lemorzsolódásról szóló cselekvési terv, a bizottsági közlemény és a személyzeti munkadokumentum 

a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 

 16 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
http://www.eu-employment-observatory.net/
http://www.mutual-learning-employment.net/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm


Tanulmány az iskolai lemorzsolódás csökkentéséről az EU-ban 
____________________________________________________________________________________________ 

eredményesség érzésének megteremtéséhez vezethet minden egyes tanulási egység 
teljesítésekor.  
 
Ugyanilyen fontos, hogy az EQF és az adott NQF-ek bevezetése elmozdulást jelez az 
oktatási és képzési képesítések terén abba az irányba, hogy a tanulás „bemeneti oldala” 
(jelenlét a képzési kurzusokon, egy taneseményen való részvétel) helyett a tanulás 
„eredményére” helyezik a hangsúlyt (a tudás vagy készségek fejlesztése). Ez azt jelenti, 
hogy a képesítési keretrendszerek a nem formális és az informális tanulás validálásának 
támogatására is felhasználhatók, ami már önmagában is egy lehetséges eszköz a 
lemorzsolódó tanulók támogatására, azáltal, hogy lehetőséget kínál az iskolai környezeten 
kívül, például a munkahelyen vagy otthon szerzett készségek és kompetenciák 
elismerésére. 
 
Végezetül pedig az Európa 2020 stratégia Mozgásban az ifjúság kiemelt kezdeményezése 
nemrégiben felvázolta a fiatalok foglalkoztatási keretét, mégpedig több olyan prioritás 
alapján, amelyek a fiatalkorú munkanélküliség csökkentésére és a fiatalok foglalkoztatási 
kilátásainak javítására irányulnak; e prioritások közül az egyik a „kockázati csoportba 
tartozó fiatalok” támogatása.  
 
Az uniós szintű fellépések észlelt eredményei 
Úgy tűnik12, hogy a Bizottság által bevezetett különböző „nem kötelező erejű” jogi 
intézkedések köre befolyásolta a nemzeti (és regionális) szinten az ESL 
csökkentésére tett erőfeszítéseket. A tagállamok érdekelt felei úgy érzik, hogy az 
európai finanszírozás (főként az ESZA) és az országok számára a teljesítményük 
összehasonlítását lehetővé tevő egyértelmű ESL-referenciaértékek különösen fontos hatást 
gyakoroltak az ESL csökkentésére tett nemzeti (és regionális) szintű erőfeszítésekre.  
 
Minden érintett tagállam megerősítette, hogy az ESZA társfinanszírozását használták fel az 
iskolai kudarc megelőzésére és a korai lemorzsolódók újrabeilleszkedésére irányuló 
tevékenységek finanszírozására; valójában sokak szemében az ESZA volt a 
leghatékonyabb uniós eszköz, amely a legnagyobb hatás elérését tette lehetővé. 
Az ESZA által finanszírozott fellépések példái között szerepelnek a differenciált tantervek, a 
sajátos szükségletekkel rendelkező tanulók osztályai, a második esélyhez fűződő 
lehetőségek, a korai figyelmeztető rendszerek és a jelenlétet ellenőrző rendszerek, a 
társadalmi és munkaerő-piaci integrációs lehetőségek, valamint a meglévő orientációs és 
tanácsadási szolgáltatások javítása.  
 
Az ESZA különösen fontos szerepet kapott az ESL kezelésére irányuló nemzeti 
megközelítések kidolgozásának támogatásában. Ez azt jelenti, hogy jellemzően 
„belülről” fogalmazódott meg az a törekvés, hogy tegyenek valamit az ESL-lel 
kapcsolatban, azonban az ESZA nyújtott finanszírozást a fellépések elindítására. Néhány 
esetben azonban a tagállamok sajnos nem biztosítottak fenntartható finanszírozást az ESL-
hez kapcsolódó politikai megközelítéseik számára, és továbbra is az ESZA-ra hagyatkoznak. 
Emellett a nemzeti, regionális és helyi szinten tapasztalt probléma nagyságrendjének és 
természetének pontos értékelése alapján megfelelően meg kell határozni és célzottá kell 
tenni az ESZA által finanszírozott tevékenységeket. 
 
Több érdekelt fél is abban látta az európai finanszírozás másik előnyét (minden területen), 
hogy az ösztönözte a nyomon követés és értékelés gyakorlatának bevezetését, bár széles 
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körben elismerik, hogy még mindig további javításokra van szükség e tekintetben. A 
jövőre nézve fontos, hogy az uniós források olyan tevékenységeket célozzanak meg, 
amelyek fenntartható hatást tudnak elérni a fiatalok élete és a főbb érdekelt felek 
(hatóságok és iskolák) munkagyakorlatai terén. 
 
Bár az ESL-re vonatkozó 10%-os referenciaérték némely érdekelt felek körében csak 
elszórtan volt ismert, e tanulmány keretében az érdekelt felek közül kikerült 
válaszadók 61%-a állította azt, hogy a referenciaérték befolyásolta 
politikaformálásukat („valamelyest” vagy „jelentős mértékben”). Az 
interjúalanyoknak csupán 18%-a mondta azt, hogy a referenciaértéknek nem volt hatása. 
Néhány országban segített a kérdés iránti érdeklődés növelésében, továbbá annak 
mérésében és meghatározásban is. Gyakoribb, hogy nemzeti szinten segített megerősíteni 
és fenntartani a problémára irányuló figyelmet, hiszen a legtöbb országban már azelőtt 
fontos politikai prioritásként ismerték el a kérdést, hogy először bevezették volna a 
referenciaértéket. Egyben olyan referenciaszintként is szolgált, amelyhez viszonyítva mérni 
lehetett a haladást az országban. E tényező néhány esetben „csoportnyomást” 
eredményezett az ezen a területen történő fellépésre, hiszen senki sem akarta azt a 
benyomást kelteni, hogy elmarad a többi országtól. A referenciaértéket sok országban a 
média is felfedezte, ami további nyomást gyakorolt egyes kormányokra, hogy 
cselekedjenek. Ezt pozitív eredménynek tekintették. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 
ez a nyomás néhány országban jobban érezhető, mint más országokban.  
 
Összességében a tagállamokban megkérdezett válaszadók úgy érezték, hogy nincs 
bizonyíték annak alátámasztására, hogy az egyéb uniós szintű tevékenységek, eszközök és 
programok hatást gyakoroltak országukban az ESL-politikára13.  
 
A jövőre nézve azzal számolnak, hogy az Európa 2020 stratégia ESL-re vonatkozó 
referenciaértéke segítséget nyújt majd a téma fontosságának erősítésében és 
kiemelt kérdésként való fenntartásában. Várhatóan az is pozitív hatást gyakorol majd az 
ESL-lel kapcsolatos menetrendre, hogy felkérték a tagállamokat az ESL-re vonatkozó saját 
célkitűzéseik meghatározására, valamint hogy hamarosan elindul az „európai szemeszter”. 
Az utóbbi években több ország is nagyra törőbb célokat tűzött ki.      
 
Fő ajánlások 
E tanulmány az összes uniós tagállam politikáinak és intézkedéseinek vizsgálata, valamint 
kilenc esettanulmány-országban végzett mélyreható kutatás alapján áttekintést ad az 
iskolai lemorzsolódás európai helyzetéről. E munka alapján lehetővé vált néhány olyan 
politikai terület és rendelkezés azonosítása, amelyeket erősíteni kell, illetve ahol ki kell 
küszöbölni a hiányosságokat. Ezeket az alábbiakban vázoljuk fel.  
Tanulmányunk megállapításai alapján ajánljuk az Európai Bizottságnak, hogy: 

 mozdítsa elő a tagállamokban az ESL megértését egy olyan összetett jelenségként, 
amelyet különböző oktatási, személyes és társadalmi-gazdasági tényezők 
befolyásolnak;  

                                                                                                                                                            
12  Fontos megjegyezni, hogy a jelentés ezen részében említett „eredmények” nem az Európai Bizottság e 

területen folytatott tevékenységeinek formális értékelésén alapulnak. Sokkal inkább az interjúalanyok e 
kérdéssel kapcsolatos percepciói és a szakirodalomból szerzett információk képezik azok alapját. 

13  Fontos megjegyezni, hogy e tanulmányban nem készítettek interjút olyan tisztviselőkkel, akiknek közvetlen 
kapcsolata van több ilyen tevékenységgel; e meglátások pusztán azon megkérdezett szereplők véleményén 
alapulnak, akik a kilenc vizsgált országban az ESL kérdésén dolgoznak.   
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 folytassa a tagállamokban a fejlemények nyomon követését az ESL jelenségének 
nagyságrendje és hatóköre tekintetében a különböző oktatási szinteken; a célok 
meghatározása segít abban, hogy az ESL kiemelt kérdés maradjon; 

 továbbra is társfinanszírozza azokat a lehetőségeket, amelyek a reformok, valamint 
a kockázati csoportba tartozó fiatalok igényeit jobban kiszolgáló oktatási és képzési 
rendszerek javítása céljából állnak a tagállamok rendelkezésére; a finanszírozást 
illetően pedig a következő intézkedéseket kell megfontolni: 
 annak biztosítása, hogy a finanszírozás a fenntartható eredmények elérésére 

összpontosuljon – azaz olyan tevékenységekre, amelyek tartós változást 
eredményeznek a különböző szintű hatóságok munkagyakorlataiban –, nem 
pedig nagyszámú új projektre, különösen azokban az országokban, ahol már 
sok kísérleti projektet valósítottak meg; 

 az ESL tekintetében az európai társfinanszírozású tevékenységeket a fennálló 
helyzet, valamint a várható vagy célul kitűzött eredmények megfelelő 
elemzése alapján kell végrehajtani; 

 multidiszciplináris megközelítésre van szükség az ESL kezeléséhez, ezért az 
EU mérlegelhetné, hogy a beavatkozásokat támogató finanszírozási 
intézkedések feltételévé tegyék az iskolai lemorzsolódás elleni küzdelmet a 
tagállamokban, hogy ezek a beavatkozások túllépjenek a különböző ágazatok 
(azaz az oktatás, a foglalkoztatás, a szociális ügyek és az ifjúságpolitika) 
határain; 

 a forrásokat pontosabban körülhatárolt és/vagy meghatározott cselekvések 
vagy kiemelt csoportok felé lehetne irányítani a rendelkezésre álló 
finanszírozási programok (azaz az ESZA, az LLP) keretében;  

 folytassa a horizontális együttműködés megerősítését, valamint a tapasztalatok és 
bevált gyakorlatok cseréjét a tagállamok között (mind a politikai döntéshozók, mind 
pedig a szakemberek körében) az ESL megelőzésére és az arra irányuló 
intézkedések terén, hogy újra integrálják a fiatalokat a célirányos oktatási és 
képzési tevékenységekbe; ez azzal jár, hogy javítják a munkacsoportokban folyó 
tanulás és a társaktól való tanulás lehetőségeit azáltal, hogy azokat célzottabbá 
teszik;  

 folytassa a bizonyítékok gyűjtését és az iskolai lemorzsolódás megakadályozásához 
kapcsolódó társadalmi-gazdasági előnyök népszerűsítését (például olyan kutatások 
támogatásával, amelyek az ESL rövid és hosszú távú költséghatásait vizsgálják), 
valamint népszerűsítse az ESL különböző helyzetekben való kezelésének sikeres 
megközelítéseit; például létre lehetne hozni a bevált gyakorlatok online 
megfigyelőközpontját egy olyan központi oldalként, amely összegyűjti a sikeres 
politikai és gyakorlati modelleket, amelyeket össze lehetne kapcsolni a 
munkacsoportokkal, hálózatokkal és a társaktól való tanulás programjaival; 

 ösztönözze a tagállamokat, hogy ruházzanak be az iskolai lemorzsolódók jobb 
nyomon követésébe; a korai figyelmeztető rendszerek különösen eredményesnek 
bizonyulhatnak. 

 
Az ESL-politikákat és -stratégiákat illetően azt ajánljuk, hogy a 
nemzeti/regionális (helyi) hatóságok: 

 biztosítsák, hogy átfogó, koordinált stratégiákat hajtanak végre az ESL kezelése 
érdekében;  

 rendszeresen vizsgálják felül a stratégiát annak biztosítása érdekében, hogy a 
politikák és rendelkezések megfelelően igazodnak az aktuális helyzethez és 
igényekhez;  
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 a gyermekek és fiatalok életét érintő átfogóbb politikákkal szoros kölcsönhatásban 
dolgozzanak ki és hajtsanak végre ESL-politikákat;  

 biztosítsák, hogy a politikai és egyéb döntéshozók tudatában vannak az ESL 
költségeinek és következményeinek; az „oktatásból való kirekesztés” túl gyakran jár 
együtt az egyéb természetű kirekesztésekkel (pl. társadalmi kirekesztés, 
egészségügyi problémák, részvétel a bűnözésben, inaktivitás, munkanélküliség); 

 kevésbé összpontosítsanak az olyan ESL-megközelítésekre, amelyek a kérdés 
kisléptékű kezelésével foglalkozó, rövid távú finanszírozásban részesülő nagyszámú 
projekten alapulnak; ehelyett biztosítsák, hogy az iskolai lemorzsolódás kezelése 
része legyen azon erőfeszítéseknek, amelyek mindenki számára javítani szeretnék 
az oktatás minőségét, összekapcsolva ezeket a legnagyobb kockázatnak kitett 
csoportokat támogató, célzott megközelítésekkel; az ilyen stratégiákat mind az 
általános oktatás, mind pedig a szakképzés iskoláira alkalmazni kell, és azokat a 
helyi, regionális és nemzeti feltételekhez kell szabni;   

 hosszú távon a megelőzésre és a korai beavatkozásra összpontosítsanak, bár mindig 
össze kell kapcsolni a megelőző és újrabeilleszkedési intézkedéseket; a megelőzés 
különösen (költség)hatékonynak bizonyulhat, a korai beavatkozások pedig azért 
fontosak, mert az újrabeilleszkedés az eltávolodás időtartamának növekedésével 
egyre nehezebbé válhat; 

 biztosítsák, hogy a kutatásból, nyomon követésből és értékelésből nyert 
megállapításokat figyelembe veszik, és ezek alapján cselekednek; az eredményes 
ESL-politikák az ESL-hez vezető tényezőkkel kapcsolatos bizonyítékokon, valamint a 
lemorzsolódó tanulók számának és profiljának megértésén alapulnak;  

 biztosítsák, hogy az ESL-politikák mozgatórugóját a fiatalok szükségletei, ne pedig 
az intézményi vagy rendszeralapú igények képezik; a fiatalok szükségleteinek kell 
azon közös jövőkép középpontjában állnia, amely az ESL elleni küzdelem módját 
vázolja fel; ez elérhető például annak biztosításával, hogy érdemben konzultálnak a 
fiatalokkal és a kockázati csoportba tartozó fiatalokkal foglalkozó 
szervezetekkel/szakemberekkel az őket érintő politikákról;  

 érdemes egyúttal biztosítani a szülők oktatási folyamatba való szorosabb bevonását; 
meg kell osztani az iskolákkal az azzal kapcsolatos módszereket és eszközöket, hogy 
miként lehet bevonni a kockázati csoportba tartozó tanulók szüleit és tudatosítani 
bennük az oktatás fontosságát. 

 
A feladatok megosztását illetően azt ajánljuk, hogy a nemzeti/regionális/helyi 
hatóságok: 

 nemzeti, regionális és helyi szinten valósítsák meg a hatóságok közötti 
együttműködésen alapuló multidiszciplináris munkát; az ESL különböző tényezők 
együttes hatásának eredménye, és azzal az oktatási hatóságok egyedül nem 
képesek megbirkózni; ezért a hatóságok közötti együttműködő munka 
költséghatékonyabb lehet azáltal, hogy elkerülik az átfedéseket és a párhuzamos 
erőfeszítéseket, és segíthet annak biztosításában is, hogy egyetlen gyermeket/fiatalt 
sem hagynak figyelmen kívül;  

 mérlegeljék azt, hogy egyetlen félre bízzák az ESL kezelésére irányuló munka 
koordinálásának általános feladatát; e koordinátornak azonban elkötelezettnek kell 
lennie amellett, hogy együttműködik az oktatási, ifjúsági, szociális, egészségügyi és 
foglalkoztatási szférával, valamint a szociális partnerekkel, a szülőkkel, a nem 
kormányzati szervezetekkel, az ifjúsági ágazattal és magukkal a fiatalokkal is; 
biztosítsanak forrásokat és fordítsanak időt a feladatokra, amikor a hatóságok 
közötti multidiszciplináris munka még nincs működésben, annak biztosítása 
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érdekében, hogy az együttműködésen alapuló megközelítés beágyazódjon az 
általánosan bevett gyakorlatba (ne csak a projekttevékenységekbe); 

 erősítsék a kapcsolatokat az ifjúsági és tanulói szervezetekkel, a kiszolgáltatott 
csoportokkal foglalkozó nem kormányzati szervezetekkel és a szociális partnerekkel; 
a szociális partnerekkel folytatott együttműködés elősegítheti, hogy a tanulási 
folyamat során jobban reagáljanak a munkaerő-piaci fejleményekre, miközben a 
nem kormányzati szervezetek, a mentorok és a közösségi csoportok által végzett 
segítő tevékenység hozzájárulhat a legnehezebben támogatható csoportok 
azonosításához és eléréséhez; nem szabad alábecsülni a társak által nyújtott 
támogatás jelentőségét sem; továbbra is támogatni kell az ifjúsági és tanulói 
szférának a fiatalokat az iskolán kívüli környezetben megcélzó fellépéseit, bár ezek 
fontos szerepet játszhatnak az iskola befejezésére irányuló törekvésekben is;  

 adott esetben mérlegeljék annak lehetőségét, hogy nagyobb autonómiát 
biztosítanak az iskoláknak és a helyi partnereknek saját megoldásaik meglelésében, 
hogy eleget tegyenek a lemorzsolódás kockázatának kitett vagy már lemorzsolódott 
fiatalok szükségleteinek; ezt azonban hatékony nyomon követéssel és tényleges 
elszámoltathatósággal kell ellensúlyozni.  

E tanulmány fő jelentése átfogó áttekintést nyújt a tagállamok által az ESL 
problémájának kezelése érdekében elfogadott különböző intézkedésekről, és 
megvitatja ezek sikerességét és korlátait. Az ESL elleni intézkedések gyakorlati 
végrehajtásával kapcsolatban több konkrét terület is körvonalazódott, amelyek figyelmet 
igényelnek. Ajánljuk, hogy a nemzeti/regionális/helyi hatóságok fordítsanak 
különös figyelmet a következő kérdésekre: 

 A középfokú tantervek felülvizsgálata annak biztosítása érdekében, hogy azok kellő 
mértékben az egyéni igényekre legyenek szabva, valamint rugalmas tanulási 
pályákat és egyéni tanulási terveket kínáljanak, amelyek megfelelnek a tanulók 
igényeinek mind az oktatási tartalmat (iskolai és szakképzési egyaránt), mind pedig 
a tanulási stílusokat illetően. Ezzel párhuzamosan a tanárok számára megfelelő 
szakmai továbbképzési lehetőségeket kell nyújtani annak biztosítása érdekében, 
hogy megszerezzék az új oktatási és tanulási módszerekkel folytatott munkához 
szükséges kompetenciákat. 

 Annak mérlegelése, hogy kiegészítő foglalkozásokat (egyéni vagy kiscsoportos 
foglalkozásokat) biztosítanak, így minimálisra csökkentve azon diákok számát, 
akiknek évet kell ismételniük, egyúttal segítséget nyújtva abban, hogy megállítsák 
egyes diákok lemaradását, még mielőtt ezek a tényezők súlyos hatást 
gyakorolnának tanulási eredményeikre és növelnék lemorzsolódásuk kockázatát. 

 Hangsúlyozni kell az ösztönző, pozitív és támogató iskolai környezet fontosságát az 
ESL kockázatának csökkentésében. A fiatalok számára rendkívül fontos a valahová 
tartozás érzése, valamint a tanár és a diák közötti tanulási viszony, amely a 
kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapul.  

 Az ESL-re vonatkozó adatok hatékonyabb gyűjtésének és a távolmaradás nyomon 
követésére szolgáló rendszer előmozdítása, mivel ezek segíthetnek a célirányos 
politikák kidolgozásában, és korai figyelmeztető rendszerekként működhetnek, 
amelyek lehetővé teszik az iskolák és a hatóságok korai beavatkozását, ezáltal 
csökkentve a kirekesztés kockázatát. 

 Annak szükségessége, hogy összekapcsolják az oktatást/képzést a munka világával, 
például a munkatapasztalaton, a mentoroláson és a munkán alapuló tanulásra épülő 
szakképzési pályákon keresztül. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatalok jobban 
érzékeljék oktatásuk jelentőségét és értékét, és javíthatja foglalkoztathatóságukat.  
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 A tanácsadás (pszichológiai és érzelmi támogatás) és a pályaorientáció elérhetősége 
és minősége az iskolákban és a képzési intézményekben. 

 Annak biztosítása, hogy a tanárok, tanácsadók és a potenciális vagy tényleges 
lemorzsolódókkal foglalkozó egyéb szakemberek megfelelő képzést, támogatást, 
motivációt és hatásköröket kapjanak. Ez a következőkön keresztül valósítható meg: 
 befektetés a tanárképzésbe – alap- és továbbképzésbe egyaránt – annak 

biztosítása érdekében, hogy a tanárok és vezető tanárok rendelkezzenek a 
kockázatnak kitett fiatalokkal való foglalkozáshoz szükséges készségekkel és 
kompetenciákkal; 

 annak biztosítása, hogy a tanárok és más szakemberek komoly potenciállal 
rendelkező egyénekként tekintsenek a fiatalokra, ne pedig bajkeverőkként 
vagy rosszul teljesítő tanulókként; továbbá 

 a felsőoktatásba való továbblépéssel kapcsolatos elvárás erősítése 
mindenkivel szemben – a tanárok elvárásai nem lehetnek mások a hátrányos 
helyzetű tanulókkal szemben. 
 

 Annak fontossága, hogy minden gyermek egyenlő feltételek mellett kezdje meg az 
iskolát, mégpedig azáltal, hogy javítják a hozzáférést a jó minőségű kisgyermekkori 
neveléshez és gondozáshoz (ECEC). 

 A diákok támogatása az egyik oktatási szintről a másikra való átlépéskor, így 
biztosítva, hogy ezek az átlépési pontok zökkenőmentesek (ennek érdekében 
létfontosságú a más iskolákkal és hatóságokkal folytatott együttműködés és 
kapcsolattartás). 

 Annak biztosítása, hogy a szakképzési intézmények által kínált támogatás elegendő 
ahhoz, hogy eleget tegyen a tanulói csoport igényeinek. 

 Különféle újrabeilleszkedési intézkedések szükségessége, beleértve azokat is, 
amelyek a „teljes ember” megközelítést követik, hogy kezeljék mindazon problémák 
teljes körét, amelyekkel a komplex igényekkel rendelkező személyek szembesülnek.  


