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SUMÁRIO 

Taxa de abandono escolar precoce na União Europeia 
A maioria dos jovens percorre com sucesso o sistema escolar, fazendo depois a transição 
para outras formas de ensino ou de formação profissional, ou para o mundo laboral. No 
entanto, um em cada sete jovens europeus abandona o sistema educativo sem ter 
adquirido as competências ou qualificações que são agora consideradas necessárias para 
completar uma transição de sucesso para o mercado de trabalho e para a participação 
activa numa economia baseada no conhecimento como a actual, o que significa que, neste 
momento, existem cerca de 6,4 milhões de jovens na Europa em situação de 
abandono escolar precoce1. 
 
A taxa de abandono escolar precoce (AEP) diminuiu na maior parte das regiões europeias. 
Em 2000, a taxa de AEP situava-se em 17,6%, sofreu uma diminuição de 3,2 pontos 
percentuais e permanece agora em 14,4%. Em 2009, oito países já tinham atingido um 
nível de AEP abaixo da meta de 10% da União Europeia (República Checa, Lituânia, 
Luxemburgo, Áustria, Polónia, Eslovénia, Eslováquia e Finlândia). Países como o 
Luxemburgo, a Lituânia e Chipre registaram reduções significativas da taxa de AEP entre 
2000 e 2009. 
 
Os progressos para a realização da meta da UE têm, contudo, sido muito mais 
lentos do que se previa e, aliás, se esperava, não obstante a vasta gama de intervenções 
que têm sido levadas a cabo em toda a Europa. Em certos países (Espanha, Malta e 
Portugal), um em cada três jovens abandona o sistema escolar prematuramente. A taxa de 
AEP varia entre a mais elevada de quase 37% em Malta e a de apenas 4,3% na Eslováquia.  
 
Causas  
Os jovens que desistem de estudar provêm de meios muito diversos. O abandono escolar 
precoce é normalmente resultado de um processo cumulativo de desinteresses 
que decorre de razões pessoais, sociais, económicas, geográficas, educativas ou familiares. 
Essas razões podem ser externas ou internas às experiências e processos escolares 
e têm habitualmente uma forte componente pessoal e individual. Em muitos casos, a 
insatisfação decorre das mais diversas razões, designadamente a intimidação por parte de 
colegas, mau desempenho académico, mau relacionamento com os professores, falta de 
motivação ou "inserção em grupos errados", enquanto, noutros casos, a desistência é 
motivada por problemas pessoais ou familiares, como o consumo de drogas ou uma 
situação de sem-abrigo. Porém, uma parte significativa do problema pode dever-se à falta 
de apoio e orientação, ao desinteresse pela escola e aos programas do ensino secundário 
que, demasiadas vezes, não oferecem opções suficientes em termos de variedade de 
cursos, pedagogias de ensino alternativas, oportunidades de aprendizagem prática ou 
baseada na experiência, ou carecem da flexibilidade necessária.  
 
 
 
 

                                                 
1  Na União Europeia, o conceito de abandono escolar precoce aplica-se em relação aos jovens que abandonam o 

sistema educativo com uma qualificação que não ultrapassa o ensino básico e que não frequentam nenhum 
programa de ensino ou de formação profissional. Os jovens que abandonam a escola precocemente são, 
assim, aqueles que apenas concluíram os níveis de educação pré-escolar, ensino básico ou um curso técnico-
profissional com duração inferior a 2 anos sem acesso ao ensino superior (níveis 0, 1, 2 ou 3c sem acesso ao 
nível 5 da CITE (ISCED)), incluindo aqueles que têm apenas uma formação pré-profissional ou profissional não 
conducente a um diploma do ensino secundário. 
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Custos 
O AEP é uma preocupação importante porque é um factor fundamental que contribui 
para a exclusão social no futuro. As previsões das futuras necessidades de 
competências na Europa sugerem que, no futuro, apenas 1 em cada 10 empregos estará ao 
alcance de um jovem em situação de abandono escolar precoce. Os jovens que abandonam 
a escola prematuramente têm também mais probabilidades de auferir rendimentos mais 
baixos ou de ficarem desempregados. Além disso, uma educação inadequada pode 
gerar pesados encargos públicos e sociais, sob a forma de rendimento e crescimento 
económico mais baixos, menor volume de receitas fiscais, bem como custos mais elevados 
com serviços públicos como a saúde, justiça penal e pagamentos de prestações sociais. 
 
Com efeito, o AEP tem implicações financeiras enormes, gerando custos sociais e 
económicos importantes, tanto para os indivíduos como para a sociedade, com o custo do 
AEP ao longo da vida a atingir um a dois milhões de euros por cada jovem que 
abandona a escola. O custo dessa exclusão foi calculado, por exemplo, nos Países Baixos, 
onde se estima que o custo do abandono escolar precoce ao longo da vida seja cerca de 
1,8 milhões de euros2. Na Finlândia, o custo anual de cada jovem em situação de abandono 
escolar precoce atinge os 27 500 euros, com um custo ao longo da vida (40 anos) superior 
a 1,1 milhões de euros3 – um valor estimado que pode ficar aquém do custo real. De um 
modo semelhante, na Irlanda, o custo anual para o Estado em prestações sociais, acrescido 
da perda de receitas fiscais por cada jovem do sexo masculino que abandona a escola, foi 
estimado em 29 300 euros, mesmo antes de se considerarem os custos associados ao 
sistema de saúde ou à criminalidade4. Por mais um ano suplementar que permanecer na 
escola, um jovem pode ganhar um rendimento adicional ao longo da vida superior a 70 000 
euros5. 
 
Assim, um país que apresente níveis elevados de AEP enfrentará dificuldades para 
manter níveis elevados de emprego e de coesão social. Se estes níveis elevados de 
AEP se difundirem pela Europa, esta terá dificuldades em competir no mercado mundial e 
enfrentará obstáculos para a consecução de um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo – a prioridade da estratégia Europa 2020. As taxas elevadas de 
AEP são igualmente prejudiciais ao objectivo de tornar a aprendizagem ao longo da vida 
uma realidade e representam "um desperdício de oportunidades individuais e de potencial 
social e económico"6. A redução da taxa europeia de abandono escolar precoce em apenas 
1 ponto percentual garantiria anualmente à economia europeia quase meio milhão de 
potenciais trabalhadores jovens qualificados adicionais7. 
 
Por conseguinte, não é de admirar que o AEP seja considerado uma prioridade política 
importante não apenas na Europa mas em todo o mundo desenvolvido. Trata-se de uma 
questão particularmente pertinente porque, ao contrário de muitos outros aspectos 

                                                 
2  Cálculos da Ecorys. 
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsínquia. Ministry of Employment and the Economy (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, Economic and 
Social Research Institute, Dublim, 2009.  

5  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
6  Comissão Europeia (2011), Reducing early school leaving. Documento de trabalho dos serviços da Comissão. 

Documento que acompanha a proposta de Recomendação do Conselho sobre as políticas de redução do 
abandono escolar precoce. (SEC(2011)96) de 26 de Janeiro de 2011. 

7  Comissão Europeia (2011), Tackling early school leaving (Combater o abandono escolar precoce): Um 
Contributo Essencial para a Estratégia "Europa 2020". Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões. Bruxelas, 31.1.2011 COM(2011) 18 
final. 
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(nomeadamente, família e características pessoais), as qualificações académicas 
podem ser influenciadas por uma política pública8.  
 
O papel do presente estudo 
Nos últimos anos, intensificou-se o trabalho desenvolvido a nível europeu para recolher os 
ensinamentos adquiridos pelos Estados-Membros. Por exemplo, durante quatro anos 
(2006-2010), a Direcção-Geral da Educação e da Cultura (DG EAC) promoveu as 
actividades do Grupo de aprendizagem entre pares em matéria de acesso e inclusão social, 
que reuniu 17 Estados-Membros com o objectivo de analisar questões relacionadas com o 
AEP e a exclusão social. O trabalho deste Grupo contribuiu para a elaboração da 
Comunicação da Comissão sobre o AEP9. O documento de trabalho dos serviços da 
Comissão que acompanha a Comunicação continha muitos exemplos de políticas que 
tinham sido analisados pelo Grupo. A Rede de Peritos em Ciências Sociais da Educação e 
Formação (NESSE) e o Cedefop também publicaram análises de âmbito europeu sobre esta 
matéria, em que o relatório da primeira se centra numa revisão de bibliografia e o deste 
último na análise das políticas e programas europeus de AEP centrados na orientação.  
 
Neste contexto, o presente estudo sobre a "Redução do abandono escolar precoce na UE" 
foi encomendado pelo Parlamento Europeu em Novembro de 2010, tendo sido realizado por 
uma organização independente de investigação de políticas públicas – GHK Consulting Ltd. 
– durante um período de cinco meses, entre Dezembro de 2010 e Abril de 2011. O 
derradeiro objectivo deste estudo é sugerir acções e medidas susceptíveis de 
ajudar os Estados-Membros a obter melhores resultados nesta matéria no futuro.  
 
Importa referir que a abordagem de investigação adoptada neste estudo é diferente de 
anteriores análises europeias sobre esta questão, porque permitiu uma análise mais 
exaustiva de um número reduzido de Estados-Membros, com consultas a um vasto 
conjunto de partes interessadas desses países, designadamente representantes de 
autoridades escolares, professores, pais e alunos do ensino secundário, bem como 
profissionais que trabalham com jovens em situação de abandono escolar precoce através 
de ONG e de projectos dirigidos a jovens em risco.   
 
O estudo abrange os 27 Estados-Membros da União Europeia, mas inclui uma análise 
exaustiva de nove países. São eles: Irlanda, Grécia, Espanha, França, Lituânia, Países 
Baixos, Polónia, Finlândia e Reino Unido (Inglaterra).  
 
Panorâmica das respostas políticas ao abandono escolar precoce 
As diferentes respostas políticas dos países da União Europeia para fazer face ao AEP 
inspiraram-se em diversos valores e perspectivas, para além de serem influenciadas pela 
história e tradições de cada Estado-Membro. Além disso, cada indivíduo que abandona a 
escola precocemente possui uma história única e vive num contexto, ou "ecossistema", que 
lhe é específico. Cumpre, por isso, sintonizar e individualizar as respostas ao AEP. É por 
todas estas razões que não existe uma resposta única ao AEP e que é possível encontrar 
um caleidoscópio de políticas, programas, projectos e abordagens em todos os 
Estados-Membros. Estas abordagens podem agrupar-se em três grandes categorias: (i) 
respostas a nível estratégico; (ii) estratégias de prevenção; e (iii) estratégias de 
reintegração, conforme se exemplifica na Figura 1 infra.  

                                                 
8  Ver Belfield, C.R. and Lewin, H.M (2007), The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate 

Education. E NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
9  O Plano de Acção, a Comunicação da Comissão e o Documento de trabalho dos serviços da Comissão 

encontram-se disponíveis em: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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Figura 1: Tipologia das abordagens dos Estados-Membros ao AEP 
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transição, actividades extracurriculares, etc.) 

Respostas sistémicas/estruturais (i.e. 
formação de professores, reforma curricular, 

aumento do âmbito da escolaridade obrigatória, 
ensino pré-primário de qualidade, orientação e 
aconselhamento, colaboração com os pais e a 
comunidade, melhoria do bem-estar na escola, 

etc.) 
 
 

ESTRATÉGIAS DE REINTEGRAÇÃO 
Serviços de 

apoio holístico 
para jovens 

em risco 

Classes de 
transição 

Escolas de 
segunda 

oportunidade 

Validação da 
aprendizagem 
não formal e 

informal  

Oportunidades de 
aprendizagem 

prática (formação 
profissional e 
experiência de 

trabalho) 
Fonte: GHK Consulting Ltd., 2009 e 2011 

 

 
 

Respostas a nível estratégico: Redução do AEP através de uma 
melhor coordenação e monitorização 
A forma como muitos Estados-Membros abordam a questão do abandono escolar precoce 
passou por uma evolução positiva notória. Dois em cada cinco entrevistados (43%) para 
este estudo afirmaram existir, no seu país, um "forte" empenhamento em contrariar o 
AEP, com base em políticas, financiamento e programas apropriados. Apenas um em cada 
cinco (20%) considerou que o nível de empenhamento e investimento era "fraco". 
 
Além disso, neste momento, existem mais países a combater o AEP num quadro 
político mais amplo, como por exemplo uma política de aprendizagem ao longo da vida 
ou uma estratégia mais global de promoção da coesão económica e social, reconhecendo 
assim que se trata de uma questão multifacetada e complexa. Um outro 
desenvolvimento positivo é a criação de enquadramentos políticos explícitos e 
abrangentes em matéria de AEP, reunindo as partes interessadas e os programas mais 
importantes sob uma única política universal.  
 
Porém, na maioria dos países, ainda prevalece uma abordagem fragmentada e 
insuficientemente coordenada no combate ao AEP, que resulta numa duplicação de 
actividades e financiamentos. São demasiadas as respostas que consistem ainda em 
medidas baseadas em projectos de duração limitada ou iniciativas direccionadas para a 
resolução de um problema específico, ao invés de se operar num quadro coerente e 
coeso do ponto de vista estratégico e operacional. Quase um terço (31%) dos 
entrevistados para este estudo classificaram o nível de coordenação das políticas em 
matéria de AEP como "baixo" ou "muito baixo". Quase metade (45%) foi de opinião que 
existe "alguma" coordenação das políticas de AEP e que se procura estabelecer "algumas" 
ligações com outros domínios políticos, mas que é possível fazer melhor.  
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Em alguns casos, a colaboração entre as autoridades dos sectores da educação, do 
emprego e social é inexistente, enquanto noutros países é necessário um reforço da 
colaboração entre as políticas de educação e de juventude para se alcançar uma 
abordagem mais coerente e coesa. Em determinados contextos, existem várias autoridades 
diferentes a executar programas semelhantes, com uma duplicação evidente de 
actividades.  
 
O AEP resulta de uma combinação de factores. Por conseguinte, o desenvolvimento de um 
trabalho interinstitucional e multidisciplinar é fundamental para se aplicar uma visão 
comum em matéria de AEP e dever-se-ia passar da teoria à prática a nível nacional, 
regional e local. Este estudo veio demonstrar que as abordagens baseadas numa 
cooperação genuína entre diferentes instituições e especialistas a nível nacional, 
regional, local e de estabelecimentos de ensino ajudam a reduzir o AEP. Essas abordagens 
cooperativas e multidisciplinares podem igualmente assegurar o empenhamento das várias 
partes interessadas na concepção e execução das políticas e dos programas em matéria de 
AEP, o que permite a adopção de uma perspectiva "holística" da criança na questão do AEP, 
abarcando todos os factores que para ele contribuem ou que o influenciam. Uma 
cooperação dessa natureza tem de incluir, além das autoridades dos domínios da educação, 
juventude, segurança social, saúde e emprego, os parceiros sociais, os pais, as ONG, o 
sector da juventude e os próprios jovens. Para que essa cooperação resulte e produza 
um impacto sustentado, é necessário incorporá-la nas práticas de trabalho 
correntes das instituições e de outras partes interessadas fundamentais que trabalham 
com jovens, em vez de funcionar como uma actividade complementar desenvolvida 
no âmbito de um determinado projecto. Esta situação envolve também um melhor 
aproveitamento da influência e/ou da experiência específica de algumas partes 
interessadas, nomeadamente os pais, os parceiros sociais, o sector da juventude e as ONG.   
 
Os resultados da investigação realizada para este estudo comprovam que as políticas e os 
programas deveriam assentar nos ensinamentos resultantes de investigações e avaliações 
(constituindo estas últimas um domínio com algumas fragilidades aparentes), assim como 
na análise das tendências evidenciadas nos dados. A investigação deveria ter em 
especial atenção a voz dos estudantes, assim como a dos demais intervenientes 
envolvidos. Dois em cada cinco inquiridos (42%) para o nosso estudo eram de opinião que 
os pontos de vista dos jovens raramente ou nunca são tidos em conta no contexto das 
políticas de AEP do seu país. Além disso, um em cada cinco inquiridos (18%) afirmou que 
raramente as medidas/políticas em matéria de AEP são elaboradas com base em provas 
sólidas resultantes de acções de investigação e avaliação. 
 
Prevenção do abandono escolar precoce  
São demasiados os casos de jovens que desistem de prosseguir os estudos ou a formação 
devido a circunstâncias que podiam ser evitadas. Assim, as medidas preventivas visam 
combater o AEP antes mesmo de este ocorrer. São habitualmente mais vantajosas em 
termos de custos do que as medidas de reintegração.  
 
De um modo geral, os Estados-Membros reconheceram a necessidade de encontrar formas 
eficazes de identificar e combater os factores susceptíveis de aumentar o risco de AEP. 
Simultaneamente, o processo de implementação dessas estratégias encontra-se em 
estágios muito diferentes nos vários países da Europa, podendo ainda ser detectada uma 
grande diversidade em termos de tipos de respostas adoptadas pelos diferentes países. É 
possível constatar um reconhecimento mais generalizado da necessidade de encontrar 
soluções diferentes para diferentes fases do processo educativo, o que é ilustrado, por 
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exemplo, pelo crescente reconhecimento da importância da educação e cuidados na 
primeira infância (ECEC) no âmbito das estratégias de combate ao AEP. 
 
As políticas adoptadas pelos Estados-Membros para atenuar o risco e prevenir o AEP 
inserem-se em duas grandes categorias: 

 Políticas e medidas direccionadas, que oferecem um apoio específico aos jovens em 
situação de risco, identificando indivíduos, grupos de indivíduos, escolas ou 
localidades que apresentam um risco mais elevado de abandono escolar. 

 Políticas e medidas com um campo de aplicação abrangente, cujo objectivo consiste 
em melhorar o sistema de ensino para todos, ao mesmo tempo que se melhora os 
resultados e se reduz o risco de desinteresse dos alunos pelos estudos.  

 
Ambas as abordagens são complementares e, portanto, necessárias: as políticas 
direccionadas canalizam o apoio para os alunos identificados como estando em situação de 
maior risco, mas também podem deixar escapar alguns jovens por entre as "malhas da 
rede". Além disso, essas abordagens conservam o cerne do sistema educativo inalterado. 
As medidas abrangentes podem, por seu lado, fazer face aos problemas sistémicos que 
contribuem para a incidência do abandono escolar precoce num determinado país.  
 
No entanto, o foco a longo prazo deveria incidir na intervenção precoce, que é 
necessária para resolver os problemas que se manifestam no início do processo cumulativo 
que conduz ao AEP. Para facilitar uma intervenção atempada, as actividades de 
identificação, acompanhamento e controlo são fundamentais. Os sistemas de alerta 
rápido a funcionar no âmbito do estabelecimento de ensino podem ajudar a identificar 
alunos que se encontrem em risco de abandono escolar. Têm de estar acessíveis e 
interligados entre os diferentes organismos de educação e outras partes interessadas. Uma 
intervenção precoce é igualmente importante porque a reintegração torna-se gradualmente 
mais difícil à medida que o período de desinteresse se prolonga. 
 
As principais fases de transição (do primeiro para o segundo ciclo, do ensino básico 
para o secundário) são críticas para os jovens em risco de abandono escolar precoce. Entre 
as medidas que visam facilitar estas transições é de assinalar os programas de 
acompanhamento individualizado por "companheiros" ou "mentores", a orientação 
reforçada prestada por profissionais e uma maior comunicação entre professores de 
diferentes escolas e níveis, assim como os programas de "boas-vindas" ou de recepção.  
 
Além disso, os jovens em risco de AEP podem dispor de alternativas ao programa 
curricular tradicional. No entanto, as novas qualificações e os novos currículos devem 
ser aceites pela comunidade e devem oferecer percursos viáveis para a progressão 
dos estudos. Muito há a fazer ainda para promover o valor da aprendizagem em termos 
de possibilidades de rendimento futuro e de transformação das oportunidades futuras para 
os jovens em risco de abandono escolar. 
 
O aconselhamento e a orientação são cruciais, não só para assegurar que os jovens 
identificam opções de progressão escolar adequadas e encontram a motivação e a 
confiança necessárias para se candidatarem a esses cursos, mas também para tomarem as 
decisões certas quanto aos seus estudos (implicando assim uma menor taxa de desistência 
escolar causada por escolhas de curso erradas). Nesse sentido, é importante prestar aos 
jovens um aconselhamento claro, imparcial e construtivo que lhes permita tomar 
consciência do seu percurso educativo e da evolução da carreira profissional e 
sentir que os controlam. Além disso, as jovens em risco de AEP deparam-se geralmente 
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com uma variedade de questões complexas que requerem o apoio de um orientador 
especializado ou o contributo de outro profissional. A par do contributo de profissionais, 
cumpre ainda intensificar o envolvimento dos pais e das famílias nas actividades escolares. 
 
É importante que os professores possuam as competências necessárias para cativar e 
motivar todos os alunos das suas turmas. É importante facultar uma formação aos 
professores que lhes permita identificar e combater os riscos do AEP, bem como utilizar 
métodos de ensino modernos e desenvolver competências relacionais e de gestão da sala 
de aula. 
 
Um inquérito espanhol realizado junto de jovens em situação de abandono escolar precoce 
concluiu que quase 9 em cada 10 desistiram de estudar devido às repetências10. Assim, 
factores como turmas pequenas, assistentes contratados e aulas suplementares podem 
impedir que determinados alunos fiquem para trás, evitando graves repercussões nos 
resultados escolares e o aumento do risco de abandono escolar.  
 
No actual contexto económico, em que os orçamentos públicos estão sujeitos a restrições 
sem precedentes, importa assinalar que nem todas as intervenções requerem um 
investimento substancial. Os resultados do presente estudo demonstram a importância 
de um ambiente escolar estimulante, positivo e com mecanismos de apoio para reduzir do 
risco de AEP. Para os jovens, é extremamente importante desenvolver um 
sentimento de pertença e uma relação pedagógica entre professor e aluno 
baseada na confiança e respeito mútuos. Além disso, as oportunidades de intercâmbio 
de experiências, práticas e competências entre profissionais que trabalham com o grupo-
alvo podem ser uma forma de difundir práticas e ensinamentos eficazes.  
 
Nos casos em que não existe uma cultura sólida de educação no seio da comunidade, 
impõem-se medidas para envolver os pais, para que tomem consciência da 
importância da educação e para proporcionar oportunidades educativas que lhes 
permitam desenvolver as suas próprias competências.  
 
As actividades extracurriculares não só ajudam os alunos a progredir e a recuperar o 
interesse pelos estudos, como também os podem ajudar a reconstruir uma relação positiva 
com a escola e o respectivo pessoal, assim como proporcionar actividades gratificantes que 
podem aumentar a auto-estima e reduzir a frustração.  
 
Proporcionar segundas oportunidades 

As medidas de reintegração oferecem aos jovens que abandonaram o ensino regular uma 
segunda oportunidade de aprender e de obter uma qualificação, ou uma oportunidade de 
aprendizagem alternativa. Estas medidas variam em termos de intensidade do apoio 
prestado aos participantes, consoante as necessidades dos grupos-alvo 
específicos; alguns jovens necessitam de orientação e apoio prático para a resolução de 
problemas como a falta de casa ou o consumo de droga, antes de poderem iniciar o seu 
percurso de reintegração no sistema escolar, enquanto outros já se sentem motivados a 
regressar e apenas necessitam que lhes seja dada uma segunda oportunidade para 
retomar os estudos.  
 
 

                                                 
10  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. e Riviére Gómez, J. (2009), Desenganchados de la educación: 

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
número extraordinário 2010, pp. 119-145. 
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Qualquer acção direccionada para aqueles que já abandonaram a escola tem de começar 
com um processo de envolvimento, de criação de um sentimento de confiança e de 
pertença, devendo ainda estar imbuída de expectativas elevadas, ser estruturada, segura e 
estimulante. Além disso, importa recordar que muitos jovens que abandonam a escola 
precocemente consideram-se adultos e esperam ser tratados como tal. Quando descrevem 
o que lhes aconteceu, é recorrente o uso de palavras como "respeito" e "confiança". 
 
A maior parte das medidas de reintegração visa oferecer uma alternativa ao ensino regular, 
seja em termos de conteúdo, seja em termos de método de ensino/aprendizagem. As 
iniciativas utilizam diferentes meios para disponibilizar uma abordagem de ensino 
personalizada e centrada no aluno, tais como, por exemplo, orientação, apoio individual, 
planos de aprendizagem individuais ou gestão de casos. Os estilos de ensino e 
aprendizagem utilizados nas medidas de reintegração são geralmente práticos e/ou 
baseados na experiência. As iniciativas que oferecem um apoio mais intensivo visam 
adoptar uma abordagem "holística", abarcando todo o conjunto de necessidades de um 
indivíduo, desde problemas pessoais e sociais a lacunas de aprendizagem. De facto, os 
jovens que abandonam a escola precocemente podem ter outras lacunas em termos de 
aptidões ou competências que devem ser colmatadas antes de poderem assumir a 
continuação dos estudos, uma formação profissional ou um emprego. As competências 
básicas e úteis à vida quotidiana – indo além das capacidades elementares de leitura, 
escrita ou aritmética e incluindo, por exemplo, capacidades nas áreas das finanças e da 
saúde – também podem ser desenvolvidas em unidades mais pequenas ou incorporadas no 
ensino de outras matérias. 
 
A flexibilidade é fundamental para que seja possível adaptar as medidas de reintegração 
em função de outros compromissos do jovem, como o trabalho ou as responsabilidades 
familiares. Uma abordagem multidisciplinar, com equipas de pessoal mistas ou colaboração 
com agentes exteriores à escola, permite dar resposta a todas as necessidades de apoio do 
jovem. Os planos de acção individuais e percursos claros para o futuro – compostos 
por pequenas unidades de aprendizagem – podem constituir uma grande motivação para 
os jovens com baixa auto-estima e experiências anteriores negativas no ensino formal. 
Neste contexto, o acompanhamento é importante para assegurar que, a longo 
prazo, não se perdem os resultados positivos do trabalho realizado através das 
medidas de reintegração.  
 
Na verdade, é imperativo que exista continuidade, coerência e coesão entre os serviços e 
apoios colocados à disposição dos jovens. Caso contrário, os jovens podem confundir-se 
numa teia de diferentes serviços. A abordagem do "gestor de caso individual" que tem sido 
adoptada pode proporcionar um meio mais consistente de apoio a jovens em risco do que 
outras abordagens em que os jovens têm de ir ao encontro dos vários serviços sem 
qualquer apoio específico. 
 
Os resultados obtidos através das medidas de reintegração nem sempre podem ser 
apresentados sob a forma de dados quantitativos, razão pela qual é necessário determinar 
formas de avaliar dados de natureza subjectiva. Os sistemas de garantia de qualidade 
poderiam também ser adaptados de forma a ter em conta medidas quantitativas e 
qualitativas. 
 
Por último, uma grande percentagem de acções de reintegração é composta por 
iniciativas e projectos temporários. Embora o AEP seja um aspecto profundamente 
enraizado dos sistemas de educação e de formação da União Europeia, parece existir uma 
tendência para não conferir grande relevância ou estatuto às actividades de reintegração. 
Esta é uma situação que deverá ser resolvida no futuro, muito embora se reconheça que é 
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difícil reproduzir com sucesso projectos locais numa escala mais alargada. O 
desenvolvimento de medidas à escala de uma região ou de um sistema requer tempo e 
dedicação. No entanto, quando os governos reconhecem a importância da reintegração dos 
jovens que abandonaram a escola e garantem o apoio aos esforços de reintegração a 
longo prazo, é possível conseguir uma maior coesão, assim como uma maior clareza 
no que respeita a boas práticas, normas e necessidades de formação e de apoio dos alunos 
e dos profissionais.  
 
Um resumo de práticas eficazes em matéria de AEP 

No âmbito das políticas e medidas de prevenção e de reintegração, existem quatro 
características gerais que determinam o sucesso de uma estratégia. São elas: 

 O reconhecimento do problema e vontade de, em primeiro lugar, atenuar e, se 
possível, prevenir e, em segundo lugar, reintegrar os jovens que já abandonaram a 
escola no sistema educativo. 

 A integração do planeamento estratégico, execução de políticas e prestação de 
serviços e a disponibilização de apoios adequados e eficazes, tanto para os jovens 
que abandonam a escola como para os profissionais que com eles trabalham. 

 Criatividade, inovação, flexibilidade e vontade de mudar da parte dos decisores 
políticos e dos profissionais e, em particular, uma abordagem que privilegie a 
resolução de problemas na resposta aos dilemas individuais com que se confrontam 
os jovens que já abandonaram a escola e os que se encontram em risco de 
abandono escolar precoce. 

 Uma abordagem global à prestação de serviços (dentro e fora das escolas) que:  
 Transmita preocupação, respeito, desafio e expectativas elevadas aos jovens 

que abandonaram a escola, às suas famílias, colegas e comunidades; 
 Incentive os alunos e promova um sentimento de pertença; 
 Seja clara, coesa, abrangente e coerente, assente num trabalho 

interinstitucional; e 
 Seja oportuna, vigilante, reactiva, orientada para os resultados e rentável. 

 
Acção a nível da UE em matéria de AEP 
O reconhecimento por parte da União Europeia da necessidade premente de fazer 
face ao AEP foi canalizado através de um conjunto de declarações políticas estratégicas 
que estabelecem um quadro europeu de acção e metas, assim como apoios 
financeiros e organizacionais aos Estados-Membros. A Estratégia de Lisboa apresentou um 
conjunto de cinco critérios de referência, designadamente um que dizia respeito à redução 
da taxa média de abandono escolar precoce na UE para 10% até 2010. Como, entretanto, 
não se atingiu esta meta, estabeleceu-se novamente o mesmo objectivo em Maio de 2009 
na 2 941ª reunião do Conselho "Educação, Juventude e Cultura". Em Junho de 2010, os 
chefes de Estado e de Governo europeus aprovaram a estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. A fim de transmitir uma mensagem forte 
aos Estados-Membros, a meta de 10% para a taxa de AEP foi anunciada como um dos 
grandes objectivos subjacentes a esta estratégia. Os Estados-Membros acordaram 
em desenvolver esforços no sentido de atingir o objectivo dos 10% no âmbito de quadros 
estratégicos para a cooperação no domínio da educação e da formação (EF2010 e EF2020).  
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Esta questão mereceu igualmente destaque em várias comunicações da Comissão sobre 
educação e formação. De salientar a comunicação recentemente publicada pela Comissão 
intitulada "Combater o abandono escolar precoce" e uma proposta de recomendação do 
Conselho sobre as políticas de redução do AEP11. 
  
A importância de assegurar que todos os jovens saiam do sistema educativo com 
competências suficientes para ingressar no mercado de trabalho foi também destacada pela 
UE no quadro da Estratégia Europeia de Emprego (EEE).  
 
As orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros realçaram a 
necessidade de reduzir substancialmente o número de jovens que abandonam o sistema 
escolar precocemente. As políticas de juventude da Comissão Europeia sublinharam 
também a importância de se desenvolver oportunidades de aprendizagem não formal como 
uma de várias medidas que visam combater o AEP.  
 
As declarações políticas estratégicas globais da União Europeia foram postas em prática 
através de um conjunto de acções. As prioridades identificadas para os períodos de 
programação 2000-2006 e 2007-2013 do Fundo Social Europeu (FSE) reflectem o 
reconhecimento da parte da Comissão e dos Estados-Membros da necessidade de combater 
este problema através da modernização dos sistemas educativos e dos programas de 
ensino. O Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV) também ofereceu aos 
Estados-Membros oportunidades de desenvolverem e executarem acções neste domínio. Há 
muitos anos que as prioridades estratégicas anuais do programa ALV sublinham a 
importância de apoiar os jovens em risco através, por exemplo, da criação de novas 
segundas oportunidades, de uma melhor utilização das TIC para motivar e facilitar o 
reingresso dos jovens no sistema de ensino e de um maior envolvimento dos pais na 
educação dos filhos.  
 
Também se têm promovido oportunidades de intercâmbio de experiências para os 
representantes dos Estados-Membros, ONG, parceiros sociais e profissionais das 
instituições de ensino e de formação. Por exemplo, durante quatro anos (2006-2010), 
representantes de 17 países tiveram a possibilidade de comparar políticas e práticas em 
matéria de AEP em diferentes cidades e países de toda a Europa, uma das actividades do 
"Grupo de aprendizagem entre pares em matéria de acesso e inclusão social". O programa 
Visitas de Estudo também tem apoiado visitas de estudo para profissionais e decisores 
políticos no âmbito do AEP. Outros programas relacionados com a EEE geridos pela 
Direcção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão (DG EMPL), como o 
Observatório Europeu do Emprego (OEE), o Programa de Aprendizagem Mútua da 
Estratégia Europeia de Emprego (PAM) e o diálogo entre os SPE (Serviço Público de 
Emprego) também facilitaram o intercâmbio de experiências entre Estados-Membros sobre 
a questão do AEP.  
 
O desenvolvimento de instrumentos europeus comuns para a educação e formação, 
como o Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), contribuiu igualmente para incentivar a 
realização de reformas a nível nacional. O QEQ, por exemplo, incentivou os 
Estados-Membros a instituírem Quadros Nacionais de Qualificações (QNQ) próprios, 
definindo níveis de aprendizagem em termos de resultados. Quando as qualificações são 
definidas por este método, é possível dividi-las em unidades, o que significa que os alunos 
podem ir acumulando progressivamente unidades de aprendizagem até obterem uma 
determinada qualificação. Para os jovens que abandonaram a escola, e que já tinham 

                                                 
11  O Plano de Acção, a Comunicação da Comissão e o Documento de trabalho dos serviços da Comissão 

encontram-se disponíveis em: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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completado parcialmente uma qualificação quando frequentaram o ensino, esta é uma 
oportunidade de beneficiarem de uma aprendizagem personalizada que visa colmatar as 
suas lacunas de conhecimento, em vez de serem obrigados a repetir um curso completo. A 
atribuição de unidades de aprendizagem também serve de factor de motivação para os 
indivíduos com baixa autoconfiança, ao criar neles um sentimento de realização cada vez 
que completam uma unidade de aprendizagem.  
 
Igualmente importante, a introdução do QEQ e respectivos QNQ assinala uma mudança de 
ênfase nas qualificações de ensino e formação, que transita da medição de "fontes" de 
aprendizagem (frequência de um curso de formação ou participação numa experiência de 
aprendizagem) para "resultados" de aprendizagem (o desenvolvimento de 
conhecimentos ou competências). Isto significa que os quadros de qualificações também 
podem ser utilizados para fundamentar a validação da aprendizagem não formal e informal, 
que é em si mesma um potencial mecanismo de apoio aos jovens que abandonam 
precocemente a escola, ao possibilitar o reconhecimento das aptidões e competências que 
adquiriram fora do contexto escolar, por exemplo, em casa ou no local de trabalho. 
 
Por último, a iniciativa emblemática da estratégia Europa 2020 Juventude em Movimento 
definiu recentemente um quadro para o emprego juvenil assente num conjunto de 
prioridades que visam reduzir o desemprego entre os jovens e melhorar a sua 
empregabilidade, sendo uma delas o "apoio aos jovens em risco".  
 
Resultados percepcionados das actividades a nível da UE 
Segundo parece12, um conjunto de diferentes medidas legislativas não vinculativas 
introduzidas pela Comissão influenciou os esforços nacionais (e regionais) 
desenvolvidos em prol da redução do AEP. Algumas partes interessadas dos 
Estados-Membros consideram que os mecanismos de financiamento europeu (em particular 
o FSE) e os critérios de referência claros de AEP que permitem aos países comparar os 
respectivos desempenhos tiveram um impacto especialmente importante nos esforços 
nacionais (e regionais) de redução do AEP.  
 
Todos os Estados-Membros envolvidos confirmaram que o co-financiamento do FSE tem 
sido utilizado para financiar actividades destinadas a prevenir o insucesso escolar e a 
reintegrar os que abandonaram a escola precocemente; na verdade, o FSE foi por muitos 
considerado o instrumento mais eficaz e de maior impacto da União Europeia. 
Entre os exemplos de acções financiadas pelo FSE, é de assinalar a introdução de currículos 
diferenciados, turmas com necessidades especiais, segundas oportunidades, sistemas de 
alerta rápido e de controlo de presenças, oportunidades de integração social e no mercado 
de trabalho e melhorias dos serviços de orientação e aconselhamento.  
 
O FSE tem sido especialmente importante no apoio ao desenvolvimento de 
abordagens nacionais de combate ao AEP. Isto significa que, por norma, a vontade de 
agir em relação ao AEP tem sido "interna", mas o FSE é que tem providenciado o 
financiamento dessas acções. Infelizmente, porém, em alguns casos, os Estados-Membros 
ainda não têm capacidade de garantir um financiamento sustentável para as suas políticas 
em matéria de AEP e continuam a depender do FSE. Há que definir e direccionar 
convenientemente as actividades financiadas pelo FSE, com base numa avaliação exacta da 
extensão e da natureza do problema que se enfrenta a nível nacional, regional e local. 
 

                                                 
12  Convém notar que os "resultados" a que se faz referência nesta secção do relatório não se baseiam numa 

avaliação formal das actividades da Comissão Europeia neste domínio. Baseiam-se, ao invés, nas percepções 
dos entrevistados sobre esta questão e em informações da bibliografia consultada. 
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Uma outra vantagem do financiamento europeu (todos os vectores) que várias partes 
interessadas apontaram foi o facto de incentivar o desenvolvimento de uma cultura de 
monitorização e de avaliação, embora se reconheça que este aspecto ainda carece de 
muitas melhorias. No futuro, importa canalizar os fundos comunitários para actividades 
que possam ter um impacto sustentável nas vidas dos jovens e nas práticas de trabalho 
das principais partes interessadas (autoridades e escolas). 
 
Embora a consciencialização da meta de 10% em AEP seja algo assimétrica entre alguns 
intervenientes, um total de 61% dos intervenientes inquiridos para este estudo 
afirmou que esse critério de referência teve impacto na formulação das suas 
políticas ("algum" ou "significativo"). Apenas 18% dos entrevistados afirmaram que 
não teve qualquer impacto. Em alguns países, contribuiu para suscitar interesse em torno 
do problema, avaliá-lo e defini-lo. A opinião mais comum é que ajudou a reforçar e manter 
a atenção nacional sobre a questão, visto que quase todos os países já a tinham 
reconhecido como prioridade política importante ainda antes de aquela meta ser 
apresentada pela primeira vez. Também serviu de critério de referência para avaliar os 
progressos realizados no país. Em alguns casos, este factor gerou "pressão dos pares" no 
sentido de se agir neste domínio, porque não queriam ficar aquém de outros países. Este 
critério de referência foi igualmente divulgado pelos meios de comunicação social de muitos 
países, aumentando assim a pressão sobre os governos no sentido de tomarem medidas. o 
que foi interpretado como um resultado positivo. Simultaneamente, importa referir que 
esta pressão é sentida mais nuns países do que noutros.  
 
De um modo geral, os inquiridos dos Estados-Membros consideram que não existem dados 
suficientes para avaliar se houve outras actividades, instrumentos e programas a nível da 
UE a influenciar as políticas de AEP nos respectivos países13. Em relação ao futuro, a 
expectativa é que a meta definida pela estratégia Europa 2020 para o AEP continue 
a reforçar a importância desta questão, mantendo a sua grande visibilidade. A 
solicitação para que os Estados-Membros definam objectivos próprios em matéria de AEP e 
o advento do "Semestre Europeu" deverão ter um impacto positivo na agenda do AEP. Nos 
últimos anos, foram vários os países a definir objectivos ainda mais ambiciosos.  
 
Recomendações-chave 
O presente estudo oferece uma panorâmica da situação que se vive actualmente em toda a 
Europa no que diz respeito à questão do abandono escolar precoce, baseada numa análise 
das políticas e das medidas de todos os Estados-Membros da UE e numa investigação mais 
aprofundada em nove desses países. Este trabalho permitiu identificar alguns pontos das 
políticas e dos serviços que têm de ser reforçados ou em que existem lacunas a colmatar. 
Esses pontos são descritos a seguir.  
Com base nas conclusões do nosso estudo, recomendamos que a Comissão Europeia: 

 Promova a compreensão, no seio dos Estados-Membros, do AEP enquanto fenómeno 
complexo influenciado por um conjunto de factores educativos, individuais e 
socioeconómicos.  

 Continue a acompanhar a evolução da escala e da amplitude do fenómeno do AEP 
em diferentes níveis de ensino nos vários Estados-Membros. A definição de 
objectivos pode ajudar a manter a sua visibilidade. 

                                                 
13  Convém referir que, no âmbito deste estudo, não foram entrevistados funcionários directamente ligados a 

muitas destas actividades – as opiniões baseiam-se simplesmente nos pontos de vista dos agentes 
entrevistados que trabalham na agenda do AEP nos nove países do estudo.   
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 Continue a co-financiar oportunidades de os Estados-Membros introduzirem 
reformas e melhorias nos respectivos sistemas de educação e de formação para que 
possam atender melhor às necessidades dos jovens em risco. Quanto ao 
financiamento, importa ter em conta as seguintes medidas: 
 Assegurar que o financiamento é canalizado para a produção de resultados 

sustentáveis -  isto é, actividades que conduzam a uma mudança permanente 
das práticas de trabalho das autoridades a diferentes níveis - em vez de um 
grande número de novos projectos, em especial nos países onde já foram 
lançadas muitas actividades piloto. 

 As actividades europeias co-financiadas em matéria de AEP devem ser 
desenvolvidas com base numa análise adequada da situação existente e nos 
resultados esperados ou fixados. 

 Cumpre adoptar uma abordagem multidisciplinar no combate ao AEP e, como 
tal, a UE poderia ponderar a possibilidade de estabelecer como condição 
prévia, para o financiamento de medidas de apoio a intervenções destinadas a 
combater o abandono escolar precoce nos Estados-Membros, que essas 
intervenções sejam transversais a diferentes sectores, nomeadamente, 
educação, emprego, serviços sociais e juventude. 

 O financiamento poderia ser canalizado para acções ou grupos prioritários 
especificados e/ou definidos com maior precisão, no âmbito dos programas de 
financiamento disponíveis, ou seja, o FSE e o programa de ALV.  

 Continue a reforçar a cooperação horizontal e o intercâmbio de experiências e boas 
práticas entre os Estados-Membros (a nível de decisores políticos e de profissionais 
do sector) relativamente às medidas de prevenção do AEP e de reintegração dos 
jovens em actividades de educação e formação pertinentes, o que implica um 
reforço dos grupos de trabalho e das oportunidades de aprendizagem interpares, 
tornando-os mais orientados para os objectivos.  

 Continue a reunir dados comprovativos e a promover as vantagens socioeconómicas 
da prevenção do abandono escolar precoce (por exemplo, apoiando a investigação 
dos impactos do AEP em termos de custos, a curto e longo prazo) e as abordagens 
bem-sucedidas de combate ao AEP em diferentes contextos. A título de exemplo, 
poderia ser criado um Observatório de Boas Práticas, disponibilizado na Internet, 
que funcionaria como localização central para modelos de políticas e práticas de 
sucesso, e poderia ser articulado com grupos de trabalho, redes e programas de 
aprendizagem interpares. 

 Incentive os Estados-Membros a investir numa melhor monitorização dos jovens que 
abandonam a escola precocemente. Neste aspecto, os sistemas de alerta rápido 
podem revelar-se especialmente eficazes. 

 
Em termos de políticas e estratégias em matéria de AEP, recomendamos que as 
autoridades nacionais/regionais (/locais): 

 Garantam que dispõem de uma estratégia abrangente e coordenada para combater 
o AEP.  

 Revejam regularmente essa estratégia de modo a garantir que as políticas e 
serviços continuam a adequar-se ao contexto e às necessidades correntes.  

 Desenvolvam e apliquem políticas de AEP em estreita interacção com políticas mais 
globais que se repercutem nas vidas das crianças e dos jovens.  

 Assegurem que os decisores políticos e outros estão cientes dos custos e das 
consequências do AEP; demasiadas vezes, a "exclusão da educação" anda a par de 



Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
_________________________________________________________________ 

24 

outros tipos de exclusão (por exemplo, exclusão social, problemas de saúde, 
envolvimento em actividades criminosas, inactividade, desemprego). 

 Diminuam a ênfase colocada em abordagens ao AEP baseadas num grande número 
de projectos que tratam este problema em pequena escala e com financiamentos de 
curto prazo. Assegurem, ao invés, que a abordagem ao problema do abandono 
escolar precoce faz parte de um esforço de melhoria da qualidade da educação para 
todos, combinada com abordagens específicas de apoio aos que estão em maior 
risco. Essas estratégias devem ser aplicadas a estabelecimentos de ensino geral e 
profissional e têm de ser adaptadas às condições locais, regionais e nacionais.   

 Coloquem a ênfase a longo prazo na prevenção e intervenção precoce, muito 
embora seja sempre necessária uma combinação de medidas de prevenção e de 
reintegração. A prevenção pode revelar-se especialmente eficaz (também em 
termos de custos) e as intervenções precoces são importantes porque a 
reintegração pode tornar-se gradualmente mais difícil à medida que o período de 
desinteresse aumenta. 

 Assegurem que as conclusões da investigação, monitorização e avaliação são tidas 
em conta e seguidas de medidas concretas; as políticas eficazes em matéria de AEP 
baseiam-se em dados concretos sobre os factores conducentes ao AEP, assim como 
na compreensão do número e do perfil dos jovens que abandonam a escola.  

 Assegurem que as políticas em matéria de AEP são determinadas pelas 
necessidades dos jovens e não por necessidades institucionais ou do sistema; as 
necessidades dos jovens devem estar no centro da visão comum respeitante à 
forma de combater o AEP. Para esse efeito, cumpre assegurar, por exemplo, que os 
jovens e as organizações/profissionais que trabalham com jovens em risco são 
devidamente consultados a respeito das políticas que os afectam.  

 Também é útil assegurar um maior envolvimento dos pais no processo educativo. 
Importa partilhar com as escolas os métodos e instrumentos utilizados para 
envolver os pais de alunos em risco e sensibilizá-los para a importância da 
educação. 

 
Relativamente à distribuição de responsabilidades, recomendamos que as 
autoridades nacionais/regionais/locais: 

 Façam do trabalho interinstitucional e multidisciplinar uma realidade a nível 
nacional, regional e local; o AEP resulta de uma combinação de factores e não pode 
ser combatido apenas pelas autoridades escolares. Por conseguinte, o trabalho 
interinstitucional pode revelar-se mais eficaz em termos de custos, ao evitar a 
sobreposição e duplicação de esforços, podendo ainda ajudar a garantir que 
nenhuma criança ou jovem é ignorado.  

 Ponderem a possibilidade de atribuir a responsabilidade global pela coordenação do 
trabalho em matéria de combate ao AEP a uma única entidade. No entanto, esse 
coordenador deve comprometer-se a colaborar com as autoridades dos domínios da 
educação, juventude, serviços sociais, saúde e emprego, e também com os 
parceiros sociais, os pais, as ONG, o sector da juventude e os próprios jovens. 
Nos casos em que o trabalho interinstitucional e multidisciplinar ainda não está 
implementado, convém disponibilizar tempo e dinheiro no sentido de assegurar que 
a abordagem colaborativa está integrada na prática corrente (e não em projectos 
individuais). 
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 Reforcem as ligações com organizações juvenis e estudantis, ONG que trabalham 
com grupos vulneráveis e parceiros sociais. A colaboração com parceiros sociais 
pode aumentar a capacidade de resposta do ensino ao mercado de trabalho, 
enquanto o trabalho de proximidade realizado por ONG, mentores e grupos da 
comunidade ajuda a identificar e a alcançar os grupos mais difíceis de ajudar. 
Também não se deve subestimar a importância do apoio dos pares. As acções 
desenvolvidas nos sectores juvenis e estudantis e direccionadas para os jovens em 
contextos exteriores à escola devem continuar a ser apoiadas, podendo ainda 
desempenhar um papel importante no apoio aos programas de conclusão dos 
estudos.  

 Ponderem, se necessário, a possibilidade de conceder maior autonomia às escolas e 
aos parceiros sociais para que possam encontrar soluções próprias que respondam 
às necessidades dos jovens em risco ou já em situação de abandono escolar, o que 
deve, contudo, ser contrabalançado com a monitorização eficaz e a devida 
responsabilização.  

 
O relatório principal utilizado neste estudo oferece uma panorâmica completa das 
diferentes medidas adoptadas pelos Estados-Membros no combate ao problema 
do AEP e discute os seus sucessos e limitações. No que diz respeito à aplicação prática 
de medidas para combater o AEP, foram identificadas várias áreas específicas que 
requerem atenção. Recomendamos que as autoridades nacionais/regionais/locais 
dediquem especial atenção às seguintes questões: 

 Uma revisão dos currículos do ensino secundário de modo a assegurar que estão 
suficientemente adaptados em função do indivíduo e oferecem vias de 
aprendizagem flexíveis e planos de aprendizagem individuais que respondem às 
necessidades dos alunos em termos de conteúdo (académico e profissional) e de 
estilos de aprendizagem. A par disso, cumpre facultar aos professores 
oportunidades adequadas de desenvolvimento profissional contínuo de modo a 
garantir que dispõem de competências para trabalhar com novos métodos de ensino 
e aprendizagem. 

 A possibilidade de disponibilizar aulas suplementares (individuais ou em pequenos 
grupos) como forma de minimizar o número de alunos obrigados a repetir o ano 
escolar e impedir que determinados alunos fiquem para trás, evitando assim graves 
repercussões nos resultados escolares e o aumento do risco de abandono escolar. 

 A necessidade de promover a importância de um ambiente escolar estimulante, 
positivo e com mecanismos de apoio para a redução do risco de AEP. Para os 
jovens, é extremamente importante desenvolver um sentimento de pertença e uma 
relação pedagógica entre professor e aluno baseada na confiança e respeito mútuos.  

 A promoção de uma melhor recolha de dados sobre o AEP e melhores sistemas de 
monitorização do absentismo, porquanto são factores que podem ajudar a 
desenvolver uma política centrada e funcionar como sistemas de alerta rápido que 
permitem às escolas e às autoridades intervir precocemente, reduzindo assim o 
risco de exclusão. 

 A necessidade de estabelecer uma ponte entre educação/formação e o mundo do 
trabalho, por exemplo, através de experiência de trabalho, apoio individual e 
formação profissional baseada numa aprendizagem prática, o que pode aumentar a 
percepção que os jovens têm da relevância e do valor da educação e melhorar a sua 
empregabilidade.  
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 A disponibilidade e qualidade do aconselhamento (apoio psicológico e emocional) e 
da orientação profissional nas escolhas e nas instituições de formação. 

 Assegurar que os professores, directores, orientadores e outros profissionais que 
trabalham com jovens em risco ou já em situação de abandono escolar são 
devidamente formados, apoiados, motivados e capacitados. Para tal, impõe-se: 
 Investir na formação de professores – inicial e contínua – de modo a garantir 

que o pessoal docente e o pessoal directivo dispõem de aptidões e 
competências para trabalhar com jovens em risco; 

 Assegurar que professores e outros profissionais vêem os jovens como 
indivíduos com capacidades e não como fontes de problemas ou casos de 
insucesso; e 

 Promover expectativas educativas elevadas para todos – as expectativas dos 
professores não devem ser diferentes no caso de alunos oriundos de meios 
desfavorecidos. 
 

 A importância de garantir que todas as crianças iniciam o percurso escolar em 
igualdade de circunstâncias, melhorando o acesso a uma educação e cuidados na 
primeira infância (ECEC) de elevada qualidade. 

 O apoio a alunos em fases de transição entre níveis de ensino como forma de 
assegurar a boa continuidade (para isso, é crucial a colaboração e comunicação com 
outras escolas e autoridades). 

 Garantir que o apoio disponível em instituições de EFP é suficiente para dar resposta 
às necessidades do corpo estudantil. 

 A necessidade de um conjunto de medidas de reintegração, incluindo as que 
adoptam uma abordagem "holística" que abarca a totalidade de problemas 
enfrentados por indivíduos com carências complexas.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Justificação do estudo 
O sucesso escolar é um dos aspectos que mais determinam as oportunidades da vida de 
uma pessoa numa série de aspectos, incluindo o emprego, o rendimento, a saúde ou a 
habitação14. Quem abandona precocemente a escola tem mais probabilidades de vir a 
encontrar-se no desemprego, a aceitar trabalhos mal remunerados, a ter de trabalhar a 
tempo parcial sem o desejar ou a ter de aceitar trabalhos temporários; além disso, é 
também mais elevada a probabilidade de depender da assistência social. Refira-se ainda a 
maior probabilidade de essas pessoas se verem envolvidas na criminalidade e de sofrerem 
de mais problemas de saúde em comparação com as que atingem um grau de qualificação 
mais elevado. Em suma, o abandono escolar precoce (AEP) tem muitas e vastas 
consequências quer para o indivíduo quer para a sociedade no seu todo. 
 
Um em cada sete jovens europeus abandona o sistema educativo sem ter adquirido as 
competências ou qualificações que são agora consideradas necessárias para completar uma 
transição de sucesso para o mercado de trabalho e para a participação activa numa 
economia baseada no conhecimento como a actual. O abandono escolar precoce gera mais 
custos económicos e sociais e é um factor fundamental para a exclusão ao longo da 
vida. As consequências financeiras de não se conseguir garantir que os jovens não 
abandonem a escola/a formação podem ser desmedidas. O custo dessa exclusão foi 
calculado, por exemplo, nos Países Baixos, onde se estima que o custo do AEP ao longo da 
vida seja cerca de 1,8 milhões de euros15. Na Finlândia, o custo anual de uma pessoa que 
abandona precocemente a escola atinge os 27 500 euros16 e pensa-se que este cálculo é 
muito inferior ao custo real. De um modo semelhante, na Irlanda, o custo anual para o 
Estado em prestações sociais, acrescido da perda de receitas fiscais por cada jovem do 
sexo masculino que abandona a escola, foi estimado em 29 300 euros, mesmo antes de se 
considerarem os custos associados ao sistema de saúde ou à criminalidade17. Por mais um 
ano suplementar que permanecer na escola, um jovem pode ganhar um rendimento 
adicional ao longo da vida superior a 70 000 euros18. 
 
Os elevados níveis de desemprego juvenil e a disparidade entre a oferta e a procura de 
mão-de-obra qualificada são algumas das principais razões para apoiar a conclusão da 
escolaridade. Durante a crise económica os jovens trabalhadores foram os primeiros a 
perder o emprego. Em consequência, registou-se um aumento desproporcionado do 
número de jovens desempregados entre os 15-24 anos na UE, que atingiu um total de 5,2 
milhões no segundo trimestre de 2010 (o que equivale a 20,4% da força de trabalho 
juvenil), quase três vezes mais do que o nível mínimo registado no início de 200819. Os 
jovens com níveis de escolaridade mais baixos foram particularmente atingidos. Ao mesmo 
tempo, 9 em cada 10 novos empregos na Europa exigem qualificações de nível médio ou 

                                                 
14  Ver, por exemplo: Belfield and Lewin, 2007; Smyth and McCoy, 2010; Prince’s Trust, 2007; Coles et al, 2010 
15  Cálculos da Ecorys.  
16  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsínquia. 
17  Smyth, E. and McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin, 2009.  
18  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from research for policy makers. 
19  European Employment Observatory (2011), European Employment Observatory Review: Youth Employment 

Measures, 2010. Comissão Europeia, Bruxelas. 
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superior, o que faz com que seja cada vez mais importante os jovens adquirirem 
qualificações de nível superior20. 
 
Assim, um país que apresente níveis elevados de AEP enfrentará dificuldades para 
manter emprego e coesão social. Se esses níveis forem uma constante em toda a 
Europa, esta terá de lutar para poder competir com os outros grandes blocos económicos. 
Taxas elevadas de AEP prejudicam também o objectivo de fazer da aprendizagem ao longo 
da vida uma realidade e constituem um obstáculo ao crescimento inteligente e 
inclusivo na Europa porque representam um desperdício de oportunidades individuais e 
de potencial social e económico21.  
 
Por conseguinte, não é de admirar que o AEP seja considerado uma prioridade política 
importante não apenas na Europa mas em todo o mundo desenvolvido. Trata-se de uma 
questão particularmente pertinente porque, ao contrário de muitos outros aspectos 
(nomeadamente, família e características pessoais), as qualificações académicas podem ser 
influenciadas por uma políticas públicas22.  
 
Já no final dos anos 1990, foi reconhecida, a nível europeu, a necessidade de agir para 
contrariar o AEP. O reconhecimento, por parte da UE, da urgência de atacar o fenómeno 
traduziu-se numa série de declarações políticas estratégicas que estabeleciam um quadro 
de acção europeu e diferentes objectivos. Foi também disponibilizado aos Estados-Membros 
apoio financeiro e organizacional a fim de prevenir o AEP e apoiar a reintegração daqueles 
que já abandonaram a escola. É significativo notar que a Estratégia de Lisboa apresentou 
um conjunto de cinco critérios de referência, designadamente um que dizia respeito à 
redução da taxa média de abandono escolar precoce na UE para 10% até 201023.  
 
Como, entretanto, não se atingiu esta meta, estabeleceu-se novamente o mesmo objectivo 
em Maio de 2009, na 2 941.ª reunião do Conselho "Educação, Juventude e Cultura. Em 
Junho de 2010, os chefes de Estado e de Governo europeus aprovaram a estratégia Europa 
2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. A fim de transmitir uma 
mensagem forte aos Estados-Membros, a meta de 10% para a taxa de AEP foi anunciada 
como um dos grandes objectivos subjacentes a esta estratégia. Os Estados-Membros 
acordaram em desenvolver esforços no sentido de atingir o objectivo dos 10% no âmbito 
de quadros estratégicos para a cooperação no domínio da educação e da formação (EF2010 
e EF2020). 
 
Com o apoio da UE, mas também fora desse quadro, nas últimas duas décadas os 
Estados-Membros lançaram e generalizaram formas inovadoras de ajudar os jovens em 
risco a manter-se no sistema educativo ou a fazerem a transição para o ensino pós-
obrigatório, a formação ou, ainda, para o emprego. Nalguns contextos estes esforços 
parecem estar a dar frutos. A nível europeu, a percentagem de jovens que abandonam 

                                                 
20  Cedefop (2008), Future skill needs in Europe medium-term forecast: synthesis report. Luxemburgo: Serviços 

das Publicações. 
21  Comissão Europeia (2011), Reducing early school leaving. Documento de trabalho dos serviços da Comissão. 

Documento que acompanha a proposta de Recomendação do Conselho sobre as políticas de redução do 
abandono escolar precoce. [SEC(2011)96] de 26 de Janeiro de 2011. 

22  Ver: Belfield, C.R. and Lewin, H.M (2007), The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate 
Education; and NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from research for policy makers. 

23  Na UE, os jovens que abandonam o sistema educativo tendo completado, no máximo, a segunda etapa do 
ensino básico e que não participam na educação e formação profissional são considerados como tendo 
abandonado a escola precocemente. O Manual de classificação das actividades educativas do Eurostat define 
os indivíduos que abandonam a escola precocemente como pessoas entre os 18 e os 24 que reúnem as duas 
condições seguintes: o nível de ensino ou formação mais elevado que frequentaram é o ISCED 0, 1, 2 ou 3c; 
e, quando inquiridos, declararam não ter seguido actividades de ensino ou formação profissional nas quatro 
semanas que antecederam o inquérito à força de trabalho.  
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precocemente a escola tem registado uma redução permanente ao longo dos últimos 15 
anos. Em 2000, a taxa de AEP situava-se em 17,6%, sofreu uma diminuição de 3,2 pontos 
percentuais e permanece agora em 14,4%. Nos Estados-Membros considerados 
individualmente, a taxa varia de um máximo de quase 37% em Malta até 4,3% apenas na 
Eslováquia. Os progressos têm, contudo, sido muito mais lentos do que se previa e, aliás, 
se esperava, não obstante a vasta gama de intervenções que têm sido levadas a cabo. A 
taxa de AEP está, alias, em crescimento nalguns contextos/áreas. 
 
1.2. Contexto e âmbito do estudo 

Nos últimos anos, intensificou-se o trabalho desenvolvido a nível europeu para recolher os 
ensinamentos adquiridos pelos Estados-Membros. Por exemplo, durante quatro anos 
(2006-2010), a Direcção-Geral da Educação e da Cultura (DG EAC) promoveu as 
actividades do Grupo de aprendizagem entre pares em matéria de acesso e inclusão social, 
que reuniu 17 Estados-Membros com o objectivo de analisar questões relacionadas com o 
AEP e a exclusão social24. O trabalho deste Grupo contribuiu para a elaboração da 
Comunicação da Comissão sobre o AEP25. O documento de trabalho dos serviços da 
Comissão que acompanha a Comunicação continha muitos exemplos de políticas que foram 
analisados pelo Grupo. A Rede de Peritos em Ciências Sociais da Educação e Formação 
(NESSE) e o Cedefop também publicaram análises de âmbito europeu sobre esta matéria, 
em que o relatório da primeira se centra numa revisão de investigação existente e o deste 
último na análise das medidas europeias de AEP centrados na orientação. 
 
Perante este panorama de crescente atenção política ao assunto e de reconhecimento dos 
custos socioeconómicos do AEP, o Parlamento Europeu encomendou o presente estudo 
sobre "Redução do abandono escolar precoce na UE". Importa referir que a abordagem de 
investigação adoptada neste estudo é de certa forma diferente de anteriores investigações, 
porque permitiu uma análise mais exaustiva de um número reduzido de 
Estados-Membros, com consultas a um vasto conjunto de partes interessadas 
desses países.  
 
Encomendado em Novembro de 2010, o estudo foi realizado por uma organização 
independente de investigação de políticas públicas, GHK Consulting Ltd., durante um 
período de cinco meses, entre Dezembro de 2010 e Abril de 2011. O estudo foi coordenado 
e redigido por uma equipa multinacional e multidisciplinar da GHK, que incluiu 
investigadores com experiência, académicos e profissionais. Estes, por sua vez, foram 
assistidos por uma equipa de peritos nacionais encarregados das entrevistas e da 
investigação nos países objecto de estudo. A garantia de qualidade coube a uma pequena 
equipa de peritos de alto nível da Irlanda, Espanha e Reino Unido, provenientes de meios 
diferentes e relevantes. 
 
O objectivo final deste estudo é sugerir acções e medidas susceptíveis de ajudar 
os Estados-Membros a obter melhores resultados nesta matéria no futuro. O 
relatório realça também uma tipologia de medidas e abordagens adoptadas pelos 
Estados-Membros (EM) para reduzir a percentagem de jovens que abandonam 
precocemente a escola. São também identificados os diferentes elementos e circunstâncias 
que ajudam a tornar eficaz determinada política e é apresentada uma avaliação do papel e 
empenhamento das diversas partes interessadas.  

                                                 
24  Para mais informações sobre as actividades e os resultados deste Grupo, ver: 

http://www.kslll.net/PeerLearningClusters/clusterDetails.cfm?id=15. 
25  O Plano de Acção, a Comunicação da Comissão e o Documento de trabalho dos serviços da Comissão 

encontram-se disponíveis em: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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O estudo abrange os 27 Estados-Membros da União Europeia, mas inclui uma análise 
exaustiva de nove países. São eles: Irlanda, Grécia, Espanha, França, Lituânia, Países 
Baixos, Polónia, Finlândia e Reino Unido (Inglaterra)26. Estes nove países foram 
seleccionados de forma a demonstrar uma diversidade de práticas e abordagens ao 
problema do AEP, incluindo ao mesmo tempo países diferentes entre si, por exemplo, em 
termos de taxas e de tendências do AEP (para mais informações sobre os critérios de 
selecção, ver Anexo 1). 
 
1.3. Metodologia do estudo 

O estudo propriamente dito foi realizado em três fases (ver a Figura 1). Começou com a 
concepção dos instrumentos do estudo onde foram incluídas opiniões e comentários 
dos peritos e dos representantes do Parlamento Europeu. Foi desenvolvido um modelo de 
recolha de dados pormenorizado capaz de apreender os resultados (tanto os resultados da 
literatura como das entrevistas) de cada Estado-Membro; os investigadores nacionais 
tinham de responder a 108 perguntas. A fim de dar apoio ao trabalho dos investigadores 
nacionais foi preparada uma nota de orientação pormenorizada e uma lista de tópicos semi-
estruturados. 
 
Figura 1: Metodologia do estudo 

 
Legenda: 
STAGE 1 FASE 1 Design of study tools Concepção dos instrumentos do estudo 
  Briefing country experts Briefing dos peritos por país 
STAGE 2 FASE 2 Primary research (9 countries) Investigação primária (9 países) 
  Secondary Research (literature and 

statistical review)  
Investigação secundária (recensão da 
literatura e análise de estatísticas)  

STAGE 3 FASE 3 Analysis Análise 
  Reporting Elaboração do relatório 
 

Fonte: GHK Consulting Ltd., 2011 
 
A segunda fase do estudo incluiu investigação primária e secundária a nível quer dos 
Estados-Membros, quer europeu. A investigação secundária incluiu uma recensão da 
literatura europeia e internacional sobre AEP, assim como a análise de estatísticas 
pertinentes do Eurostat e da OCDE.  
 
A investigação primária começou pela identificação e análise das políticas e medidas 
adoptadas nos nove Estados-Membros considerados para amostragem. A investigação por 
país envolveu uma recensão profunda da literatura nacional e entrevistas às partes 
interessadas. Foram consultadas, no total, 83 partes interessadas, quase todas 
provenientes das autoridades públicas ou serviços de inspecção da educação (27%), e 
ainda representantes de organizações não governamentais (ONG), organizações de jovens 
e associações de estudantes (24%) e gestores de projecto de AEP que coordenam e 
trabalham directamente com as próprias pessoas que abandonam precocemente a escola 
ou com jovens em risco de abandono escolar (20%). Cerca de uma décima parte dos 
                                                 
26  Por esta razão, uma parte significativa dos exemplos e dos dados incluídos no presente estudo provêm destes 

nove países. 



Redução do abandono escolar precoce na UE 
_________________________________________________________________________ 

31 

inquiridos era constituída por professores e representantes dos encarregados de educação. 
Cerca de 6% dos inquiridos eram investigadores/académicos que trabalham neste domínio 
do AEP. Na Finlândia, Irlanda e Países Baixos (cada) foram inquiridos cerca de 10-12 partes 
interessadas, enquanto em cada um dos outros países foram efectuadas 7-9 entrevistas. 
 
Figura 2: Perfil dos inquiridos (%) 

 
Legenda: 
Public authorities and education inspectorates Autoridades públicas e serviços de inspecção da 

educação 
ESL project managers Gestores de projectos de AEP 
Representatives of teachers Representantes dos professores 
Representatives of parents Representantes dos encarregados de educação 
NGO / student / youth organisations ONG/Associações de estudantes/Organizações de 

jovens 
Researchers / academic experts Investigadores/Académicos 

Fonte: GHK Consulting Ltd., 2011 
 
Na fase final do estudo foram analisados os resultados das duas fases anteriores. São 
esses resultados que apresentamos neste relatório, que retira conclusões e faz 
recomendações para reforçar a acção neste domínio na Europa. 
 
O Anexo I apresenta mais informação sobre os instrumentos de estudo, o perfil dos 
inquiridos e as fontes de investigação secundária. 
 
1.4. Estrutura do relatório 

O presente relatório divide-se em sete capítulos. No Capítulo 1, expusemos a filosofia do 
estudo, por que foi encomendado, falámos do seu âmbito e apresentámos brevemente a 
sua metodologia. O Capítulo 2 expõe a escala do problema do AEP na UE. Tenta ainda 
apresentar algumas razões para o aumento/redução da taxa de AEP nos Estados-Membros. 
O Capítulo 3 analisa a natureza do problema explicando o perfil das pessoas que 
abandonam precocemente a escola, algumas das principais razões que levam os jovens a 
abandonar o ensino e as consequências sociais e económicas do AEP, incluindo informação 
sobre os custos desse fenómeno. O Capítulo 4 traça uma panorâmica das abordagens 
adoptadas pelos Estados-Membros para lidar com o problema. Nele se incluem abordagens 
estratégicas assim como informação sobre os tipos de estratégias preventivas adoptadas 
pelos Estados-Membros para reduzir o risco de AEP. Apresenta ainda uma panorâmica das 
estratégias de reintegração seguidas para apoiar o regresso à escola daqueles que a 
abandonaram.  
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O Capítulo 5 é um dos mais delicados do relatório porque presta informação sobre as 
principais ilações retiradas da execução das políticas e medidas relativas ao AEP, para além 
de fornecer uma avaliação das principais áreas onde os Estados-Membros ainda têm de 
melhorar. Estabelece, ainda, uma avaliação do papel das principais partes interessadas 
nesta temática. O Capítulo 6 expõe o leque de acções levadas a cabo a nível europeu para 
combater o AEP e oferece uma interpretação dos efeitos dessas acções nos 
Estados-Membros considerados individualmente. O relatório termina com conclusões e 
recomendações dirigidas aos agentes a nível europeu mas também dos Estados-Membros 
(Capítulo 7).  
 
O relatório é apoiado por vários Anexos que os leitores poderão consultar para obter mais 
informação sobre os assuntos e aspectos tratados no documento. Incluem: 

 Anexo 1 – Informação complementar sobre a metodologia; 

 Anexo 2 – Anexo estatístico sobre o fenómeno do AEP na UE; 

 Anexo 3 – Respostas dos inquiridos às perguntas de escolha múltipla, 

 Anexo 4 – Quadro das políticas de AEP nos países objecto de estudo; 

 Anexo 5 - Lista mais exaustiva de exemplos de medidas preventivas do AEP 
(documento de trabalho interno);  

 Anexo 6 – Lista mais exaustiva de exemplos de medidas de reintegração 
(documento de trabalho interno). 
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2. CONTEXTO: ESCALA DO PROBLEMA  
 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 Actualmente, 6,4 milhões de jovens na Europa são considerados pessoas que 
abandonaram a escola precocemente. 

 As taxas nacionais de AEP diferem significativamente; grande parte dos 
Estados-Membros do norte e leste apresentam taxas inferiores de abandono escolar 
precoce, enquanto os Estados-Membros do Sul apresentam taxas mais elevadas. 

 A taxa de abandono escolar precoce na UE regista um decréscimo mas, também 
aqui, há diferenças de Estados para Estado, tendo-se verificado uma subida da taxa 
em três países. Os progressos realizados para atingir o objectivo de 10% são 
lentos. 

 Oito países atingiram o objectivo dos 10% (República Checa, Lituânia, 
Luxemburgo, Áustria, Polónia, Eslovénia, Eslováquia e Finlândia). 

 

 
2.1. Situação actual 

Na UE, são considerados como tendo abandonado a escola precocemente os jovens entre 
os 18-24 anos que completaram, no máximo, a segunda etapa do ensino básico e que não 
progrediram também para um programa de formação27. Os jovens que abandonam a escola 
precocemente são, assim, aqueles que apenas concluíram os níveis de educação pré-
escolar, ensino básico ou um curso técnico-profissional com duração inferior a 2 anos sem 
acesso ao ensino superior (níveis 0, 1, 2 ou 3c sem acesso ao nível 5 da CITE (ISCED)), 
incluindo aqueles que têm apenas uma formação pré-profissional ou profissional não 
conducente a um diploma do ensino secundário28. As estatísticas relativas a AEP coligidas 
no Inquérito ao Emprego (IE) na UE incluem todos os jovens, desempregados, inactivos ou 
inseridos no mundo do trabalho. 
 
Como já antes afirmámos, actualmente, 14,4% dos jovens europeus de 18-24 anos 
abandonam o sistema de ensino e formação sem as competências consideradas adequadas 
para poderem aceder a um emprego gratificante, o que significa que, neste momento, 
existem cerca de 6,4 milhões de jovens na Europa em situação de abandono escolar 
precoce29.  

                                                 
27  Registe-se, contudo, a existência de outras definições a nível nacional e internacional. A OCDE, por exemplo, 

refere os jovens entre os 20-24 anos que não completaram o ensino secundário. Nos EUA, os jovens que 
abandonam a escola precocemente são os que não obtiveram diploma do ensino secundário. O indicador de 
AEP do Eurostat é o principal indicador usado nalguns países europeus (como Grécia, Lituânia e Polónia) mas 
outros países utilizam outros indicadores. No Reino Unido, por exemplo, não é utilizada a expressão "Early 
School Leaving" ("abandono escolar precoce") mas sim "NEET - Not in Education, Employment and Training" 
("Sem emprego e sem frequentar o sistema de ensino ou formação profissional"). Os Países Baixos classificam 
como tendo abandonado a escola precocemente um grupo muito mais vasto (12-23 anos). O indicador de AEP 
utilizado em França desde 1969 mede o número de jovens que não frequentaram o ensino secundário 
tecnológico ou geral ou o último ano de um ciclo de formação profissional. Dá-se primazia à frequência e não 
ao nível mais elevado de qualificação formal.  

28  Comissão Europeia (2011), Reducing early school leaving. Documento de trabalho dos serviços da Comissão. 
Documento que acompanha a proposta de Recomendação do Conselho sobre as políticas de redução do 
abandono escolar precoce. [SEC(2011)96] de 26 de Janeiro de 2011. 

29  Com base nas estatísticas demográficas do Eurostat relativas a 2009, segundo as quais havia na Europa cerca 
de 44 254 000 jovens entre os 18-24 anos. 
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A taxa de AEP nos Estados-Membros apresenta diferenças significativas (ver Mapa 1). 
Segundo os dados do Eurostat, em 2009, oito países já tinham atingido um nível de 
AEP abaixo da meta de 10% (República Checa, Lituânia, Luxemburgo, Áustria, Polónia, 
Eslovénia, Eslováquia e Finlândia). Convém, no entanto, realçar que cinco desses países já 
em 2002 apresentavam um nível inferior aos 10% (República Checa, Polónia, Eslovénia, 
Eslováquia e Finlândia). A outros oito países (Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Irlanda, 
Chipre, Hungria, Países Baixos e Suécia) faltam dois pontos percentuais para atingirem a 
meta. 
 
Ao mesmo tempo, países como Espanha, Malta e Portugal devem ainda fazer progressos 
consideráveis para poderem atingir os critérios de referência da UE. Considera-se que um 
terço, aproximadamente, dos jovens desses países abandonou precocemente a escola. Em 
2009, oito países (Bulgária, Grécia, Espanha, Itália, Malta, Portugal, Roménia e Reino 
Unido) apresentavam taxas de AEP superiores à média europeia (14,4%).  
 
É especialmente preocupante o facto de 18% dos jovens que abandonaram precocemente a 
escola na UE terem completado apenas a primeira etapa do ensino básico. Esta tendência é 
especialmente notada na Bulgária (38%) e Portugal (40%)30. 
 
Os dados do Eurostat relativos a 2009 permitem detectar um padrão geográfico nas taxas 
de AEP. Os Estados-Membros do Leste (à excepção da Bulgária e Roménia) e do Norte 
tendem a apresentar taxas inferiores de AEP, enquanto os Estados-Membros do Sul 
apresentam taxas superiores. A situação é mais divergente nos países ocidentais mas, na 
sua maior parte, faltam-lhes poucos pontos percentuais para atingirem o critério de 
referência de 10% em 2020. 
 

                                                 
30  Comissão Europeia (2011), Reducing early school leaving. Documento de trabalho dos serviços da Comissão. 

Documento que acompanha a proposta de Recomendação do Conselho sobre as políticas de redução do 
abandono escolar precoce. [SEC(2011)96] de 26 de Janeiro de 2011. 
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Mapa 1: Taxa de AEP na UE, 2009 

 
 

Fonte: GHK Consulting Ltd., 2011 

Legenda: 
Below 10 % Inferior a 10% 
Above 10 % Superior a 10% 

 
Notas à tradução: Inferior a 10%, Superior a 10%, BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, 
HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK.  
 
 
2.2. Tendência 

A taxa de abandono escolar precoce na UE está a diminuir. Entre 2000 e 2009 verificou-se 
um decréscimo na taxa de AEP de mais de três pontos percentuais, tendo passado de 
17,6% para 14,4%. 
 
A Figura 3 (abaixo) mostra os países, consoante a tendência na taxa de AEP entre 2000 e 
2009. A taxa de AEP decaiu muito acentuadamente (mais de 20%) em mais de metade dos 
Estados-Membros da UE e acentuadamente (entre 11-20%) em outra quarta parte dos 
países. Em três países, pelo contrário, aumentou: em Espanha e na Finlândia aumentou um 
décimo e, na Suécia, cerca de metade.  
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Figura 3:  Tendências da taxa de abandono escolar precoce na UE-27 (alteração 
da percentagem entre 2000 e 2009) 

 
Fonte: GHK Consulting Ltd., com base em dados do Eurostat, Inquérito ao Emprego, 2011 

 
Se analisarmos as tendências na base das alterações em pontos percentuais (ver o Quadro 
1, infra), no Luxemburgo e na Lituânia, a taxa de AEP desceu para metade entre 2000 e 
2009. As descidas de pontos percentuais neste período de, respectivamente, -9,1 e -7,8 
reflectem um decréscimo considerável no AEP; da nona taxa mais elevada de AEP, em 
2000 (estão disponíveis estatísticas relativas a 20 países da UE), o Luxemburgo passou 
para a quinta taxa mais baixa em 2009, com uma redução acentuada entre 2008 e 2009, 
da ordem dos 5,7 p.p.. Malta aproximou-se de uma redução de um terço do AEP e registou 
a maior alteração em pontos percentuais (-17,4 p.p.) entre 2000 e 2009; ainda assim, 
continua a ter a taxa mais elevada de AEP na UE (36, 8% em 2009).  
 
Quadro 2:  Tendência na tabela de abandono escolar precoce na UE-27 entre 

2000 e 2009 (p.p.) 

DECLÍNIO 
ACENTUADO (mais 

de 6 p.p.) 

ALGUM DECLÍNIO  
(3,1-6,0 p.p.) 

ESTÁVEL  
(0-3,0 p.p.)  

AUMENTO 

Malta (-17,4) 
Portugal (-12,4) 
Luxemburgo (-9,1) 
Lituânia (-7,8) 
Chipre (-6,8) 
Roménia* (-6,3) 
 

Itália (-5,9) 
Bulgária* (-5,8) 
Países Baixos (-4,5) 
Grécia (-3,7) 
Alemanha (-3,5) 
Irlanda** (-3,3) 
 

Letónia** (-3,0) 
Bélgica (-2,7) 
Hungria (-2,7) 
Reino Unido (-2,5) 
Polónia* (-2,1) 
Eslováquia** (-1,8) 
Áustria (-1,5) 
Estónia (-1,2) 
Eslovénia (-1,1) 
Dinamarca (-1,1) 
França (-1,0) 
Rep. Checa** (-0,3) 

Finlândia 
(0,9) 
Espanha 
(2,1) 
Suécia (3,4) 

* Dados relativos a 2001 
** Dados relativos a 2002 

Fonte: Eurostat, Inquérito ao Emprego (consultado em 03.03.2011)  
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2.3. Causas das tendências 

Em muitos casos, é lícito atribuir o declínio na taxa de AEP a políticas e programas 
concebidos para lidar com o problema, a alterações no contexto económico e à 
disponibilidade de oportunidades de emprego para trabalhadores com baixo nível de 
qualificação, e ainda ao elevado "valor" atribuído à educação formal e à formação prestada 
pelos empregadores e a sociedade em geral.  
   
Veja-se o seguinte exemplo: apesar de nem todos concordarem, em termos gerais, muitas 
partes interessadas em países como a Irlanda, os Países Baixos e a Polónia pensam que o 
declínio do AEP se deve, em grande medida, a políticas e programas adoptados para lidar 
com o problema. Parece existir consenso entre as partes interessadas dos Países Baixos e 
da Irlanda quanto à utilidade dos pacotes de medidas adoptadas para ajudar a reduzir a 
taxa de AEP. Na Polónia, a qualidade das escolas de segunda oportunidade ajudou a reduzir 
o número de abandonos, em especial as vias de aprendizagem flexíveis (ensino nocturno e 
ao fim-de-semana) e o apoio psicológico disponibilizado aos estudantes. Estas medidas 
produziram efeitos positivos no número de mães adolescentes que puderam continuar a 
estudar em vez de se verem obrigadas a abandonar a escola devido à inflexibilidade do 
sistema de ensino e à ausência de apoio. 
 
Dito isto, muitas partes interessadas em países como França, Lituânia e Espanha são mais 
críticas quanto ao grau em que a redução pode ser atribuída a medidas específicas. Deve-
se isto ao facto de tais políticas terem uma perspectiva de longo prazo (por exemplo, o 
impacto das melhorias na primeira etapa do ensino básico é visível em termos de AEP 
apenas vários anos após a sua aplicação) e/ou de ser maior o número e a diversidade de 
medidas para lidar com o AEP, o que dificulta a identificação do impacto de cada política ou 
medida nos indicadores. Isto acontece, nomeadamente, na Lituânia, onde é consensual que 
uma série de melhorias ajudou a reduzir o AEP, em particular: uma maior atenção prestada 
à prevenção do AEP; o facto de existirem Fundos Estruturais da UE disponíveis para co-
financiar actividades neste domínio; a criação de novas oportunidades de ensino 
individualizadas; e a recente criação da flexibilidade no ensino secundário, que permite que 
os estudantes combinem educação e formação profissional (EFP) e ensino geral.  
Em países como a Irlanda, os Países Baixos e Espanha, o aumento na idade da escolaridade 
obrigatória teve efeitos nos números relativos a AEP, mas tal foi possível apenas em 
combinação com um pacote de outras medidas.  
 
Na Grécia, os inquiridos consideram que o crescimento económico e o aumento do 
rendimento das famílias no período 2000-2009 são os principais factores que explicam o 
declínio das taxas de AEP, porque os jovens das famílias com menores rendimentos 
sentiram-se menos pressionados a abandonar a escola e a trabalhar para contribuir para o 
rendimento familiar.  
 
Em contrapartida, na Irlanda e em Espanha o crescimento económico teve consequências 
opostas e contribuiu para o aumento do AEP. A "atracção" do mercado de trabalho durante 
os anos de crescimento económico exerceu o seu efeito sobre os jovens na Irlanda, 
levando-os a aceitar os trabalhos que estavam a ser criados e a abandonar o sistema de 
ensino. O mesmo sucedeu em Espanha, onde a forte procura de trabalhadores pouco 
qualificados foi, nessa altura, um factor de atracção importante para os jovens que se 
tinham desinteressado da escola. Todavia, a crise financeira atingiu fortemente sectores 
como o turismo e a construção, limitando oportunidades e atirando para o desemprego 
algumas dessas pessoas que tinham abandonado precocemente a escola. 
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Infelizmente, há receios de que a crise económica que a Grécia vive desde 2009 conduza 
agora ao aumento do AEP no país, receios partilhados por todos os inquiridos na Grécia. 
Pelo contrário, as partes interessadas em países como a Finlândia e Países Baixos 
acreditam que o elevado desemprego na sequência da crise económica de 2008/2010 teve 
efeitos positivos no AEP, pois a falta de oportunidades de emprego estimulou os jovens a 
prosseguirem os estudos. Em termos mais gerais, a ausência de perspectivas de emprego 
para as pessoas com baixo nível de qualificações e o elevado apreço em que é tida a 
educação formal foram também referidos como razões de peso para o declínio em países 
como a Lituânia e a Polónia. 
 
Como vimos acima, os dados do Inquérito ao Emprego (LFS - Labour Force Survey) do 
Eurostat sugerem que três países registaram um aumento na taxa de AEP entre 2000 e 
2009 (Finlândia, Espanha e Suécia). Em Espanha, fontes oficiais consideram que os 
elevados níveis de AEP observados com regularidade se devem ao facto de, a par dos 
jovens que não querem prosseguir os estudos, existirem também outros que não podem 
fazê-lo porque não conseguiram obter o diploma de ensino secundário obrigatório. Também 
o número de jovens que regressam ao sistema de ensino para concluir os estudos em 
escolas de segunda oportunidade é elevado, o que vem, de alguma forma, melhorar as 
taxas de AEP a longo prazo31. Ainda assim, a taxa de AEP mantém-se persistentemente 
elevada, acima dos 30%. 
 
Na Suécia, a taxa de AEP registou um rápido crescimento nos primeiros anos da década 
passada mas, entretanto, a tendência inverteu-se; o AEP desceu, entre 2006 e 2009, de 
13,0% para 10,7%. Entre as razões para o aumento encontravam-se elevadas taxas de 
AEP na educação e formação profissional inicial, (IEFP)32, elevada incidência de insucesso 
escolar entre os estudantes migrantes e o aumento na segregação na escola/na sala de 
aula com base na capacidade e necessidades33.  
 
Na Finlândia, reconhece-se, por um lado, que o número de jovens que sofrem de exclusão 
social sob a forma de problemas sociais e pessoais severos (i.e., abuso de drogas, contexto 
familiar problemático) aumentou nos últimos 10-15 anos. Sabe-se também que outro 
factor que conduziu a incidências mais elevadas de AEP reside no número relativamente 
elevado de estudantes em EFP do ensino secundário superior que abandonaram os estudos 
antes da sua conclusão devido a transições mal realizadas do nível de ensino básico para o 
secundário e a elevados níveis de abandono entre estudantes migrantes. O AEP é 
especialmente comum na região da capital, Helsínquia, devido, sobretudo, à pouca oferta 
de educação e formação profissional inicial e a um número proporcionalmente maior de 
famílias desfavorecidas na região. Por outro lado, as estatísticas nacionais sobre a 
educação (koulutustilastot) baseadas no número de estudantes revelam uma tendência 
para o declínio do AEP34 e as partes interessadas pensam que as novas medidas lançadas 

                                                 
31  O Plano Nacional de Acção para reduzir o abandono escolar precoce explica que, mesmo que 30% dos jovens 

abandonem a escola sem ter obtido este diploma aos 16, 17 ou mesmo 18 anos, o Inquérito à População 
Activa mostra que, aos 22 anos, entre 15 e 25% desses jovens regressam à escola para concluir a 
escolaridade obrigatória de nível secundário. Fonte: Ministerio de Educación, política social y deporte (2008), 
Plan para la reducción del abandon escolar.  

32  Shapiro, H. (2005), Achieving the Lisbon Goal: the Contribution of Vocational Education and Training Systems: 
Sweden. 

33  Cada vez mais os alunos são separados em turmas diferentes com base nas necessidades de apoio específicas 
ou nos níveis de sucesso, de onde resultam grupos mais homogéneos. Os resultados da investigação indicam 
que, geralmente, essas soluções não têm efeitos positivos nos resultados. Surgem frequentemente efeitos de 
estigmatização, o que deixa marcas negativas na auto-estima e motivação dos alunos. Fonte: Skolverket 
(2010), What influences Educational Attainment in Swedish Schools? 

34  As estatísticas do ensino (koulutustilastot) do Instituto Nacional de Estatística mostram que apenas 0,2% dos 
alunos desistiram durante a escolaridade obrigatória (152 alunos) em 2008/2009 e que este número desceu na 
década passada (antes situava-se mais perto dos 200). No mesmo ano, cerca de 3,9% dos alunos 
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nos últimos 3-4 anos para reduzir o AEP começam agora a dar frutos, esperando-se que a 
redução das taxas de AEP nos próximos anos confirme esta tendência.  

                                                                                                                                                            
abandonaram escolas de ensino secundário superior geral mas prosseguiram imediatamente os estudos em 
escolas secundárias superiores profissionais. Uma percentagem de 8,5% dos alunos do ensino secundário 
profissional abandonou os estudos; este número decaiu de um máximo de 9,8 % em 2007/2008 e inclui a 
percentagem (0,9%) dos que prosseguiram imediatamente os estudos noutra escola. Apenas as estatísticas 
relativas ao número de jovens que não prosseguiram os estudos imediatamente após a escolaridade 
obrigatória apresentam um aumento (de 4 666 que não continuaram para o nível secundário superior em 2005 
para 5 510 em 2009). Convém, contudo, notar que este grupo inclui os jovens que participaram no programa 
Início de Carreira (Ammattistartti), uma das novas medidas mais utilizadas para combater o AEP na EFP, o que 
significa que, na verdade, o número total de jovens que não prosseguem imediatamente os estudos após a 
escolaridade obrigatória também registou um declínio.  
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3. CONTEXT0: NATUREZA DO PROBLEMA 
 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 Os jovens abandonam a escola precocemente por diversas razões, muito 
específicas a cada pessoa. No entanto, o abandono deriva mais de um processo 
cumulativo do que uma decisão repentina. 

 Nota-se uma relação entre o género e o abandono escolar precoce; também 
entre os jovens provenientes de comunidades migrantes e minorias étnicas se 
registam níveis mais elevados de AEP. 

 O AEP apresenta uma dimensão geográfica, com taxas mais elevadas nos centros 
urbanos de maior dimensão. 

 Pode-se agrupar os indivíduos que abandonam a escola precocemente em seis 
grandes categorias: conturbados, desincentivados, circunstanciais, confusos, 
positivos e os motivados por uma oportunidade.  

 Uma educação inadequada pode gerar pesados encargos públicos e sociais, 
sob a forma de rendimento e crescimento económico mais baixos, menor volume de 
receitas fiscais, bem como custos mais elevados com serviços públicos como a 
saúde, justiça penal e pagamentos de prestações sociais.  

 As previsões das futuras necessidades de competências na Europa sugerem que, no 
futuro, apenas 1 em cada 10 empregos estará ao alcance de um jovem em 
situação de abandono escolar precoce. Os jovens que abandonam a escola 
prematuramente têm também mais probabilidades de auferir rendimentos mais 
baixos ou de ficarem desempregados. 

 Os custos estimados do AEP na Europa, por país, a longo prazo, variam entre 
1,1 milhões e 1,8 milhões de euros. 

 Apesar da existência de elementos que comprovam a associação entre variáveis da 
escolarização e da saúde, é difícil demonstrar nexos de causalidade, pois a 
escolarização pode conduzir a piores resultados em termos de saúde mas, por outro 
lado, piores resultados em termos de saúde podem implicar piores resultados no 
ensino. No entanto, aqueles que abandonam a escola precocemente estão mais 
sujeitos a comportamentos de risco para a saúde, incluindo fumar, beber, abusar de 
drogas, não cumprir os tratamentos médicos, não praticar sexo seguro e fazer 
menos exercício físico. 

 Os jovens que abandonam a escola precocemente correm um risco acrescido de se 
envolverem na criminalidade e em comportamentos anti-sociais do que os que 
prosseguem os estudos. 

 
Pretende-se, nesta secção, lançar alguma luz sobre a natureza do problema do AEP. Será 
traçado o perfil das pessoas que abandonam precocemente a escola, seguindo-se a 
discussão de algumas das principais razões do AEP e uma análise das suas consequências 
económicas e sociais. A extensão do relatório não permite uma análise aprofundada desses 
elementos. É, contudo, fornecida uma síntese das conclusões da investigação. 
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3.1. Perfil: Quem são os jovens que abandonam a escola 
precocemente? 

Os jovens podem deixar o sistema de ensino por razões diversas, muito específicas a cada 
pessoa. Muitos jovens não prosseguem a sua educação ou formação porque não se sentem 
à vontade, sentem que não pertencem a esse sistema35. Para muitos deles, o abandono é 
um processo cumulativo, derivando a sua insatisfação de uma diversidade de razões como 
pode ser a violência por parte de colegas, relações pouco gratificantes com os professores, 
conviver com grupos menos desejáveis, a suspensão ou a expulsão. Há também aqueles 
que desistem porque enfrentam problemas familiares ou pessoais: dificuldades financeiras, 
abuso de droga, alterações radicais na situação pessoal ou familiar (por exemplo, a morte 
de um parente próximo, ficar sem casa para viver ou uma gravidez inesperada) e 
perturbações de saúde mental. Alguns jovens não se sentem interessados pela oferta 
curricular, que consideram demasiado teórica, e gostariam de dispor de oportunidades de 
aprendizagem mais prática. Outros sentem-se perdidos à medida que a complexidade do 
sistema de ensino vai aumentando, com maior variedade de vias de ensino, soluções à 
medida e segundas oportunidades36.  
 
Tenha-se ainda em conta o fenómeno do "abandono escolar precoce geracional", ou seja, 
jovens provenientes de famílias onde o desemprego dos adultos é norma comummente 
aceite37. Também o sentimento de pertença a um grupo ou a uma comunidade é 
importante para os jovens; assim, há quem desista da escola devido à rejeição dos pares 
ou a perturbações na sua rede social38. Outros sentem que não pertencem ao mundo da 
escola por não terem encontrado professores que os respeitassem, estivessem dispostos a 
ouvi-los e a ajudá-los a identificar e a atingir objectivos e desafios39. É frequente os jovens 
que abandonam precocemente a escola experimentarem mais do que uma das dificuldades 
enumeradas. 
 
No entanto, os jovens que abandonam a escola vêm de meios diferentes40; nem todos 
desistem ou apresentam "insucesso" pelo mesmo motivo, e nem sempre esses motivos são 
negativos41. Há quem abandone a escola precocemente por motivos positivos, para 
aproveitar uma oportunidade de trabalho ou de carreira. Esses jovens não se encontram, 
portanto, numa verdadeira situação "de risco", a menos que não consigam concretizar os 
seus planos42. Estão, antes, decididos a seguir a carreira que escolheram, têm objectivos e 
tentam atingi-los.43. Verifica-se, porém, que, a longo prazo, a maior parte dos jovens que 
abandonam a escola têm menos possibilidades em termos de remuneração e de 
oportunidades de emprego44.  

                                                 
35  Byrne, D. and Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 

Social Research Institute; Cedefop: Irving, P., Nevala, A-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to 
work: Lessons from across Europe. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2010. 

36  Cedefop: Irving, P., Nevala, A-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2010. 

37  Gracey, Sarah and Kelly, Scott (2010), Changing the NEET mindset: Achieving more effective transitions 
between education and work. London: Learning and Skills Network. 

38  McIntyre, J., et al. (1999), Early school leavers at risk. Sydney: NCVER. 
39  Stokes, Dermott (2000), It’s magic. A broader approach to guidance with the active involvement of young 

people. Adapt & Employment Community Initiatives. Documento de trabalho conjunto da Comissão Europeia e 
dos Estados-Membros. 

40  Cedefop: Irving, P., Nevala, A-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2010. 

41  Dhillon, Jagroop (2007), ReStart. Innovative approaches to early school leaving in England and Wales. Olmec.  
42  Apte, J., et al. (2001), Successful outcomes for youth at risk. A Resource Kit prepared by the New South Wales 

Department of Education and Training and Australian National Training Authority. 
43  McIntyre, J., et al. (1999), Early school leavers at risk. Sydney: NCVER. 
44  Walther, Ute et al. (2002), Youth transitions, youth policy and participation. Research Project YOYO. Working 

Paper 1. 
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Há também casos em que os jovens, por falta de orientação e motivação, se encontram 
intermitentemente no grupo de AEP, aceitando por vezes trabalhos temporários e mal 
remunerados ou cursos de curta duração45. Por fim, não esqueçamos os jovens que 
abandonam a escola para acompanhar a família mas que pensam regressar ao sistema de 
ensino assim que a situação melhorar.  
 
Esta breve exposição de algumas das razões que podem levar um jovem a abandonar 
precocemente a escola mostra um grupo que não é, de forma alguma, homogéneo. Muitos 
factores de "atracção" e "repulsão" contribuem para o fenómeno, que constitui mais um 
processo do que uma decisão repentina. Como fenómeno social, no entanto, o AEP segue 
determinados padrões46 e considera-se que determinados jovens correm maior risco de 
abandono escolar do que outros47. As características destes jovens diferem de país para 
país e mesmo de região para região, pelo que é impossível fazer um "perfil" único das 
pessoas que abandonam precocemente a escola ou estabelecer uma lista exaustiva das 
causas que levam ao AEP48. Assim, elaboramos a seguir uma descrição de alguns grupos 
dentro do grande grupo de AEP que são mais afectados pelo fenómeno do que outros (no 
próximo sub-capítulo que se debruça sobre as razões para o AEP apresentamos outros 
grupos). 
 
Em primeiro lugar, é comummente aceite a existência de uma ligação entre o género e o 
abandono escolar precoce; a incidência de AEP é proporcionalmente mais elevada entre 
os jovens do sexo masculino. Como se pode ver na Figura 4 infra, no período 2000-2009, 
na UE-27 a percentagem de AEP é sempre mais elevada no sexo masculino e não há sinais 
de mudança nessa tendência. A percentagem de jovens do sexo feminino que abandonam 
a escola caiu dois pontos percentuais na última década (de 46% em 2000 para 44% em 
2009), enquanto se registou um ligeiro aumento na taxa de AEP masculino. Em apenas dois 
países da UE, Bulgária e Roménia, a taxa de AEP feminina é superior à masculina. 
 

                                                 
45  Gracey, Sarah and Kelly, Scott (2010), Changing the NEET mindset: Achieving more effective transitions 

between education and work. London: Learning and Skills Network. 
46  Comissão Europeia (2011), Reducing early school leaving. Documento de trabalho dos serviços da Comissão. 

Documento que acompanha a proposta de Recomendação do Conselho sobre as políticas de redução do 
abandono escolar precoce. (SEC(2011)96) de 26 de Janeiro de 2011. 

47  Cedefop: Irving, P., Nevala, A-M. (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2010. 

48  Comissão Europeia (2011) Reducing early school leaving. Documento de trabalho dos serviços da Comissão. 
Documento que acompanha a proposta de Recomendação do Conselho sobre as políticas de redução do 
abandono escolar precoce. (SEC(2011)96) de 26 de Janeiro de 2011. 
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Figura 4:  Percentagem de jovens, por sexos, que abandonam a escola na UE-27, 
2000-2009 

 
Fonte: Eurostat, Inquérito à Força de Trabalho  

Legenda: 
Share of female early school leavers Abandono escolar: Raparigas (%)  
Share of male early school leavers Abandono escolar: Rapazes (%) 
 
Para se conseguir perceber as razões de taxas mais elevadas de AEP entre os jovens do 
sexo masculino há que ter em conta as diferenças das experiências no sistema de ensino 
dos rapazes e das raparigas. Em primeiro lugar, os dados sugerem que os rapazes têm 
mais probabilidade de mau comportamento e de sofrer castigos e a exclusão antes de 
abandonar a escola. É menos frequente os rapazes classificarem como positivas as suas 
experiências no sistema de ensino do que as raparigas, segundo um estudo realizado na 
Irlanda49. Também é entre os rapazes que se concentra a maior parte dos alunos com 
necessidades educativas especiais como se pode ver, por exemplo, nos Países Baixos. Entre 
as raparigas, parece contribuírem mais para o abandono escolar factores mais internos 
como sofrer de depressão ou de distúrbios alimentares. Também a gravidez e a assunção 
de responsabilidades contribuem para o abandono escolar entre o sexo feminino.  
 
Em termos médios, as raparigas adquirem competências linguísticas numa idade anterior à 
dos rapazes e os estudos mostram regularmente que as raparigas apresentam vantagens 
nas competências de leitura e literacia. Estas diferenças têm efeitos na aptidão dos 
estudantes para a escola e nas oportunidades de alargarem e desenvolverem a 
aprendizagem durante o seu percurso escolar. Verifica-se que habitualmente as raparigas 
apresentam níveis de sucesso escolar superiores aos rapazes, tendência particularmente 
notada entre os estudantes que abandonam precocemente a escola.  
 
As mudanças durante a puberdade são vividas de forma diferente por rapazes e raparigas; 
implicam, nomeadamente, cargas hormonais diferentes. Na adolescência, os níveis de 
testosterona estão relacionados com a impaciência, a irritabilidade e o comportamento 
agressivo. A investigação sugere que os rapazes com níveis mais reduzidos de faculdade 
cognitiva e níveis mais elevados de testosterona podem apresentar uma desvantagem 
específica. Refira-se, porém, que os níveis de testosterona não estão directamente 

                                                 
49  Darmody, M, McCoy, S, Smyth, E (2007), Adolescents’ Educational Attainment and School Experiences in 

Contemporary Irlanda. 
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relacionados com a faculdade cognitiva. Pelo contrário, existe uma relação positiva entre os 
níveis de estrogénios e "a capacidade de atenção, de aprendizagem das regras e de passar 
a atenção de um para outro estímulo"50. Isto mostra que as raparigas apresentam 
vantagens em termos de capacidade de concentração e de conclusão de tarefas.  
 
Na Grécia, algumas das razões principais para os jovens do sexo masculino abandonarem a 
escola incluem um nível de motivação menor para prosseguir os estudos e a necessidade 
ou vontade de trabalhar num negócio ou outra actividade relacionada com a família.51. Em 
Espanha, a probabilidade de repetência é maior nos rapazes do que nas raparigas e a 
probabilidade de querer prosseguir para o ensino pós-obrigatório é menor entre os rapazes. 
Em 2003, um total de 40% dos rapazes encontrava-se em situação de insucesso potencial, 
em comparação com 29% das raparigas.52 Também a diferença entre as taxas de 
repetência dos ciclos nos dois sexos é relativamente elevada. O insucesso dos rapazes 
parece acontecer mais cedo e com resultados piores.  
 
Os jovens provenientes de comunidades migrantes parecem também registar níveis 
de AEP mais elevados. Tal facto deve-se a diversos factores relacionados com o meio 
socioeconómico e com o sistema de ensino. Os factores que geralmente conduzem ao AEP 
afectam, inevitavelmente, a população migrante (por exemplo a pobreza, a situação do 
mercado de trabalho e a localização da habitação familiar).  
 
Todavia, é mais provável que os jovens migrantes sintam dificuldades linguísticas, 
instabilidade na habitação, preconceito, discriminação e segregação.53 Por exemplo, 
segundo um estudo publicado em 200754, na Irlanda os alunos filhos de imigrantes 
afirmaram mais frequentemente sentir-se isolados na escola. A incapacidade de falar 
fluentemente a língua do país de acolhimento pode, também, ter efeitos muito prejudiciais 
na escola. Segundo um inquérito realizado na Finlândia entre 52 prestadores de IEFP, no 
ano lectivo 2009/201055 13,4 % dos estudantes de origem migrante abandonaram a escola 
ou a formação. A taxa é 5,1 p.p. superior à taxa nacional, anual, de AEP entre estudantes 
no IEFP. Mais de dois terços (69%) abandonaram a IEFP devido a dificuldades com a língua 
do país de acolhimento ou falta de motivação, enquanto apenas 31% deixaram a escola a 
fim de continuarem a estudar noutro local.  
 
Os estudantes migrantes podem ainda ter dificuldades na escola por estarem acostumados 
aos processos educativos dos países de origem; pode ser necessário um processo de 
ajustamento considerável para apreender o funcionamento do sistema no novo país de 
acolhimento. O processo de migração comporta também custos elevados para os jovens ao 
exigir uma deslocação cultural e a consequente desorientação56. 
 
 
 

                                                 
50  House of the Oireachtas Joint Committee on Education and Skills (2010), Staying in Education: A New Way 

Forward, School and Out of School Factors Protecting Against Early School Leaving. 
51  Ammermann, P. (2005), Achieving the Lisbon Goal; The contribution of Vocational Education and Training 

Systems.  
52  Fernandez Enguita, M, Mena Martinez, L & Riviere Gomez, J. (2010), School failure and drop outs in Espanha. 

La Caixa Foundation. 
53  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers.  
54  Darmody, M, McCoy, S, Smyth, E (2007), Adolescents’ Educational Attainment and School Experiences in 

Contemporary Irlanda. 
55  Kilpinen, J., and Salonen, M. (2011), Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tila lukuvuonna 2009-

2010. Koulutuksen seurantaraportti 2011:3. Opetushallitus. 
56  Fernandez Enguita, M, Mena Martinez, L & Riviere Gomez, J. (2010), School failure and drop outs in Espanha. 

La Caixa Foundation.  
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Os dados do Eurostat (ver Anexo 2, Figura 23) mostram que a taxa de AEP duplica para a 
primeira geração de alunos migrantes relativamente aos alunos nativos (26,4% contra 
13,1% em 2009)57. Na Grécia, Espanha e Itália, mais de 40% dos migrantes abandonam 
precocemente a escola. Nos Países Baixos, os jovens que abandonam a escola são, 
frequentemente, jovens do sexo masculino de minorias étnicas Os jovens do sexo 
masculino provenientes da Turquia e das Antilhas (quase 25% e 18%, respectivamente) 
desistem frequentemente da escola antes de obterem qualificação do grau do secundário. 
No entanto, na Irlanda, Portugal e Reino Unido, as taxas de AEP são inferiores entre os 
migrantes do que entre os nativos.  
 
Consequentemente, é lícito sugerir que os sistemas educativos em muitos países europeus 
não são suficientemente direccionados para as necessidades das populações migrantes. É 
essencial um ensino justo e inclusivo para os imigrantes. A linguagem do ensino é outro 
problema fulcral e as possibilidades de os jovens, e mais especificamente crianças, usarem 
a língua materna são normalmente raras.58 
 
Para as novas populações migrantes, a situação laboral dos pais é especialmente 
significativa. Por exemplo, em situações em que ambos os progenitores trabalham haverá 
menos acompanhamento por parte dos pais e as crianças têm a responsabilidade de cuidar 
dos irmãos e desempenhar tarefas domésticas. Em Espanha, a investigação mostra que 
mais de um terço dos estudantes migrantes de 15 anos de idade apresenta uma 
repetência. No entanto, o nível de aspiração a completar estudos pós-secundários é 
semelhante entre alunos nascidos no país ou fora dele, enquanto a percentagem de alunos 
cujas notas apresentam um desvio padrão abaixo da média é muito superior entre os 
estudantes não nativos. Em termos gerais, os filhos de imigrantes apresentam uma taxa de 
risco de abandono escolar semelhante à dos estudantes espanhóis de famílias da classe 
trabalhadora. Pelo contrário, os jovens que nasceram noutro país que não a Espanha 
combinam taxas elevadas de repetência e notas especialmente baixas nos testes 
objectivos59. Isto significa que, apesar de as aspirações dos estudantes não nativos 
relativamente ao sistema educativo serem tão elevadas como as dos nativos, as suas 
competências são menores – ou que estes estudantes não recebem apoio suficiente para 
conseguirem recuperar a aprendizagem que possam ter perdido no período de transição ao 
novo país ou ainda a escassez de oportunidades educativas no seu país de origem.  
 
Valerá a pena realçar que as populações migrantes são constituídas por muitos grupos 
diferentes, incluindo: a) migrantes de primeira, segunda e terceira geração; b) migrantes 
legais e ilegais; c) com elevado nível de qualificações e com baixo nível de qualificações; d) 
cidadãos de ex-colónias, refugiados, e e) requerentes de asilo. Por conseguinte, uma 
política que abranja este grupo de AEP tem de ser complexa e de ir ao encontro das 
necessidades de uma população variada.  
 
A incidência de AEP é também mais elevada entre muitos grupos étnicos minoritários. 
Por exemplo, os dados demonstram que, em diversos países, os estudantes provenientes 
de comunidades ciganas e itinerantes apresentam maior probabilidade de AEP (Irlanda, 
Grécia, Espanha e Lituânia). Na Irlanda, quase um quarto dos estudantes de comunidades 

                                                 
57  Comissão Europeia (2011), Reducing early school leaving. Documento de trabalho dos serviços da Comissão. 
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59  Fernandez Enguita, M, Mena Martinez, L & Riviere Gomez, J. (2010), School failure and drop outs in Espanha. 
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itinerantes abandonam a escola, comparados com 10% da população sedentária.60 Afirmam 
sentir-se isolados na escola61, mas as razões por que desistem devem-se também, em 
parte, às tradições da comunidade itinerante (por exemplo, espera-se que os jovens 
abandonem a escola para trabalhar e ajudar ao rendimento familiar). Em muitas famílias 
ciganas em Espanha, é considerado normal sair do sistema educativo aos 14 ou 15 anos, 
ou mesmo mais cedo.62  
 
No Reino Unido, os jovens de minorias étnicas estão sobre-representados no grupo de AEP. 
A situação real é, porém, mais complexa. Alguns grupos étnicos minoritários estão sub-
representados (indianos e chineses) no grupo do abandono escolar precoce, enquanto 
outros estão sobre-representados (africanos, caribenhos e paquistaneses). Verificam-se 
também diferenças de género nestes grupos étnicos.63  
 
Muitos dos jovens que abandonam precocemente a escola pertencem a grupos 
vulneráveis, como jovens provenientes de meios a cargo da assistência social, mães 
adolescentes e jovens com incapacidades físicas e mentais ou outras necessidades 
educativas especiais (NEE)64.  
 
Nota-se também uma dimensão geográfica no perfil dos jovens que abandonam a 
escola precocemente. A partir dos países estudados verifica-se diferenças na taxa de AEP 
nos Estados-Membros consoante o nível de desenvolvimento económico regional, e 
dependendo de as áreas serem urbanas ou rurais e de haver bairros desfavorecidos nas 
áreas urbanas. 
 
Nalguns Estados-Membros, as disparidades da taxa de AEP coincidem com os indicadores 
de rendimento regional e desenvolvimento económico geral das regiões. Em Espanha, por 
exemplo, as realidades sociais, económicas e culturais de cada região influenciam a taxa de 
AEP, já que diversas regiões do norte, e em especial Navarra e o País Basco, se 
caracterizam por taxas muito reduzidas de AEP enquanto outras, como as Ilhas Baleares, 
apresentam níveis de abandono muito elevados. Muitas regiões do norte apresentam um 
elevado nível de investimento na educação (na despesa pública total e em comparação com 
outras regiões espanholas), o que está directamente relacionado com taxas de AEP muito 
reduzidas. O perfil altamente industrializado dessas regiões, que fomentou a participação 
na educação e formação profissional (em comparação com as condições de outras regiões), 
também contribui para um nível de AEP mais reduzido. Numerosas regiões do sul 
apresentam situações culturais, sociais e económicas muito diversas, que contribuem para 
elevados níveis de abandono. 
 
Em termos gerais, o AEP tende a ser mais comum em centros urbanos de maior dimensão 
e menos disseminado em cidades mais pequenas e zonas rurais. O fenómeno explica-se, 
porventura, porque as áreas urbanas podem apresentar mais distracções ou mais 
oportunidades de emprego para jovens com menos qualificações, como acontece nos Países 
Baixos, onde as quatro maiores cidades (Amesterdão, Roterdão, a Haia e Utreque) 
apresentam as percentagens mais elevadas de AEP. Cerca de 10% do total de estudantes 
                                                 
60  Byrne, D. and Smyth, E. (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving. 
61  Darmody, M, McCoy, S, Smyth, E (2007), Adolescents’ Educational Attainment and School Experiences in 
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vive nestas cidades mas é aqui que se situam mais de 17% dos casos de abandono 
escolar.65  
 
Por outro lado, noutros Estados-Membros é nas áreas rurais que se encontra a taxa mais 
elevada de AEP. Nestes casos, pode haver razões culturais ou familiares (por exemplo, a 
necessidade de trabalhar na agricultura ou noutros empregos pouco qualificados para 
ajudar ao rendimento familiar), que contribuem para elevadas taxas de AEP. É o caso da 
Bulgária, onde mais de 20% das crianças que entram na escola nas aldeias não terminam a 
primeira etapa do ensino básico. Este número é consideravelmente inferior nas cidades66.  
 
A composição socioeconómica do bairro onde vivem os jovens tem também influência no 
AEP. Por exemplo, o Instituto de Estatística dos Países Baixos identificou áreas em que 
diversos factores sociais e económicos contribuem para a percentagem de novos casos de 
abandono escolar. Os bairros com elevada concentração de famílias que vivem de 
prestações sociais ou de outras famílias com baixos rendimentos e uma percentagem 
elevada de minorias não ocidentais são conhecidos como "áreas de problemas de pobreza 
cumulativos". Nestes bairros, quanto maior é a percentagem dessas famílias, tanto mais 
elevada é a taxa de AEP. Apesar de apenas 16% de todos os estudantes viverem nessas 
áreas, constituem mais de 26% de todos os novos casos de abandono escolar precoce67.  
 
Em países do sul da Europa como a Grécia e Espanha o AEP verifica-se com maior 
frequência entre os jovens que vivem em centros turísticos. Na Grécia é frequente os 
jovens que vivem nas ilhas turísticas abandonarem a escola após a primeira etapa do 
ensino básico e trabalharem com a família no sector do turismo. Em Espanha verifica-se 
um padrão semelhante68. 
 
A maioria dos jovens que abandonam precocemente a escola tende a fazê-lo numa fase 
mais avançada do seu percurso escolar. Nos Países Baixos, por exemplo, é aos 18 anos que 
se verifica a maior percentagem de abandono escolar. Em Espanha, a maior parte dos 
jovens que abandonam o sistema educativo antes do final da escolaridade secundária 
obrigatória (Educación Secundaria Obligatoria, ESO) fazem-no no segundo ciclo (14-16 
anos de idade) e apenas 8,7% durante o primeiro ciclo (12-14 anos de idade).  
 
3.2. Razões: o que leva os jovens a abandonarem o ensino e a 

formação? 

A secção anterior explica que há uma série de diferentes razões para os jovens 
abandonarem precocemente a escola, sendo habitualmente mais do que um factor que leva 
um jovem a tomar essa decisão. De um modo geral, o nosso estudo identificou seis 
grandes categorias de jovens que abandonam o ensino escolar69: 
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 "Conturbados" – aqueles que foram identificados na escola como "desordeiros" 
devido ao seu comportamento anti-social, ou que foram vítimas de situações 
problemáticas.  

 "Desincentivados" – aqueles que associam a escola a uma experiência negativa, 
revelando um nível motivacional e/ou de desempenho baixo. 

 "Circunstanciais" – aqueles que abandonam a escola devido a alterações ou 
dificuldades a nível pessoal ou social; os seus motivos principais não se relacionam 
com os estudos e podem necessitar de bastante apoio até que a sua reintegração 
seja bem-sucedida.  

 "Confusos" – aqueles que carecem de orientação e motivação, sentindo-se 
confusos ou inseguros quanto ao rumo dos seus futuros estudos e carreiras. É 
possível que também tenham desistido de estudar por mero acaso, como, por 
exemplo, não terem sido admitidos numa determinada escola e não terem sido 
capazes de encontrar outras alternativas. Em muitos casos, as necessidades dos 
jovens que abandonam precocemente a escola podem ser atendidas por meio de 
apoio, orientação e aconselhamento profissional.  

 "Positivos" - aqueles que abandonam a escola para aproveitar uma determinada 
oportunidade, carreira ou emprego em que acreditam. 

 "Motivados por uma oportunidade" - aqueles que ainda não tomaram uma 
decisão sobre a sua orientação profissional e optam por um emprego ou 
oportunidade de trabalho em detrimento dos estudos. 

 
Se considerarmos os factores que contribuem para o abandono escolar numa perspectiva 
de políticas públicas, podemos identificar sete grandes áreas de influência nas decisões 
dos jovens de prosseguir os seus estudos para obter um nível de qualificação mais elevado 
ou de abandonar precocemente o sistema educativo (ver Figura 5 abaixo).  
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Figura 5: Alguns factores importantes que contribuem para o AEP  

 

 
 

Fonte: GHK Consulting Ltd., 2011 
 
Legenda: 
Broader socio-economic policies Políticas socioeconómicas mais amplas 
Education policy Política educativa 
Structure of the education system Estrutura do sistema educativo 
Individual schools and teachers Escolas e docentes 
Peers and siblings Amigos, colegas e irmãos 
Family Família 
Society and media Sociedade e meios de comunicação social 
ESL AEP 

 
Nota: Não é uma descrição abrangente dos factores que contribuem para o AEP, pois o papel das políticas 
socioeconómicas mais abrangentes também é importante. O objectivo é apresentar uma panorâmica dos factores 
mais relevantes.  
 
 

3.3. Políticas de educação 

As políticas nacionais (ou regionais) em matéria de educação podem contribuir para o 
problema do AEP quando, por exemplo, promovem a segregação educativa ou favorecem a 
repetição de ano em vez de proporcionar o apoio de que os jovens com menor 
aproveitamento necessitam para obter melhores classificações. Em Espanha, por exemplo, 
os alunos repetentes revelam taxas mais elevadas de AEP do que aqueles que recebem 
aulas e apoio adicionais, evitando assim a reprovação. Estudos com base nas experiências 
de 856 jovens em situação de abandono escolar precoce revelaram que 88% desistiram de 
estudar devido a uma repetência70.  
 
A falta de colaboração das escolas com outras partes interessadas/autoridades que 
trabalham com jovens também pode ter um impacto negativo no AEP, pois reduz a 
capacidade das escolas e de outras autoridades para identificar e apoiar os jovens em risco. 
A exagerada ênfase nos testes/exames em certos países (nomeadamente a Irlanda, 
Espanha, França e Reino Unido) tem sido considerada problemática. Em França, o sistema 
educativo exerce pressão sobre os alunos devido à ênfase excessiva colocada nos exames e 
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na avaliação contínua através das classificações, com o risco de estigmatizar os alunos com 
menor aproveitamento.  
 
A segregação escolar continua a ser um problema na República Checa, Grécia, 
Hungria e Eslováquia, pois embora nestes países a política de educação vise o combate à 
segregação, esta pode ainda ocorrer como resultado da grande percentagem de crianças 
imigrantes ou de origem cigana, e das taxas mais elevadas de AEP.  
 
3.4. Estrutura do sistema educativo 
As características da estrutura do sistema educativo também podem reduzir ou aumentar a 
taxa de AEP. Por exemplo, as taxas de AEP são mais elevadas em muitos 
estabelecimentos de ensino e formação profissionais (EFP) do que nas escolas do 
ensino secundário geral. Isto pode em parte dever-se ao facto de no passado o EFP ter por 
vezes sido objecto de menor consideração por parte de alunos, pais e outras partes 
interessadas. Além disso, o sector do EFP tende a integrar uma maior proporção de alunos 
oriundos de meios sociais desfavorecidos e com uma baixa preparação académica71. Um 
dos problemas principais na Grécia, França e Finlândia é a elevada taxa de AEP nos meses 
iniciais do primeiro ano do ensino secundário profissional. Na Finlândia e na Grécia, as 
partes interessadas crêem que isso se deve ao facto de alguns alunos ficarem rapidamente 
desiludidos com o curso profissional que começaram, quer devido ao currículo não 
corresponder às suas expectativas por ser demasiado teórico e pouco prático (Finlândia), 
quer devido a facto de aos alunos tomarem consciência de que aquela qualificação não irá 
aumentar as suas oportunidades de emprego, porque não responde às necessidades do 
mercado de trabalho (Grécia). 
 
O mesmo acontece em França, onde o sistema de orientação/direcção não é totalmente 
eficaz, originando divergências entre as expectativas dos alunos e as oportunidades 
educacionais (orientação "forçada", sobretudo para as vertentes profissionais) e conduzindo 
a um aumento do AEP nas escolas de formação profissional. Do mesmo modo, um inquérito 
realizado nos Países Baixos a 1 700 pessoas que abandonaram a escola sem qualificações 
em 2005-2006 apurou que a maioria dos jovens que tinha abandonado precocemente a 
escola provinha do ensino profissional (nível secundário)72. As razões que apresentaram 
estavam sobretudo relacionadas com a opção errada do percurso educativo. 
Subsequentemente, a prioridade em matéria de redução da taxa de AEP nos Países Baixos 
passou a ser o EFP secundário. 
 
As diferenças significativas entre o ensino do primeiro e segundo ciclos, tanto do 
ponto de vista do currículo (mais orientado para o aprendente no primeiro ciclo e mais 
centrado na matéria no segundo ciclo), como do ambiente escolar (por exemplo, passar de 
apenas um professor para vários) também são factores essenciais no processo do AEP. As 
crianças passam de um único professor, com o qual podem manter uma relação estreita, 
para vários professores de diferentes disciplinas no ensino secundário. Isso pode resultar 
na falta de acompanhamento individual dos alunos, uma vez que os professores só se 
sentem responsáveis pelas suas próprias disciplinas. O apoio e a orientação nas fases de 
transição do ensino são uma questão preocupante. Na Grécia, por exemplo, tem conduzido 
a elevadas taxas de AEP no primeiro ano tanto do segundo ou terceiro ciclos do ensino 
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básico como do secundário. Na Finlândia, a fase de transição entre o EFP básico e 
secundário constitui um grande desafio para o plano de acção relativo ao AEP.  
 
Um programa curricular constrangido e restritivo, que não desperta o interesse dos 
alunos, é um factor que contribui para o AEP em vários países. Na Irlanda, uma das críticas 
feitas ao programa curricular do segundo e terceiros ciclos do ensino básico é a sua 
orientação para os conteúdos e para os exames e não para as competências, deixando 
pouca margem para os alunos "aprenderem a aprender"73. Do mesmo modo, em França, 
segundo algumas partes interessadas, o sistema tende a centrar-se no aluno "normal", 
bem como na transmissão do conhecimento, em vez de desenvolver a capacidade básica 
para aprender a aprender. 
 
3.5. As escolas e os professores  

As escolas em si podem ter uma forte influência no abandono escolar precoce, devido a 
factores quer sob o seu controlo (por exemplo, o ambiente escolar, a uniformização, as 
intimidações), quer fora do seu controlo (por exemplo, a proporção de alunos oriundos de 
meios desfavorecidos).  
 
Em vários países da União Europeia, observam-se grandes diferenças na taxa de AEP entre 
as escolas. Na França e na Grécia, verificam-se taxas elevadas de AEP em determinados 
tipos de escolas, tais como as escolas localizadas em áreas desfavorecidas, as escolas 
profissionais, as escolas com um grande número de alunos e as escolas com uma 
proporção elevada de estudantes imigrantes e/ou oriundos de meios desfavorecidos. 
Estudos realizados na Irlanda confirmam a opinião de que a diversidade social das escolas 
afecta directamente a retenção dos alunos.  
 
O ambiente escolar também é um factor importante na decisão de abandonar a escola74 
e é caracterizado geralmente pelos relacionamentos com os professores e com os outros 
alunos. A relação com os professores é da maior importância e as atitudes dos professores 
são tidas como um factor determinante no AEP. Estudos na Irlanda concluíram que o 
abandono escolar tende a ser antecedido de relações negativas com os professores. É 
frequente nos jovens que abandonaram precocemente a escola manifestarem a opinião de 
que os seus professores não os ouviam ou que não estavam interessados neles75. Em 
Espanha, estudantes que abandonaram a escola alegaram ter tido uma má experiência com 
algum professor; por exemplo, um professor que não explicava bem a matéria, ou que não 
esclarecia a resolução dos erros cometidos pelo aluno, ou que "ignorava" os alunos menos 
capazes, colocando-os ao fundo da sala de aulas. Os alunos que mantinham uma relação 
mais estreita com o professor obtinham melhores resultados. Isso devia-se ao facto de os 
alunos reconhecerem os esforços feitos pelo professor que, algumas vezes, até mesmo 
depois de terem abandonado a escola os incentivava a regressarem aos estudos76. 
 
No Reino Unido, os professores são criticados pela sua falta de compreensão dos 
jovens, especialmente dos de diferentes origens étnicas e culturais ou provenientes de 
meios desfavorecidos. Há provas importantes da existência de preconceitos77. Numa 
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pesquisa realizada na Holanda constatou-se que os jovens do sexo masculino estão mais 
sujeitos a serem afectados pelo seu relacionamento quer com os professores, quer com a 
direcção da escola e que, em comparação com as raparigas, eram quatro vezes mais 
propensos a referir esses problemas de relacionamento como a razão para o abandono 
escolar precoce. Verifica-se uma tendência semelhante entre os jovens não nativos que 
abandonam precocemente a escola, sendo que neste grupo, a proporção dos rapazes é sete 
vezes superior à das raparigas. Apenas 1% das raparigas, nativas ou não, desistiram dos 
estudos por causa de problemas relacionados com os professores e com a direcção da 
escola. Isto indica que os rapazes sentem este tipo de problemas com maior frequência do 
que as raparigas78. 
 
Os métodos de ensino utilizados também podem desempenhar um papel na decisão de 
abandonar precocemente a escola. Em vários países, as partes interessadas indicaram que 
era necessário modernizar os métodos de ensino (por exemplo, aderir a tecnologias 
aplicadas ao ensino) e adaptá-los às necessidades dos alunos em risco de AEP. As críticas a 
métodos antiquados de ensino e à falta de compreensão dos jovens foram identificadas 
como motivos para a falta de empenhamento por parte dos estudantes. Como tal, a 
formação de professores constitui uma parte importante do pacote de medidas que os 
países podem adoptar para combater o AEP.  
  
A disponibilização de informação, aconselhamento e orientação por parte da escola 
também é importante para os jovens em risco de abandono escolar precoce. Constatou-se 
em toda a Europa que a falta de apoio psicológico, acompanhamento pedagógico e 
orientação profissional dos alunos com problemas sociais e emocionais contribui para o 
processo de AEP. É necessário que as escolas proporcionem uma orientação que vá além 
das escolhas educacionais e profissionais, ou que os serviços locais (por exemplo, de 
avaliação psicológica e de assistência social) estejam acessíveis às escolas e disponham 
dos recursos necessários.  
 
3.6. Factores de repulsão e de atracção do mercado de trabalho 

Em países onde existem boas oportunidades para os trabalhadores menos qualificados 
(como a Irlanda, Grécia, Espanha e até mesmo os Países Baixos), o factor de "atracção" do 
mercado de trabalho é um motivo importante para o abandono escolar precoce. Na Irlanda, 
dados do School Leavers' Survey (estudo sobre o abandono escolar) apontam mesmo para 
"a atracção do mercado de trabalho, que aumentou entre os rapazes, como a razão para o 
abandono do ensino, ao ponto de já ter ultrapassado os factores escolares"79. Nos Países 
Baixos, o abandono escolar por parte dos "positivos/motivados por uma oportunidade", ou 
seja, aqueles que desistem por razões relacionadas com o mercado de trabalho, 
representam 75% da totalidade do abandono escolar precoce, de acordo com o Ministério 
da Educação. Esta "atracção" pelo mercado de trabalho parece ser mais forte entre os 
alunos dos cursos de formação profissional [do ensino secundário pré-profissional 
(Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, VMBO) e profissional (Middelbaar 
beroepsonderwijs, MBO)], que são tentados pela independência financeira e não esperam 
pela obtenção de uma qualificação.  
 
 

                                                 
78  Estudo do ROA citado no Dutch Ministério da Educação, da Cultura e da Ciência (2009), Key figures 2004-
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Além disso, segundo o estudo holandês constatou, a "atracção" do mercado de 
trabalho como a razão para o abandono escolar precoce é mais frequentemente citada 
entre os rapazes do que entre as raparigas80. O estudo concluiu que 27% dos jovens 
neerlandeses do sexo masculino abandonaram precocemente o ensino devido ao factor de 
atracção do mercado de trabalho e apenas 10% da contraparte feminina o fizeram por este 
motivo. O mesmo estudo constatou que o factor de atracção do mercado de trabalho não 
era a razão mais frequentemente apontada pelos jovens não nativos que desistiram de 
estudar. No total, 11% dos jovens não nativos do sexo masculino que abandonaram 
precocemente a escola afirmaram ser este o motivo por que desistiram dos estudos, 
comparado com apenas 4% dos não nativos do sexo feminino.  
 
Em alguns países há poucas oportunidades de emprego para as pessoas não 
qualificadas e, por isso, não há uma atracção do mercado de trabalho que leve os 
estudantes abandonarem a escola. Em França, por exemplo, as exigências em matéria de 
qualificações têm vindo a aumentar em todos os sectores, dificultando cada vez mais as 
perspectivas de emprego para os jovens que abandonam precocemente o ensino escolar. 
Isto também significa que até o trabalho menos qualificado está a ser cada vez mais 
preenchido por pessoas com qualificações superiores às que os postos de trabalho exigem. 
 
Em países como a Polónia e a Lituânia, as qualificações formais são altamente 
consideradas no mercado de trabalho e isso é um factor que mantém os alunos na escola. 
A educação na Polónia tem sido por tradição muito valorizada, o que se deve sobretudo ao 
legado do comunismo, em que a educação era o caminho para a ascensão social. Por outro 
lado, a taxa de desemprego na Polónia é normalmente muito elevada e a maioria das 
famílias está convencida de que os seus filhos não serão capazes de encontrar um bom 
emprego sem um curso superior.  
 
Na Irlanda, para além da "atracção" do trabalho a tempo inteiro como factor para o 
possível abandono do ensino, a participação no trabalho a tempo parcial também se 
revelou outro factor no processo do abandono escolar. Um estudo sobre a influência do 
trabalho nos estudantes revelou que os jovens que trabalham mais de 10 horas por 
semana são mais propensos a abandonarem precocemente a escola81. Os jovens que 
trabalham a tempo parcial durante o terceiro ciclo do ensino básico têm mais propensão 
para desistir dos estudos e, entre os que trabalham durante o primeiro ano, as taxas de 
abandono escolar precoce são particularmente elevadas, correspondendo à quarta parte 
destes jovens82.  
 
Em alguns países, o sistema de segurança social também pode funcionar como um 
factor de "repulsão" ou de "atracção" no processo do AEP. Na Polónia, a ausência de 
subsídios de desemprego e o elevado nível de desocupação entre os jovens levam a que 
estes permaneçam na escola. Além do mais, na Polónia há uma grande motivação para 
prosseguir os estudos do ensino secundário, pois para receber um subsídio de família até 
aos 26 anos (facultado após a morte de um dos pais), o jovem tem de continuar a ser 
estudante83.  

                                                 
80  Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) (2007). 
81  Department of Education and Science (2006), School Matters. The Report of the Task Force on Student 

Behaviour in Second Level Schools. House of the Oireachtas Joint Committee on Education and Skills (2010), 
Staying in Education: A New Way Forward, School and Out of School Factors Protecting Against Early School 
Leaving. 

82  Byrne, D. and Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 
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3.7. Os pares  

Os pares podem ter uma forte influência nas atitudes e acções dos jovens, sejam eles 
amigos (os quais podem influenciar essas acções através da pressão que exercem) ou 
colegas (cuja influência deriva de relações negativas ou da intimidação). 
 
Os relacionamentos negativos com os pares podem influenciar a experiência escolar do 
jovem e, consequentemente, a sua decisão de abandonar precocemente a escola. Na 
Irlanda, estudos revelaram que muitos dos jovens que abandonaram precocemente o 
ensino sentiram dificuldades de interacção com os colegas. Isso conduziu a um maior 
desinteresse ou falta de apego pela vida escolar. Questões como a intimidação exercem 
uma influência negativa "profunda e duradoura" no vínculo com a escola84. A intimidação 
homofóbica pode levar os estudantes homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais 
(LGBT) a abandonar precocemente a escola. Um inquérito a 1 110 pessoas na Irlanda 
revelou que 20% destas faltavam às aulas regularmente porque se sentiam ameaçadas ou 
com medo, enquanto outras referiram que a sua decisão de abandonar a escola estava 
directamente relacionada com a maneira como foram tratados devido à sua orientação 
sexual85. É por isso importante que tanto os estudantes como os professores tomem 
conhecimento das questões relacionadas com a diversidade e a inclusão.  
  
As aspirações e os pontos de vista dos pares foram identificados como factores 
determinantes no AEP apenas num reduzido número de países. É de assinalar que no Reino 
Unido, os sistemas de crenças dos jovens, as pressões dos pares e a atracção por 
determinados estilos de vida não convencionais (incluindo o desagrado por uma 
oportunidade de emprego ou pela frequência de um curso) podem conduzir à adopção do 

estatuto de NEET (Not in Employment, Education and Training)86.  
 
Um outro factor relacionado com os hábitos e as aspirações dos colegas diz respeito à 
socialização dos jovens em grupos de pares onde o consumo de drogas e a delinquência 
são frequentes. Um estudo conduzido na Grécia relaciona o consumo de drogas com o 

AEP87. Verifica-se uma maior incidência no consumo de drogas entre os adolescentes que 
abandonaram precocemente a escola em comparação com aqueles que permaneceram no 
ensino. No entanto, os investigadores salientam que não é possível estabelecer com 
firmeza a relação causa e efeito. É possível que o consumo precoce de drogas conduza ao 
AEP, mas também é plausível que aqueles que desistem de estudar tenham maiores 
probabilidades de integrar círculos sociais onde o consumo de drogas e a delinquência são 
endémicos. 
 
3.8. A família 

Uma diversidade de factores relacionados com a família pode influir na decisão de um 
jovem abandonar precocemente a escola. Estes factores incluem o modo de vida da família, 
a estabilidade dos relacionamentos familiares, o enquadramento socioeconómico e os níveis 
de instrução dos membros da família.  
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Em alguns países, o modo de vida familiar (por exemplo, nómadas) é apontado como um 
dos factores que mais contribuem para o AEP. Um estudo realizado na Irlanda constatou 
que 80% das crianças oriundas de famílias nómadas abandonam a escola ao completarem 
os 15 anos88. Na Grécia, o modo de vida nómada das crianças ciganas é uma causa 
importante do AEP. No entanto, o problema mais premente deve-se ao facto de estas 
crianças terem de contribuir para o rendimento familiar, trabalhando ou cuidando dos 
irmãos enquanto os pais trabalham89. 
 
A situação laboral e o rendimento dos pais também são factores importantes. Em 
Espanha, a classe social dos jovens é apontada como o factor mais determinante no AEP. 
Enquanto 23% dos estudantes da classe média estão em risco de insucesso escolar, esta 
situação verifica-se para 45% dos estudantes da classe trabalhadora. Também há 
diferenças claras nas aspirações de concluir os níveis de educação pós-secundária, que são 
três vezes inferiores no caso dos estudantes cujos pais são trabalhadores pouco 
qualificados. Neste grupo, os resultados dos testes situam-se em geral um desvio-padrão 
abaixo da média. Na Irlanda, apesar de já há algum tempo se verificar uma melhoria nas 
taxas de retenção entre os jovens da classe operária, o AEP continua estruturado de acordo 
com as origens sociais, e as desigualdades na conclusão do ensino entre as classes sociais 
tem-se mantido relativamente estável ao longo do tempo90.  
 
Um estudo relativamente recente realizado na Grécia pelo EKKE91 revelou que os factores 
com maior influência no risco de as crianças abandonarem o ensino obrigatório são o baixo 
rendimento familiar, o meio socioeconómico desfavorecido do chefe de família e o baixo 
nível educacional dos pais. Se os pais estiverem desempregados, os jovens são levados 
frequentemente a desistir dos estudos por razões de ordem económica. De igual modo, nos 
Países Baixos, os pais com baixos recursos socioeconómicos tendem a ter baixas ambições 
a nível da educação dos filhos. Como tal, as crianças podem sentir-se pressionadas a 
ingressar no mercado de trabalho para contribuírem para o rendimento familiar92.  
 
A formação académica da família da criança/jovem também é importante, sendo que um 
nível baixo de instrução dos pais, em especial o nível educacional da mãe, está associado a 
um elevado AEP. Em Espanha, uma das grandes diferenças entre os jovens que 
abandonam e os que não abandonam precocemente a escola, encontra-se muitas vezes no 
nível educacional dos pais (CITE 1-2); as crianças cujos pais têm um baixo nível de 
instrução (escolaridade obrigatória ou inferior) constituem a maioria dos estudantes com 
insucesso escolar: 74% devido ao nível educacional do pai e 71% em relação ao da mãe. 
Para além disso, ter um pai ou uma mãe com um curso superior ou diplomado melhora 
consideravelmente o sucesso educativo das crianças espanholas na escola secundária93. Na 
Irlanda, as crianças cujas mães têm níveis mais elevados de educação são mais propensas 
a concluir o ensino secundário (Leaving Certificate). Esta diferenciação é mais patente nos 
rapazes do que nas raparigas94. 
 

                                                 
88  National Development Plan (NDP) - Travellers and Youth Reach Programmes http://www.ndp.ie. 
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A estabilidade familiar é outro factor que pode ter impacto no AEP. Mais de uma quarta 
parte do abandono escolar precoce na Holanda ocorre em famílias monoparentais, 
comparado com 15% dos jovens que não abandonam a escola95.  
 
Em Espanha, foram identificados quatro aspectos da vida familiar que podem repercutir-se 
no desempenho escolar:  

 a ausência de um dos pais; 
 a presença de pais que passaram por experiências traumáticas;  

 situação de desvantagem económica ligada à dissolução das relações conjugais;  

 a presença de outras fontes de instabilidade na vida familiar.  
 
Na verdade, o risco de insucesso escolar aumenta quando os jovens vivem em instituições 
ou com membros da família que não sejam os pais ou os padrastos. No entanto, estes 
factos não reflectem uma relação de causa directa entre o divórcio e o insucesso escolar. 
Os dados recolhidos dos registos das escolas sobre os estudantes que abandonaram a 
escola comprovam que quase 20% vivem apenas com um dos pais, sendo que 17% vivem 
com a mãe e 3% com o pai.  
No que respeita ao momento em que os alunos abandonam a escola, os filhos das famílias 
monoparentais tendem a abandonar mais cedo. Na verdade, 61% dos que fracassam na 
escola e não concluíram o ESO provinham de famílias monoparentais, comparado com 46% 
dos que vivem com ambos os pais.96 
 
Outros factores relacionados com a família, que não serão aqui analisados em pormenor, 
incluem a motivação dos pais em relação ao sucesso escolar dos filhos, as relações com os 
pais (estudos irlandeses mostram que, até certo ponto, os relacionamentos positivos e 
solidários com os pais parecem favorecer a permanência na escola), a etnia e o estatuto de 
imigrante, a localização da casa de família (por exemplo, a qualidade da zona, os 
problemas de habitação que a família enfrenta ou a qualidade do espaço residencial), a 
saúde física e mental dos pais (por exemplo, toxicodependência, deficiência), 
responsabilidades assistenciais ligadas à criança/jovem, e ainda a violência doméstica.  
 
3.9. A sociedade e os meios de comunicação social 

É difícil para os jovens não serem influenciados pelos meios de comunicação que hoje em 
dia invadem as suas vidas. Num número reduzido de países, as partes interessadas 
observaram que uma descrença generalizada no valor da educação era patente na 
sociedade e nos meios de comunicação. Em França, por exemplo, há pouca confiança na 
capacidade das instituições do ensino público em verdadeiramente garantirem que todos os 
alunos sejam bem-sucedidos, seja qual for o seu estatuto social. A educação é cada vez 
menos considerada como um meio de mobilidade social (pelo menos, para os grupos 
sociais desfavorecidos) e o sistema educativo é frequentemente visto como elitista. Estas 
preocupações têm sido manifestadas durante décadas, mas hoje a percepção quanto à 
insuficiência do sistema está a atingir níveis deveras elevados. Tais inquietações não são 
levantadas apenas pelos meios de comunicação; elas também podem estar muito 
presentes tanto nos grupos mais desfavorecidos, como entre o público bem informado 
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(embora a percepção que cada um tem do problema e das suas causas seja muito 
diferente). 
 
Em Espanha, vários entrevistados destacaram a perda do valor social da educação e da 
formação dos jovens como um factor elementar no processo do AEP, substituindo em grau 
de importância as justificações fundamentadas no meio ou nas origens. Alguns 
entrevistados indicaram que o elevado nível de desemprego entre aqueles que 
prosseguiram os estudos e tiraram um curso após a escolaridade obrigatória contribuiu 
para a ideia de que "a educação não é garantia de trabalho". O vínculo entre qualificações e 
emprego foi desfeito, deixando o aluno a questionar-se se valerá a pena o esforço97. 
 
3.10. Consequências 

Existe uma bibliografia considerável do trabalho de investigação já realizado que demonstra 
que uma educação de qualidade elevada traz benefícios não só para os próprios jovens 
mas, também, para os contribuintes e a sociedade. Uma educação inadequada pode 
conduzir a pesados encargos públicos e sociais, sob a forma de rendimento e crescimento 
económico mais baixos, menor volume de receitas fiscais, bem como custos mais elevados 
com serviços públicos como a saúde, justiça penal e pagamentos de prestações sociais98. É 
por esta razão que os esforços no sentido de melhorar o aproveitamento escolar das 
populações em risco devem ser vistos como investimentos públicos susceptíveis de gerar 
benefícios consideravelmente superiores aos custos do investimento. 
  
Estas são algumas das questões examinadas em pormenor nesta parte do relatório. O que 
se pretende é apresentar provas dos custos do AEP e das suas repercussões na vida dos 
jovens.  
 

3.10.1. Enquadramento: o contexto económico e a procura crescente de 
trabalhadores altamente qualificados 

A educação é uma base fundamental do crescimento da produtividade. Não só os 
trabalhadores instruídos são mais produtivos, como as mudanças tecnológicas que geram 
produtividade dependem da existência de mão-de-obra instruída99.  
A criação de uma economia com trabalhadores altamente qualificados e bem remunerados 
através do melhoramento da educação e das qualificações da mão-de-obra é 
frequentemente um objectivo da política económica dos países mais avançados. Na UE, 
foram o Conselho de Lisboa de 2000 e a Estratégia Europa 2020 que reconheceram este 
objectivo em termos mais vigorosos. A criação de competências de craveira mundial é algo 
que se pressupõe conduzir à prosperidade económica, à redução das desigualdades de 
rendimento e à coesão social. Estas prescrições políticas assentam na ideia de uma 
economia do conhecimento, em que as ideias inovadoras e os conhecimentos técnicos 
especializados são decisivos para se fazer face ao novo desafio mundial da concorrência. 
 
A economia do conhecimento caracteriza-se por uma procura crescente de trabalhadores 
mais qualificados no mercado de trabalho, trabalhadores esses que também beneficiam de 
prémios salariais. Estudos realizados em alguns países revelam que quanto mais rápida for 
a introdução de meios de produção que envolvam grande intensidade de conhecimento, 
como os que se baseiam nas tecnologias da informação, maior é a procura de 
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trabalhadores altamente qualificados. Outros estudos mostram que os trabalhadores que 
utilizam tecnologias avançadas, ou que estão empregados em empresas com tecnologias 
avançadas, auferem remunerações mais elevadas. Esta preferência do mercado de trabalho 
por trabalhadores com competências gerais que lhes permitam lidar com o conhecimento 
codificado100 está a ter efeitos negativos na procura de trabalhadores menos 
qualificados. 
 
Estas questões são correctamente entendidas como desafios e oportunidades para a UE. 
Tal como foi referido anteriormente, o Cedefop calcula que apenas 1 em cada 10 novos 
empregos criados entre 2006 e 2010 estava ao alcance dos jovens que abandonam 
precocemente a escola101. Do mesmo modo, os dados do Eurostat relativos às taxas de 
emprego dos adultos por nível de escolaridade (ver Figura 6) mostram que a taxa de 
emprego dos jovens que abandonam precocemente a escola (níveis educativos ISCED 0 a 
2) é de quase 80% (36,7 p.p.) inferior à taxa de emprego dos indivíduos com qualificações 
de nível universitário (ISCED 5 a 6).  
 
Figura 6: Taxa de emprego na UE-27 por níveis de escolaridade 

 

 
Fonte: Eurostat, Inquérito às forças de trabalho (consultado em Março de 2011) 

 
A economia baseada no conhecimento caracteriza-se, por conseguinte, pela necessidade de 
uma aprendizagem contínua não só de informação codificada mas também das 
competências necessárias para utilizar essa informação. Os custos do AEP constituem, 
portanto, uma questão fundamental que os Estados-Membros da UE têm de considerar 
devido ao seu impacto negativo nas economias nacionais e na economia da UE em geral. 
 
3.10.2. Impactos macroeconómicos 

No entanto, as consequências do AEP não se restringem à capacidade de uma economia 
para produzir bens e serviços com um elevado valor acrescentado. Há também a questão 
da desigualdade de resultados para os indivíduos e grupos da sociedade. Por exemplo, 
segundo uma análise realizada em 2004 por Sala-i-Martin, Doppelhofer e Miller sobre 
trabalhos anteriores sobre 67 factores explicativos do crescimento económico em 88 

                                                 
100  "É frequentemente estabelecida uma distinção entre o conhecimento codificado ou baseado em normas, que 

pode ser reduzido a escrito, e o conhecimento armazenado e tácito, que é adquirido no local de trabalho e é 
integrado pelo indivíduo como proficiência técnica e experiência.". Work Foundation (2006), Defining the 
Knowledge Economy. p.5. 

101  Cedefop (2008), Future skill needs in Europe medium-term forecast: synthesis report. Luxemburgo: Serviço 
das Publicações Oficiais, 2008.  
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países, a escolarização no ensino básico foi o factor que mais influenciou o 
crescimento do produto interno bruto (PIB) per capita no período de 1960-1996102.  
 
Roth e Thum103 (2010) mostraram que os países em que percentagens mais elevadas da 
população concluíram o ensino terciário tendem a despender mais em investigação e 
desenvolvimento e, pelo contrário, que os países com uma baixa percentagem de 
indivíduos diplomados do ensino superior apresentam percentagens mais baixas de 
despesas em investigação e desenvolvimento como proporção do PIB. Por conseguinte, a 
necessidade de aumentar as taxas de diplomados do ensino superior e de reduzir as 
desigualdades no acesso ao ensino terciário pode desempenhar um papel mais significativo 
no desenvolvimento das economias que promovem a inovação e que, futuramente, serão 
economias baseadas no conhecimento. 
 
3.10.3. Consequências financeiras para o Estado 

Vários estudos procuraram já quantificar os custos do abandono escolar precoce em termos 
de receitas fiscais não recebidas e prestações sociais, calculando a rendibilidade privada de 
um ano adicional de escolaridade. As suas estimativas, projectadas ao longo da vida, 
apontam para um valor da ordem de 1 a 2 milhões de euros por cada jovem em 
situação de abandono escolar precoce: 

 Na Irlanda, o custo anual para o Estado em prestações sociais para os 
desempregados, acrescido da perda de receitas fiscais por cada jovem do sexo 
masculino que abandona a escola, foi estimado em 29 300 euros, mesmo antes de 
se considerarem os custos associados ao sistema de saúde ou à criminalidade104. 

 Nos Países Baixos, calcula-se que o custo do abandono escolar precoce ao longo da 
vida seja de aproximadamente 1,8 milhões de euros105.  

 Na Finlândia, o custo anual do AEP atinge os 27 500 euros por jovem em situação 
de abandono escolar, um montante que se crê ser inferior ao custo real106. O custo 
ao longo da vida (40 anos) é, portanto, superior a 1 milhão de euros (EUR 
1 100 000). 

 
Um relatório recente da OCDE sobre a conclusão da escolaridade107 revela que a prevenção 
do AEP é dispendiosa pois envolve todo o sistema educativo, bem como domínios políticos 
exteriores a este. No entanto, é possível vencer a batalha pela conclusão da escolaridade, e 
os benefícios são muito superiores aos custos. Levin (2009)108 mostra que, por mais cada 
aluno que conclui o ensino secundário, a poupança pública total ao longo da vida associada 
ao aluno em causa é de USD 209 000, um valor calculado com base nas receitas fiscais 
suplementares daí decorrentes, e na poupança nas áreas da saúde, criminalidade e 
segurança social. Em termos comparativos, Levin constata que o custo de realizar 
programas de prevenção eficazes (que visam aumentar as taxas de conclusão dos estudos) 

                                                 
102  Sala-i-Martin, X., Doppelhofer, G. e Miller, R.I. (2004), "Determinants of long-term growth: A Bayesian 

Averaging of Classical Estimates (BACE) approach." American Economic Review 94, n.º 4 (Setembro): 826. 
103  Roth, F. e Thum, AE (2010), The Key Role of Education in the Europe 2020, Strategy CEPS Working Document 

No. 338.  
104 Smyth, E. and McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin.  
105  Calculado pela Ecorys.  
106  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsínquia. 
107  Nota: Este parágrafo foi extraído directamente de Lyche, C. (2010), Taking on the completion challenge: A 

literature review on policies to prevent dropout and early school leaving. OECD Education Working Papers. n.º 
53. Paris: OECD Publishing. 

108  Levin, H. (2009), “The Economic Payoff to Investing in Educational Justice” in Educational Researcher, Vol. 38, 
n.º 1, pp. 5-20. 
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varia entre USD 59 000 e USD 143 600. A realização de uma intervenção média acarretaria 
benefícios 2,5 vezes superiores aos custos, o que demonstra que elevar o nível de 
escolaridade traz benefícios económicos evidentes109. 
 
Nos Países Baixos, um estudo realizado pela Ecorys revela as poupanças potenciais de 
reduzir o AEP. Este estudo baseou-se no pressuposto de que era possível reduzir o AEP na 
ordem dos 15 000 indivíduos: de 50 000 jovens em situação de abandono escolar precoce 
em 2006 para 35 000 em 2011. O estudo conclui que, ao longo desse período de cinco 
anos, o Estado conseguiria poupar um montante total de quase 3,7 mil milhões de euros 
(ver Quadro 2), uma poupança que resultaria de um acréscimo das receitas fiscais de 38%, 
uma redução dos subsídios de 12%, uma diminuição da criminalidade de 1,4% e melhorias 
ao nível da saúde da ordem dos 0,5%. 
 
Quadro 2:  Poupança potencial decorrente de uma redução do AEP, Países Baixos 

(milhões de euros) 

Ano 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

Montante 634 720 689 738 909 

Origem da poupança (2006) 

Tipo Beneficiário Euros 
(milhões) 

% de 
poupança 

Ganhos de natureza 
privada  

AEP 307 
48,3% 

Receitas fiscais adicionais  Governo  242 38,1% 

Diminuição dos subsídios  Governo  75 11,8% 

Melhor estado de saúde  Governo  3 0,5% 

Menos criminalidade  Governo  9 1,4% 

 

Fonte: Ecorys e ROA 
 
3.10.4. Consequências para as pessoas: emprego e rendimento 

Vários relatórios de investigação realçam que existe uma relação positiva entre níveis 
de rendimento mais elevados, por um lado, e um maior número de anos de 
escolaridade e obtenção de qualificações mais elevadas, por outro lado. 

 Segundo Hazans, na Estónia, Letónia e Lituânia, em igualdade de circunstâncias, os 
rendimentos dos trabalhadores que frequentaram o ensino superior eram entre 48% 
e 59% mais elevados do que aqueles que apenas tinham frequentado o ensino 
secundário, e entre 69% e 80% mais elevados do que os dos trabalhadores que 
apenas possuíam uma formação escolar de base110. 

                                                 
109  Nota: Este parágrafo foi extraído directamente de Lyche, C. (2010), Taking on the completion challenge: A 

literature review on policies to prevent dropout and early school leaving. OECD Education Working Papers. n.º 
53. Paris: OECD Publishing. 

110  Hazans, M, (2003), Returns to Education in the Baltic Countries. 
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 Nos Estados Unidos, um diplomado médio do ensino superior aufere, ao longo da 
vida, uma remuneração 73% superior à de um indivíduo médio que apenas tenha 
concluído o ensino secundário111. 

 O estudo realizado no âmbito do projecto PuRE em 15 países europeus identificou 
rendibilidades superiores por cada ano de escolaridade adicional, embora as 
rendibilidades variem de um país para outro. No Reino Unido e na Irlanda as 
rendibilidades são mais elevadas do que nos países escandinavos (Noruega, 
Dinamarca e Suécia)112. 

 Sianesi (2003)113 constatou que, no Reino Unido, a rendibilidade da educação tem 
sido "considerável e significativa" e que se tem mantido estável ao longo do tempo. 
As qualificações profissionais são as que mais afectam o rendimento, enquanto as 
qualificações vocacionais têm uma rendibilidade menor. 

 
A incidência do desemprego e a probabilidade de não conseguir obter um emprego 
também são maiores no caso das pessoas com um nível de qualificações inferior do que no 
caso das pessoas com mais qualificações. Segundo dados do Eurostat, a taxa de 
desemprego dos jovens em situação de abandono escolar precoce é três vezes superior à 
dos diplomados do ensino superior (ver Figura 7). No Reino Unido, os jovens dos 16 aos 18 
anos que abandonaram os estudos, não estão empregados e não estão a participar em 
acções de formação têm quatro vezes mais probabilidade de não conseguir um emprego no 
futuro. Além disso, aqueles que mais dificuldades têm em obter um emprego depois de 
saírem da escola têm uma maior probabilidade de ficar desempregados quando forem mais 
velhos. 
 
Figura 7: Taxa de desemprego na UE-17 por nível de escolaridade 

 
Fonte: Eurostat, Inquérito à Força de Trabalho, 2009 (consultado em Março de 2011) 

 
 
 
 
 

                                                 
111  Weber, Karl (2010) Waiting for ‘Superman’; how can we save America’s failing public schools? PublicAffairs, 

Nova Iorque, p. 5. 
112  Informaçaõa disponível em http://www.etla.fi/PURE/. 
113  Sianesi, B, (2003), Returns to Education: A Non-Technical Summary of CEE Work and Policy Discussion. 
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3.10.5. Consequências para as pessoas: saúde e educação 

Um resultado frequentemente assinalado do AEP é a falta de saúde física e mental. A 
bibliografia contém algumas provas da existência de uma relação positiva entre a educação 
e a saúde física e mental, tanto na UE114 como a nível internacional115. É importante referir, 
antes de entrar em mais pormenores, que, embora estas fontes demonstrem em certa 
medida a existência de uma relação positiva entre as variáveis da educação (medida com 
base nos níveis de escolaridade) e da saúde, isto raramente se traduz em custos públicos 
seja em termos de um aumento das despesas públicas com a saúde, seja em termos de 
perdas ao nível da produtividade e crescimento económicos. Uma outra questão importante 
que importa assinalar é que, embora tenham sido identificadas ligações entre as variáveis 
da educação e da saúde, demonstrar a existência de um nexo de causalidade é muito mais 
problemático, na medida em que a educação pode conduzir a resultados insatisfatórios em 
termos de saúde, mas a falta de saúde também pode conduzir à falta de aproveitamento 
escolar116. Além disso, estes estudos dizem respeito a países específicos, pelo que os 
custos públicos reflectem as despesas nacionais com o sistema de saúde. 
 
No entanto, em termos gerais, a educação pode contribuir para uma saúde melhor de 
duas maneiras. 

 A educação pode modificar o comportamento – especialmente no que respeita ao 
regime alimentar, tabagismo, consumo de álcool, conformidade com as 
recomendações dos médicos, obtenção de tratamento médico, prática de exercício 
físico e utilização de cintos de segurança. 

 Atendendo a que as pessoas com níveis de escolaridade superiores têm geralmente 
um rendimento mais elevado, podem adquirir alimentos mais saudáveis e beneficiar 
de cuidados de saúde melhores (nos casos em que os cuidados de saúde são 
assegurados pelos mecanismos do mercado)117. 

 
Relativamente ao primeiro aspecto, a informação disponível sugere que existe uma 
ligação entre a educação e os comportamentos de risco em relação à saúde. Na 
Irlanda, constatou-se que118 entre os jovens em situação de abandono escolar precoce há 
uma maior prevalência de comportamentos de risco – tais como o consumo de tabaco e 
bebidas alcoólicas – do que noutros grupos da população. Na Irlanda, um quinto de todos 
os indivíduos que receberam tratamento por motivo de toxicodependência eram jovens que 
tinham abandonado a escola. Havia outros indícios de comportamentos de risco, tendo-se 
verificado ser menos provável os jovens irlandeses com níveis baixos de escolaridade 
praticarem o sexo seguro.119 No Reino Unido, constatou-se também haver uma ligação 
semelhante entre a educação e os comportamentos relacionados com a saúde. O Relatório 
Marmot de 2010 (Marmot Review)120, um importante estudo sobre as desigualdades no 
domínio da saúde no Reino Unido, afirma que, segundo uma análise do 1970 British Birth 
Cohort Study, um nível de escolaridade mais elevado está associado a comportamentos 

                                                 
114  A título de exemplo referem-se as seguintes fontes: Hammond, C. e Feinstein, L. (2006), Are those who 

flourished at school healthier adults? What role for adult education, Centre for Research on the Wider Benefits 
of Learning Institute of Education, e Chevalier, A. e Feinstein, L. (2006) Sheepskin or Prozac: The Causal Effect 
of Education on Mental Health, Centre for the Economics of Education, London School of Economics. 

115  Ver Bellfield, C. (2008), The Costs of Early School-leaving and School Failure.  
116  Prince’s Trust (2007), The Cost of Social Exclusion: Counting the cost of youth disadvantaged in the UK. 
117  Psacharopoulos, G. (2007), The Costs of School Failure A Feasibility Study. European Expert Network on 

Economics of Education. 
118  Haase, T. e Pratschke, J. (2010), Risk and Protection Factors for Substance Abuse Among Young People A 

Comparative Study of Early School Leavers and School Attending Students. 
119  Mayock, P. e Byrne, T. (2004) A Study of Sexual Health Issues, Attitudes and Behaviours: The Views of Early 

School Leavers. 
120  Marmot et al. (2010), Fair Society, Healthy Lives: The Marmot Review. 
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saudáveis. Um outro estudo do Reino Unido assinala que as pessoas com mais estudos têm 
mais probabilidade de cumprir os tratamentos recomendados pelos médicos e têm mais 
capacidade para gerir condições crónicas121.  
 
Relativamente ao segundo aspecto, estudos realizados na Suécia e nos Estados Unidos 
revelaram que um maior número de anos de escolaridade pode estar associado a 
resultados positivos em matéria de saúde em ambos os países122. Nos Estados Unidos, 
verificou-se que um ano adicional de escolaridade reduz a probabilidade de morrer dentro 
dos dez anos seguintes e a probabilidade de contrair uma doença susceptível de reduzir a 
capacidade de trabalho. Na Suécia, constatou-se que um ano adicional de escolaridade 
conduzia a uma saúde melhor, representada por uma classificação baixa num índice 
normalizado de falta de saúde e uma maior probabilidade de ter um índice de massa 
corporal saudável. 
 
Na Lituânia, quase um terço das pessoas que concluíram, no máximo, o terceiro ciclo do 
ensino básico tem uma doença de longa duração, em comparação com uma percentagem 
de apenas 12% no caso das pessoas com qualificações ao nível do ensino secundário123. 
Estudos americanos revelaram que a esperança de vida dos jovens que abandonam 
precocemente a escola é inferior em 9,2 anos à dos que concluíram o ensino secundário124, 
enquanto estudos realizados no Reino Unido constataram que uma função cognitiva mais 
desenvolvida envolve um risco menor de doenças cardiovasculares, tendo-se chegado a 
conclusões aparentemente semelhantes em relação à saúde mental125. Além disso, 
constatou-se que os níveis de escolaridade baixos estão ligados a falta de saúde mental, 
havendo uma maior probabilidade de as pessoas sem qualificações virem a sofrer de 
depressão126. Na Irlanda, segundo um estudo realizado em 2009, os jovens em situação de 
abandono escolar precoce têm 1,8 vezes mais probabilidade de se queixarem de problemas 
de saúde ou deficiências e 1,4 vezes mais probabilidade de se queixarem de ansiedade 
extrema ou depressão do que os jovens com qualificações de nível elevado127.  
 
A educação também tem sido associada a resultados inter-geracionais e a resultados 
relacionados com a paternidade. Na Irlanda, constatou-se que os jovens que abandonam a 
escola precocemente têm quatro vezes mais probabilidade de serem pais ou mães solteiros 
e que existe uma maior incidência de gravidezes entre as adolescentes com níveis baixos 
de escolaridade128.  
 
As provas da existência de uma relação entre os custos da saúde e o insucesso escolar 
são raras. No entanto, foram feitas estimativas em dois Estados-Membros, o Reino Unido e 
os Países Baixos. É de referir que estes custos não são necessariamente comparáveis. 
Enquanto os custos no Reino Unido se baseiam numa perspectiva alargada, tomando em 
consideração os custos para o Estado e para a sociedade, o estudo dos Países Baixos 
concentra-se mais nas rendibilidades apenas para o Estado. No Reino Unido, verificou-se 

                                                 
121  Prince’s Trust (2007), The Cost of Social Exclusion: Counting the cost of youth disadvantaged in the UK. 
122  Psacharopoulos, G. (2007), The Costs of School Failure A Feasibility Study. European Expert Network on 

Economics of Education. 
123  Cedefop: Irving, P., Nevala, A-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 

Europe. Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais da União Europeia, 2010. 
124  Youth Forum Jeunesse (2008). Policy paper on early education leaving. Adoptado pela Assembleia Geral, 

Roterdão, Países Baixos, 13-15 de Novembro de 2008.  
125  Marmot et al. (2010) Fair Society, Healthy Lives: The Marmot Review. 
126  Prince’s Trust (2007), The Cost of Social Exclusion: Counting the cost of youth disadvantaged in the UK. 
127  Smyth, E. e McCoy, S., (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublim. 
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que os custos globais para a sociedade da saúde dos jovens dos 16 aos 18 anos que 
abandonaram os estudos, não estão empregados e não estão a participar em acções de 
formação é de 104 312 libras por pessoa a médio prazo (dos 19 aos 59 anos de idade). Nos 
Países Baixos, tal como se mostrou no Quadro 2, calcula-se que, reduzindo o AEP em 
15 000 jovens entre 2006 e 2011, o governo pouparia 3 milhões de euros em custos 
relacionados com os serviços de saúde. 
 
3.10.6. Consequências para as pessoas: educação e criminalidade 

Os jovens que abandonam a escola correm um risco maior de se envolverem em 
actividades criminosas e de adoptarem comportamentos anti-sociais do que os 
jovens escolarizados.  
 
No Reino Unido, verificou-se que os jovens que abandonaram os estudos, não estão 
empregados e não estão a participar em acções de formação têm cinco vezes mais 
probabilidade de ter cadastro do que os seus pares com níveis de escolaridade mais 
elevados129. Assim, calcula-se que o custo dos actos criminosos dos jovens que 
abandonaram os estudos, não estão empregados e não estão a participar em acções de 
formação ascende a 61 milhões de libras a curto prazo e 461 milhões de libras a médio 
prazo130. Paralelamente, segundo uma análise de custos e benefícios, no Reino Unido, um 
aumento de um ponto percentual da população em idade de trabalhar com qualificações 
equivalentes ao nível 2 (ou seja, o equivalente a uma qualificação do terceiro ciclo do 
ensino básico) reduziria os custos da criminalidade em 320 milhões de libras131. 
 
Nos Países Baixos, calcula-se que 27% dos jovens que abandonam precocemente a escola 
são suspeitos de um crime em comparação com 7% dos que permanecem na escola132. 
Consequentemente, estima-se que uma redução do AEP da ordem dos 15 000 jovens entre 
2006 e 2011 deverá gerar uma poupança de aproximadamente 9 milhões de euros por ano 
para o governo.  
 
Na Irlanda, a taxa de criminalidade de indivíduos do sexo masculino que abandonam a 
escola precocemente é consideravelmente superior (46,6 em 1 000) à dos jovens que 
obtêm o diploma do ensino secundário (1,6 em 1 000)133. 
 
Na Pensilvânia (nos Estados Unidos), 68% dos presidiários que se encontram nas prisões 
estaduais são indivíduos que abandonaram o ensino secundário. Este estado gasta USD 
33 000 por ano com cada prisioneiro, e o custo total da pena de prisão média é de USD 
132 000. Em contrapartida, uma escola privada média custa USD 8 300 por aluno, por ano. 
Isto significa que o custo da pena de prisão é consideravelmente superior ao custo médio 
do ensino privado e que, pelo mesmo montante (que o custo do pena de prisão média), o 
estado da Pensilvânia poderia enviar um presidiário para uma escola privada desde a pré-
primária até ao 12.º ano – e ainda lhe sobraria dinheiro134. 
 

                                                 
129  Coles et al (2010), Estimating the life-time cost of NEET: 16-18 year olds not in Education, Employment or 

Training. 
130  Coles et al (2010), Estimating the life-time cost of NEET: 16-18 year olds not in Education, Employment or 

Training. 
131  PwC (2010), Creativity, Culture & Education The Costs and Benefits of Creative Partnerships. 
132  Ministério da Educação, da Cultura e da Ciência (2010), The approach to school drop-out: Policy in the 

Netherlands and the provisional figures of the 2008-2009 performance agreements. 
133  Smyth, E. and McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin, 2009. 
134  Weber, Karl (2010), Waiting for ‘Superman’; how can we save America’s failing public schools? PublicAffairs, 

New York, p. 5. 
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Em termos mais gerais, a investigação mostra que a educação aumenta a rendibilidade do 
trabalho legítimo e que isso aumenta o custo de oportunidade do comportamento 
criminoso135. Por conseguinte, a educação aumenta a paciência – há uma probabilidade 
maior de as pessoas com rendimentos mais elevados ponderarem os custos futuros de um 
comportamento criminoso. Por outras palavras, a educação "reduz as taxas de desconto" 
que os indivíduos aplicam ao tomar decisões sobre comportamentos criminosos. 

 

                                                 
135  Psacharopoulos, G. (2007), The Costs of School Failure A Feasibility Study. European Expert Network on 

Economics of Education. 
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4. TIPOLOGIA DAS ABORDAGENS AO AEP 
 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 O trabalho de investigação realizado para o presente estudo mostra que não há 
uma resposta única para o problema do AEP. Efectivamente, os 
Estados-Membros utilizam uma série de métodos diferentes para combater o 
problema. Contudo, estes métodos podem agrupar-se em três grandes categorias: 
(i) respostas ao nível estratégico; (ii) estratégias preventivas; e (iii) estratégias de 
reintegração. São geralmente as consequências sociais que decorrem do facto de os 
jovens deixarem a escola sem qualificações que determinam que esta questão se 
torne uma preocupação política importante. 

 Durante a última década, deu-se uma mudança positiva visível na forma como 
o AEP é abordado nos Estados-Membros. Neste momento, existem mais países 
a combater o AEP num quadro político mais amplo, como por exemplo uma política 
de aprendizagem ao longo da vida ou uma estratégia mais global de promoção da 
coesão económica e social, reconhecendo assim que se trata de uma questão 
multifacetada e complexa. Um outro desenvolvimento positivo é a criação de 
enquadramentos políticos explícitos e abrangentes em matéria de AEP, reunindo as 
partes interessadas e os programas mais importantes numa única política universal. 

 Porém, na maioria dos países, ainda prevalece uma abordagem 
fragmentada e insuficientemente coordenada no combate ao AEP, que 
resulta numa duplicação de actividades e financiamentos. O AEP resulta de 
uma combinação de factores e não pode ser combatido apenas pelas autoridades 
escolares. O desenvolvimento de um trabalho interinstitucional e multidisciplinar é 
fundamental para se aplicar uma visão comum em matéria de AEP e dever-se-ia 
passar da teoria à prática a nível nacional, regional e local. 

 São demasiados os casos de jovens que desistem de prosseguir os estudos 
ou a formação devido a circunstâncias que podiam ser evitadas. Assim, as 
medidas preventivas visam combater o AEP antes mesmo de este ocorrer. São 
habitualmente mais vantajosas em termos de custos do que as medidas de 
reintegração. É necessário intervir desde as fases iniciais para resolver as questões 
que surgem no início do processo cumulativo que conduz ao AEP. 

 As políticas preventivas podem agrupar-se em duas grandes categorias: políticas 
direccionadas (que apoiam apenas os jovens em situação de risco) e políticas 
estruturais/sistémicas (que visam melhorar o sistema educacional para todos). 

 As medidas de reintegração oferecem aos jovens que abandonaram o ensino regular 
uma segunda oportunidade de aprender e de obter uma qualificação, ou uma 
oportunidade de aprendizagem alternativa. Diferem entre si quanto à intensidade do 
apoio prestado aos participantes, consoante as necessidades dos grupos-alvo 
específicos. 

 
Sempre houve jovens que abandonaram a escola precocemente. Há algumas décadas, não 
era considerado invulgar os jovens deixarem a escola após o ensino primário para 
trabalhar. No entanto, nas décadas de 1980/1990 começou a dedicar-se mais atenção à 
questão do AEP como um problema social/educacional significativo em quase todos os 
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países da UE. Informação recolhida para o estudo de caso revela que, de um modo geral, a 
partir dessa altura houve uma certa tendência para reconhecer o AEP como um problema, 
tal como se descreve a seguir: 

 Em França, o AEP é considerado uma prioridade política desde o princípio da década 
de 1980, altura em que foram estabelecidas as primeiras parcerias locais de 
integração (missions locales d’insertion) com vista a apoiar os jovens com mais de 
16 anos sem quaisquer perspectivas em termos de educação, formação ou 
emprego. Além disso, foi introduzida uma abordagem prioritária para a educação 
dirigida a zonas específicas – que continua a aplicar-se hoje – a fim de combater o 
insucesso escolar e as desigualdades sociais em zonas desfavorecidas. Em 1989, foi 
consagrado na lei o objectivo de "não permitir que nenhum jovem abandone a 
escola sem qualificações". 

 Na Irlanda, a desigualdade educacional surgiu pela primeira vez como preocupação 
política em 1966 no relatório "Investment in Education", publicado pelo Ministério da 
Educação e Ciência136. Contudo, foi em meados da década de 1990 que a questão se 
tornou uma preocupação prioritária devido às desigualdades persistentes em termos 
de conclusão da escolaridade137, o que deu origem a dois conjuntos de mudanças 
políticas baseadas na reforma dos currículos e na concessão de fundos para fins 
específicos138.  

 No Reino Unido, as primeiras estimativas do número de jovens dos 16 aos 18 anos 
que abandonaram os estudos, não estão empregados e não estão a participar em 
acções de formação foram apresentadas num relatório publicado em 1999. Depois 
disso, começaram a surgir iniciativas políticas para combater o problema. 

 O AEP tornou-se um "problema reconhecido" em Espanha a partir de 1985, mas foi 
apenas em 2006, com a promulgação da Lei Orgânica da Educação (LOE), que a 
redução do AEP foi identificada como um objectivo específico. 

 Na Finlândia e nos Países Baixos, a questão surgiu na década de 1990, mas a 
maioria das políticas relacionadas especificamente com a questão do AEP apenas 
foram concebidas na última década. 

 
Em certos países, a questão apenas começou a despertar interesse nos últimos anos. Na 
Áustria139 e na Lituânia, por exemplo, a agenda de Lisboa foi determinante para colocar o 
AEP entre uma das prioridades da formulação de políticas. A Polónia é o único país 
abrangido pelo estudo de caso em que a questão não é considerada uma prioridade tão 
importante, o que se deve em parte ao reduzido de número de jovens que abandonam 
precocemente a escola neste país. No entanto, algumas partes interessadas polacas já 
fizeram notar que é necessário evitar uma atitude de complacência. 
 
 
 
 

                                                 
136  Smyth, E. e McCoy, S., (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublim. 
137  Byrne, D. e Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Economic and Social 

Research Institute.  
138  Smyth, E. e McCoy, S., (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublim.  
139  Este aspecto é focado, por exemplo, num relatório do Centro Europeu de Investigação em Políticas Sociais de 

Viena - Riepl. Barbara (2004), Jugendliche SchulabbrecherInnen in Österreich; Ergebnisse einer 
Literaturstudie. 
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O factor determinante para que este tópico se torne uma preocupação política tem sido, 
normalmente, as consequências sociais decorrentes do facto de os jovens abandonarem 
a escola sem qualificações. Entre elas incluem-se, por exemplo, o desemprego juvenil, a 
multiplicação dos problemas sociais e pessoais dos jovens e os níveis crescentes de 
actividade criminosa entre os jovens. 
 
O trabalho de investigação realizado para o presente estudo mostra que não há uma 
resposta única para o problema do AEP. O que acontece é que os Estados-Membros 
utilizam uma série de métodos diferentes para combater o problema. A categorização das 
medidas também nem sempre é clara, porque existem sobreposições óbvias entre as 
diferentes medidas e categorias. 
 
Mesmo assim, é possível agrupar as abordagens utilizadas pelos Estados-Membros em três 
grandes categorias: (i) respostas ao nível estratégico; (ii) estratégias preventivas; e (iii) 
estratégias de reintegração. Estas abordagens encontram-se descritas adiante, na Figura 8, 
e em maior pormenor nas três subsecções seguintes. 
 
Nos casos em que se apresentam exemplos, poderá encontrar-se informação mais 
pormenorizada nos Anexos 5 e 6 do presente relatório. Estes anexos contêm cerca de 180 
exemplos de medidas adoptadas pelos Estados-Membros da UE para combater o AEP e 
indicam as fontes da informação apresentada140.  
 

Figura 8: Tipologia das abordagens dos Estados-Membros ao AEP 

RESPOSTAS A NÍVEL ESTRATÉGICO 
Coordenação das políticas e práticas 
relacionadas com o AEP 

Controlo do absentismo e do AEP 
(números e razões) 

 
 

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO 
Abordagens direccionadas (i.e. 

intervenções por zonas, apoio individual, aulas 
suplementares, apoio financeiro às crianças e às 

famílias, sistemas de alerta precoce, apoio à 
transição, actividades extracurriculares, etc.) 

Respostas sistémicas/estruturais (i.e. 
formação de professores, reforma curricular, 

aumento do âmbito da escolaridade obrigatória, 
ensino pré-primário de qualidade, orientação e 
aconselhamento, colaboração com os pais e a 
comunidade, melhoria do bem-estar na escola, 

etc.) 
 
 

ESTRATÉGIAS DE REINTEGRAÇÃO 
Serviços de 

apoio holístico 
para jovens 

em risco 

Classes de 
transição 

Escolas de 
segunda 

oportunidade 

Validação da 
aprendizagem 
não formal e 

informal  

Oportunidades de 
aprendizagem 

prática (formação 
profissional e 
experiência de 

trabalho) 
 

Fonte: GHK Consulting Ltd., 2009 e 2011 
 
 

                                                 
140  É importante assinalar que os dois anexos referidos são documentos de trabalho internos, que serviram de 

base à análise do relatório final principal do presente estudo. Podem incluir algumas passagens de texto que 
foram transcritas directamente de outras fontes. 



Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
_________________________________________________________________ 

70 

4.1. Respostas a nível estratégico 

4.1.1. Coordenação das políticas e práticas relacionadas com o AEP 

O AEP é geralmente identificado como uma área que deve ser abordada seja: 

 no âmbito de um quadro político explícito em matéria de AEP, que reúna as partes 
interessadas e os programas mais importantes numa única política universal;  

 num quadro político mais amplo, como por exemplo uma política de aprendizagem 
ao longo da vida ou uma estratégia mais global de promoção da coesão económica e 
social; 

 através de várias políticas ou programas diferentes no domínio do AEP, sem uma 
coordenação explícita das actividades relacionadas com o AEP; ou 

 sem um política ou objectivos explícitos em matéria de AEP, embora a questão faça 
parte de outras políticas relacionadas com a educação e/ou a juventude. 

 
Existem provas claras de que actualmente há um maior empenho em gerir a resposta ao 
problema do AEP de uma forma mais coordenada, em vez de abordar a questão puramente 
através de projectos e outras políticas susceptíveis de afectar (indirectamente) o AEP. Tal 
como iremos ver mais adiante, ainda há muitos progressos a fazer, mas a informação 
disponível sugere que já se verifica uma evolução positiva neste domínio em muitos países. 
No entanto, apenas um pequeno número de países tem uma política exclusivamente 
para o AEP, uma política que reúna todos os actores e todas as actividades com o 
objectivo de trabalharem no sentido de reduzir o AEP. A vantagem potencial de uma 
abordagem deste tipo reside no facto de permitir que as principais partes interessadas 
funcionem no âmbito de um quadro coeso, em termos estratégicos e operacionais. É esta a 
abordagem utilizada nos Países Baixos (ver os exemplos que se apresentam a seguir) e, 
em certa medida, em Espanha. 
 
Caixa 1: Esforço para reduzir as taxas de abandono escolar, Países Baixos  

 

Países Baixos 

Esforço para reduzir as taxas de abandono escolar (aanval op schooluitval)1

 
O quadro Aanval op schooluitval incentiva o desenvolvimento de programas a nível local 
destinados a impedir o AEP. As escolas e os municípios desenvolvem os seus próprios 
programas para combater o problema nas respectivas localidades. Esta abordagem assenta 
no fundamento de que os programas destinados a combater o AEP devem ser 
desenvolvidos a nível local, porque as escolas e os municípios compreendem melhor a 
situação que existe na sua zona e podem fazer incidir as suas intervenções em escolas 
problemáticas específicas. 
 
O quadro político concede fundos aos parceiros locais. Em seguida, estes afectam os fundos 
a várias escolas secundárias com base no desempenho da escola em termos de taxas de 
AEP, absentismo escolar, etc. Para além destes fundos, o quadro também concede 
incentivos financeiros às escolas que apresentem um bom desempenho e reduzam o 
número de alunos que abandonam o ensino. 

                                                 

141  Ministério da Educação, Cultura e Ciência, Países Baixos (2010), The approach to school drop-out: Policy in the 
Netherlands and the provisional figures of the 2008-2009 performance agreements. 
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Entre as principais componentes do programa incluem-se as seguintes: 

 Prolongamento do ensino obrigatório e obrigatoriedade de participar em actividades de 
formação até aos 18 anos de idade. 

 Melhor registo e monitorização dos alunos. 

 Acordos ou "convénios" municipais com as escolas com vista a reduzir o abandono 
escolar. As escolas têm a liberdade de escolher o seu próprio método de reduzir o 
número de desistentes, mas os métodos mais frequentemente utilizados são o trabalho 
em parceria, a orientação profissional e o apoio pessoal directo. Algumas das outras 
actividades são os projectos de apoio individualizado, os projectos de familiarização 
com a vida de trabalho e as carteiras de competências. 

 Orientação e aconselhamento reforçados, incluindo apoio em pontos de transição. 

 Validação de oportunidades (de aprendizagem formal e não formal) para jovens que 
abandonam a escola e têm um emprego como uma segunda oportunidade de 
adquirirem qualificações. 

 
O objectivo inicial do programa-quadro era reduzir para metade o número de jovens que 
abandonam a escola, fazendo-o baixar de 71 000 (5,5%) em 2002 para 35 000 (2,5%) em 
2012. Durante o ano lectivo de 2008-2009, o número total de alunos que abandonou a 
escola foi de 42 600, o que representa uma redução de quase 20% em comparação com o 
ano lectivo de 2005-2006. Atendendo ao êxito obtido na redução do número de jovens que 
abandonam a escola precocemente, foi fixado um novo objectivo: reduzir esse número para 
25 000 até 2016. 
 
A segunda abordagem (combate ao AEP no contexto de um quadro político mais 
amplo) reconhece que o AEP é um problema multifacetado e complexo, e não uma questão 
isolada que possa ser abordada discreta e separadamente do resto do sistema educativo. É 
importante também que tenham sido introduzidas políticas e medidas para fazer face aos 
factores sociais e económicos e às questões sistémicas do sistema educacional que estejam 
a levar os jovens a abandonar a escola. Este tipo de abordagem foi adoptado, 
nomeadamente, na Finlândia e na Irlanda. Na Finlândia, por exemplo, a questão está 
principalmente a cargo de um grupo de trabalho interorganismos sobre a orientação ao 
longo da vida e é abordada mediante estratégias e políticas em matéria de ensino 
obrigatório e ensino secundário e em conformidade com a nova lei relativa à juventude 
(nuorisolaki), que foi revista em 2010 de modo a tornar obrigatório para os municípios ou 
grupos de municípios ocuparem-se das questões relacionadas com os jovens 
desfavorecidos através de grupos de trabalho envolvendo múltiplas partes interessadas. 
Passou igualmente a ser obrigatório para os municípios monitorizarem a frequência escolar 
e realizarem trabalho de apoio no terreno junto dos jovens desfavorecidos como forma de 
contribuir para a sua reintegração no sistema educacional ou no mercado de trabalho. No 
entanto, muitas partes interessadas na Finlândia, bem como em muitos outros países, 
consideram que é vantajoso para o país possuir um quadro político específico para o AEP. 
 
A terceira abordagem é adoptada, por exemplo, em França, onde existem numerosas 
políticas e programas em matéria de AEP, que não são coordenados no âmbito de um 
único quadro. As partes interessadas deram, portanto, a entender que o enquadramento 
que existe actualmente para combater o AEP é fragmentado (embora se tenham registado 
progressos significativos nos últimos anos). As partes interessadas consideram, de um 
modo geral, que não existe uma articulação adequada entre as estratégias de prevenção e 
de reintegração. A falta de coerência é também atribuída ao facto de haver vários actores 
institucionais a participar na luta contra o AEP (autoridades no domínio da educação, 
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serviços de emprego, outras instituições de ensino que não estão sob a tutela do Ministério 
da Educação, etc.). 
 
Por último, em países como a Polónia, não existe um quadro abrangente nem 
políticas/estratégias específicas para combater o AEP; a questão é abordada 
indirectamente através de outras políticas e programas relacionados com a educação e os 
jovens. 
 
4.1.2. Responsabilidade pelas políticas e programas de AEP 

Entrevistas realizadas com peritos e técnicos no domínio do AEP nos Estados-Membros 
revelaram que, hoje em dia, um maior número de pessoas reconhece que o AEP se deve a 
um conjunto de factores de carácter social e outros que se prendem com o sistema 
educativo, bem como a factores relacionados com escolas específicas. Não se trata, 
portanto, de uma questão que as autoridades no domínio da educação possam 
resolver sozinhas, embora possam e devam desempenhar um papel preponderante na 
resolução do problema. 
 
Uma análise dos nove países mostra igualmente que é aos ministérios ou aos 
departamentos dos Estados-Membros responsáveis pela educação que geralmente compete 
conceber e implementar as políticas destinadas a combater o AEP. No entanto, isso é 
normalmente feito com a cooperação de outras autoridades e partes interessadas 
fundamentais, cujo grau de participação varia. Por exemplo, em França, o Ministério da 
Educação partilha essa responsabilidade com instituições educativas e estruturas regionais. 
Os ministérios responsáveis pela integração, emprego e agricultura também dão o seu 
contributo. Na Irlanda, a responsabilidade por esta questão recai sobre o Department of 
Education and Skills (Ministério da Educação e Qualificações), em conjunto com o National 
Educational Welfare Board (NEWB) e o Gabinete do Ministro para os Assuntos das Crianças 
e dos Jovens. Nos Países Baixos, o Ministério da Educação é responsável por implementar o 
quadro político em matéria de AEP, embora haja um grupo de trabalho interorganismos que 
dá um contributo significativo para a elaboração, monitorização e revisão da política 
relativa ao AEP. 
 
É também importante referir que o nível efectivo de cooperação neste domínio entre os 
organismos e as autoridades varia. Por exemplo, em alguns países, é necessário 
estabelecer ligações mais fortes entre as autoridades no domínio da educação, 
emprego e serviços sociais (Lituânia), enquanto noutros (por exemplo, Finlândia e França), 
uma maior coordenação das políticas da educação e da juventude traria benefícios para os 
países (políticas para menores e maiores de 16 anos). Em Espanha, existe uma noção clara 
de que combater o AEP exige uma abordagem baseada numa parceria que inclua toda a 
comunidade da educação no seu sentido mais lato. No entanto, é necessário que haja uma 
maior colaboração com outros actores, tais como os parceiros sociais, as autoridades no 
domínio do emprego e as autoridades locais, em particular. 
 
As regiões e as unidades administrativas de menor dimensão, tais como os 
départements em França e as autoridades locais no Reino Unido e na Finlândia, 
desempenham um papel importante. Em Espanha, a responsabilidade é repartida entre o 
Ministério da Educação, Política Social e Desporto, a nível central, e as comunidades 
autónomas, a nível regional. O governo central é responsável por estabelecer o quadro, 
mas a responsabilidade pela execução das políticas recai, por lei, sobre as regiões 
autónomas. O organismo responsável por facilitar a coordenação intergovernamental e o 
intercâmbio de informação sobre a organização geral do sistema é a Conferência Sectorial 
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da Educação, que reúne os ministérios regionais da Educação e o Ministro da Educação, 
Política Social e Desporto do governo central. Os conselhos locais dão apoio à execução de 
políticas a nível local. Aos diferentes níveis da administração educacional, incluindo as 
próprias escolas, existem vários organismos oficiais que são responsáveis por garantir a 
participação de todos os sectores da sociedade na comunidade da educação. Em Inglaterra, 
a autoridade local é responsável pela execução da política nacional em matéria de AEP, 
uma responsabilidade que está actualmente a aumentar. A política concentra-se agora no 
conhecimento local do grupo-alvo e no desenvolvimento da prestação de serviços e das 
políticas locais adoptadas para fazer face ao problema. O papel das autoridades locais no 
que respeita à agenda do AEP também aumentou nos últimos anos na Finlândia e nos 
Países Baixos. 
 
4.1.3. Melhoria dos sistemas de informação, monitorização e avaliação do AEP 

É nítido que os trabalhos de investigação – tanto a nível nacional como internacional – 
devem ser tidos em conta na formulação de políticas fundamentadas destinadas a 
combater o problema do AEP. É também importante que sejam desenvolvidas actividades 
de monitorização e definição de perfis, a fim de assegurar que a concepção e execução dos 
programas vá ao encontro das necessidades da localidade e, mais uma vez, para servir da 
base ao desenvolvimento de políticas e programas nacionais. Estes sistemas de 
monitorização/recolha de dados devem também abranger todas as fases e sectores da 
aprendizagem e devem estar ao alcance de todas as partes interessadas. 
  
A monitorização tem uma série de benefícios práticos. Em primeiro lugar, pode servir de 
base à formulação de políticas. Pode ajudar a orientar a prestação de serviços para as 
pessoas mais necessitadas – o que é especialmente importante nas escolas ou em zonas 
onde existem muitas crianças desfavorecidas. Pode igualmente ajudar os serviços a 
prestarem um apoio mais individualizado e adaptado às circunstâncias específicas das 
crianças/dos jovens. Por conseguinte, é necessário que os dados da monitorização vão 
além dos números relativos à frequência escolar e abranjam indicadores diferentes, de 
modo a incluírem também, por exemplo, as necessidades educativas especiais, a fim de 
garantir a possibilidade de adaptação do apoio. Além disso, todas as organizações parceiras 
envolvidas no apoio à criança/ao jovem devem poder aceder às bases de dados e deve 
haver protocolos apropriadas para a partilha de dados que se ocupem das questões de 
confidencialidade e protecção dos dados. 
 
De um modo geral, os sistemas de monitorização que existem na UE não estão bem 
desenvolvidos, embora se tenham registado progressos em vários países nos últimos anos 
(por exemplo, na Dinamarca, Finlândia e Países Baixos), sendo provável que venham a 
verificar-se novos progressos nesta área em certos países nos próximos anos 
(nomeadamente, Inglaterra, França, Lituânia). Em França, por exemplo, foram criadas 
plataformas de TI abrangentes em algumas Académies e já existe actualmente um acordo 
a nível nacional tendo em vista a fusão das diferentes bases de dados. As novas 
plataformas de monitorização deverão melhorar o acompanhamento personalizado dos 
vários casos (ao passo que, anteriormente, não era possível acompanhar os jovens que 
mudavam de uma região para outra ou que se matriculavam numa escola privada, por 
exemplo). Na Lituânia está também a ser criado um sistema de informação nacional, o 
Sistema de Informação Nacional sobre Absentismo Escolar (Nesimokančių vaikų ir 
mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema) que integrará várias bases de dados 
(por exemplo, registo nacional de residentes, registo nacional de alunos, etc.) e as ligará a 
outros sistemas de informação e a outras bases de dados. Isto permitirá obter informações 
personalizadas sobre o AEP e sobre os alunos em risco de AEP. O sistema incluirá a 
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monitorização e acompanhamento de alunos e funcionalidades de alerta rápido. A 
implementação total deste sistema de informação nacional modificará completamente a 
forma como se processa a monitorização do AEP. Anteriormente, a monitorização baseava-
se simplesmente em iniciativas esporádicas por parte dos municípios. A nova abordagem 
promete criar ligações suficientes entre os sistemas de 
informação/monitorização/acompanhamento e a adopção de medidas destinadas a 
combater o AEP "no terreno". 
 
Na Finlândia, a lei da juventude foi alterada em 2010 (e entrou em vigor em Janeiro de 
2011), impondo às escolas do ensino obrigatório a responsabilidade de acompanharem o 
andamento dos seus alunos até às escolas de ensino secundário e de informar o município 
dos alunos que não obtiverem ou não aceitarem um lugar num estabelecimento de ensino 
secundário. A lei também estipula que as escolas do ensino secundárias são responsáveis 
por informar o município sobre os jovens que abandonam a escola. No município, existem 
depois profissionais com formação em trabalho de proximidade com jovens que são 
responsáveis por contactar os jovens e dar-lhes apoio na sua transição para o ensino, 
actividades de formação ou programas de integração social. O trabalho dos profissionais 
responsáveis pelo trabalho de proximidade com jovens será futuramente orientado por 
grupos de trabalho para a juventude envolvendo múltiplos parceiros, que os municípios 
foram obrigados por lei a criar desde Janeiro de 2011. Na Dinamarca, foi desenvolvida uma 
abordagem semelhante na última década. 
 
No entanto, embora a monitorização que existe ao nível dos Estados-Membros seja 
insuficiente, a garantia e avaliação da qualidade são evidentes ao nível local ou dos 
programas/projectos. Na Polónia, por exemplo, existem programas e projectos separados 
destinados a impedir a exclusão social (combatendo a pobreza, por exemplo) e dirigidos 
aos estudantes em situação de risco, que se baseiam normalmente em investigação e são 
correctamente avaliados. 
 
Por último, conforme foi referido anteriormente, grande parte dos resultados mais 
importantes, especialmente os resultados das acções de integração, não são 
imediatamente medidos por se tratar de resultados pessoais. Por conseguinte, é importante 
definir outros tipos de indicadores destinados a captar estes efeitos qualitativos. 
 
4.2. Políticas e medidas preventivas  

Como indicado acima, os estudos revelaram que o AEP é geralmente resultado de um 
processo cumulativo142. O desinteresse pelos estudos acentua-se habitualmente ao longo 
do ensino secundário, mas para alguns alunos começa logo no nível primário143. Algumas 
crianças encontram-se já numa situação de desigualdade desde o início do ensino primário 
por evidenciarem um atraso face aos seus pares, por exemplo, em termos de competências 
sociais ou linguísticas. Este atraso pode dar origem a dificuldades no trabalho escolar ou 
nas relações com os pares e os professores, o que pode gerar insatisfação em relação à 
educação e acabar por conduzir ao abandono escolar precoce por parte dos jovens. É 
fundamental, portanto, intervir precocemente, logo que sejam detectados os primeiros 
sinais de dificuldades, a fim de evitar a acumulação de problemas que possam aumentar a 
probabilidade de o jovem em causa abandonar a escola144.  

                                                 
142  Ver, por exemplo: Cedefop, 2010; Comissão Europeia, 2010; Gracey e Kelly, 2010; Nesse, 2009; Byrne e 

Smyth, 2010.  
143  Gracey, Sarah e Kelly, Scott (2010), Changing the NEET mindset: Achieving more effective transitions between 

education and work. Londres: Learning and Skills Network. 
144  Cedefop: Irving, P., Nevala, A-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 

Europe. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2010. 
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De um modo geral, os Estados-Membros reconheceram a necessidade de encontrar formas 
eficazes de identificar e combater os factores susceptíveis de aumentar o risco de AEP e, 
consequentemente, de tomar medidas para promover a conclusão da escolaridade. 
Simultaneamente, o processo de implementação dessas estratégias encontra-se em 
estágios muito diferentes nos vários países da Europa, podendo ainda ser detectada uma 
grande diversidade em termos de tipos de respostas adoptadas pelos diferentes países. É 
possível constatar um reconhecimento mais generalizado da necessidade de encontrar 
soluções diferentes para diferentes fases do processo educativo, o que é ilustrado, por 
exemplo, pelo crescente reconhecimento da importância da educação e cuidados na 
primeira infância (ECEC) – em particular no ensino pré-primário, - no âmbito das 
estratégias de combate ao AEP. 
 
As políticas e as medidas adoptadas pelos Estados-Membros para atenuar o risco e prevenir 
o AEP inserem-se em duas grandes categorias (ver Figura 9): 

 Políticas e medidas direccionadas, que oferecem um apoio específico aos jovens em 
situação de risco, identificando indivíduos, grupos de indivíduos, escolas ou 
localidades que apresentam um risco mais elevado de abandono escolar. 

 Políticas e medidas com um campo de aplicação abrangente, cujo objectivo consiste 
em melhorar o sistema de ensino para todos, ao mesmo tempo que se melhora os 
resultados e se reduz o risco de desinteresse dos alunos pelos estudos. 
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Figura 9: Tipologia das medidas preventivas 

 
Fonte: GHK Consulting Ltd., 2011 

Legenda: 
Targeted Direccionadas 
Positive discrimination / area-based approaches Discriminação positiva/intervenções por zona 
Early warning / monitoring / tracking systems Sistemas de alerta precoce/de controlo/de 

acompanhamento 
Mentoring programmes Programas de tutoria 
Extra tuition / tutoring and teaching assistants Aulas suplementares/ajuda personalizada e 

assistência pedagógica 
Support for transition Apoio à transição 
Financial support for students or families Apoio financeiro aos alunos ou famílias 
After-school activities Actividades extracurriculares 
Support for children from minority groups and disadvantaged 
backgrounds 

Apoio a jovens originários de grupos minoritários e 
meios desfavorecidos 

Structural / system-related Estruturais/sistémicas 
Teacher training Formação de professores 
Provision of high quality pre-primary learning opportunities Ensino pré-primário de qualidade 
Increasing the scope of compulsory education Aumento do âmbito da escolaridade obrigatória  
Curricular reforms / new types of study pathways and 
changes in teaching methods 

Reformas curriculares/novos tipos de percursos 
educativos e mudanças nos métodos de ensino 

Raising the profile and quality of VET pathways Aumento do perfil e qualidade dos percursos de 
EFP 

Guidance and counselling Orientação e aconselhamento 
Tackling bullying and improving well-being Combate à intimidação por parte de colegas e 

melhoria do bem-estar 
Changes to social security / benefit systems Alterações nos regimes de segurança social/das 

prestações sociais 
Working with parents of children at-risk of ESL Colaboração com os pais das crianças em risco de 

AEP 
 
 
Esta secção começará com uma análise das abordagens focalizadas na prevenção do AEP, 
seguida de uma análise das medidas globais e sistémicas aplicadas em toda a Europa.  
 
4.2.1. Políticas e medidas preventivas focalizadas 
 

 Medidas de discriminação positiva 
 

Em muitos países, a concentração de estudantes desfavorecidos em determinadas escolas 
foi identificada como uma das causas dos elevados índices de insucesso escolar e do AEP. 
Alguns países procuraram combater essa concentração através de abordagens focalizadas, 
específicas para cada zona, acompanhadas de um financiamento adicional ou de outros 
recursos (por exemplo, o aumento do número de docentes ou a formação complementar de 
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professores) para as escolas de determinadas zonas ou com uma determinada população 
estudantil. Estas acções são por vezes também designadas como medidas de discriminação 
positiva. A motivação fundamental é a criação de igualdade de oportunidades no 
acesso à educação e nos resultados educativos para as crianças e os jovens em 
causa. 
 
Entre os critérios utilizados para identificar as zonas ou as escolas prioritárias inclui-se a 
identificação das zonas desfavorecidas com base em indicadores sociais negativos (como 
na Irlanda e nos Países Baixos), em indicadores negativos na educação (como na Grécia), 
na percentagem de crianças desfavorecidas inscritas nas escolas (Grécia e França) e nos 
resultados nos exames nacionais (França). Alguns países concentram-se em grupos-alvo 
específicos (por exemplo, a comunidade cigana na Grécia, as comunidades nómadas na 
Irlanda, os homens jovens e as minorias étnicas nos Países Baixos).  
 
Na Lituânia, na Hungria e nos Países Baixos, é atribuído um financiamento adicional, numa 
base per capita, aos estudantes identificados como "desfavorecidos". Na Lituânia, esta 
medida destina-se a crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Na Hungria, 
destina-se aos estudantes socialmente desfavorecidos e aos estudantes ciganos. Um 
financiamento per capita é igualmente atribuído a crianças pertencentes a grupos 
específicos. Nos Países Baixos, por exemplo, existe um mecanismo destinado a apoiar os 
"recém-chegados" no ensino secundário; este sistema garante o financiamento às escolas 
para facilitar a integração de novos alunos oriundos da imigração. As escolas recebem um 
financiamento adicional para cada aluno que viva nos Países Baixos há menos de dois anos 
e que não possua nacionalidade neerlandesa. As escolas podem decidir por si próprias 
como organizam o ensino oferecido a estes alunos, por exemplo em classes separadas. 
 
Alguns países criaram uma escala de desigualdade com base na qual é feita a atribuição 
do financiamento. Por exemplo, o programa irlandês para a igualdade de oportunidades nas 
escolas (Delivering Equality of Opportunity in Schools, DEIS) prevê diferentes "níveis" em 
função do grau de desvantagem, sendo o nível "Urban Band 1" ("Nível urbano 1") o que 
agrupa os mais desfavorecidos. Em França existem dois programas distintos para 
diferentes zonas - enquanto as redes "ambição de sucesso" (Réseaux ambition réussite, 
RAR) cobrem 5% das escolas públicas mais desfavorecidas do ensino secundário inferior 
(253 escolas) e do ensino primário (1 690 escolas), as redes "sucesso escolar" (Réseaux de 
réussite scolaire, RSR) cobrem 823 estabelecimentos de ensino secundário inferior e 4 859 
escolas primárias em zonas onde os problemas identificados são menos graves do que nas 
RAR. 
 
Nos casos em que a focalização das medidas é determinada por critérios geográficos, existe 
o risco de as escolas que obtêm bons resultados, mas que estão localizadas numa zona 
desfavorecida, receberem fundos adicionais. Uma outra preocupação prende-se com o 
receio de que, quando o financiamento é atribuído em função dos resultados, as escolas 
que conseguem melhorar os níveis de aproveitamento dos seus alunos possam ser 
"penalizadas" com um corte no seu financiamento.  
 
A abordagem adoptada para atribuir um apoio adicional às escolas com um elevado número 
de estudantes desfavorecidos varia de país para país. Em alguns países, as escolas 
recebem um financiamento adicional e decidem elas mesmas a forma como o utilizam (por 
exemplo, Irlanda, Países Baixos). Em outros países, são atribuídos recursos ou apoios 
específicos às escolas (da zona) em causa (por exemplo, apoio adicional para a literacia, a 
numeracia e as línguas, aumento do pessoal docente, etc.). Uma outra medida consiste em 
propor incentivos aos professores que aceitem trabalhar nas escolas em causa (uma 
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medida que já está em prática em França e está prevista nos Países Baixos). Muitas vezes, 
as escolas beneficiam de uma diminuição do rácio aluno/professor. Em França, foi 
recentemente colocada ênfase no encorajamento das aspirações dos alunos e dos 
estudantes nas escolas e zonas em causa.  
 
Caixa 2: (DEIS) (Assegurar a igualdade de oportunidades nas escolas), Irlanda 

 
IRLANDA 

Delivering Equality of Opportunity in Schools (DEIS) (Assegurar a 
igualdade de oportunidades nas escolas)145  

 
Na Irlanda, o plano de acção de 2005 para a igualdade de oportunidade nas escolas 
(Delivering Equality of Opportunity in Schools, DEIS) está direccionado para as escolas 
identificadas como tendo a concentração mais elevada de alunos desfavorecidos - 22% de 
todas as escolas. O Ministério da Educação e Ciência esclarece que estas escolas acolhem 
50% dos alunos desfavorecidos. A razão para esta focalização nas escolas com um elevado 
número de alunos desfavorecidos é a evidência de que as escolas que apresentam uma 
forte concentração desta categoria de estudantes estão sujeitas a um "efeito multiplicador" 
e se defrontam com maiores dificuldades do que as escolas em que os estudantes 
desfavorecidos são em menor número.  
 
O programa DEIS, que atribui um financiamento adicional e aplica uma série de outras 
medidas, como a diminuição dos rácios alunos/professor nas escolas em causa, assenta 
portanto na ideia de que o contexto social da educação é importante - ou seja, é necessário 
um apoio adicional onde as desigualdades educativas são mais concentradas, mas essa 
necessidade é menor em escolas mistas, onde as crianças desfavorecidas são em menor 
número. Este efeito contextual é confirmado na Irlanda pelo facto de os estudantes que 
frequentam escolas com uma forte concentração de estudantes oriundos da classe 
trabalhadora serem mais propensos a abandonar prematuramente a escola, apresentarem 
taxas de absentismo mais elevadas e tenderem a obter piores resultados do que os outros 
estudantes nos diplomas "Junior Certificate" e "Leaving Certificate", mesmo ajustando os 
resultados de modo a ter em conta as suas origens sociais. 
 

 
Dar às escolas a liberdade de determinar como utilizar o financiamento adicional 
de que beneficiam apresenta vantagens e desvantagens. Existe o risco de os fundos 
não serem utilizados da melhor forma, ou de serem "absorvidos" no orçamento da escola 
em vez de serem especificamente consagrados ao apoio aos jovens identificados como 
desfavorecidos. Frequentemente, porém, considera-se que estes riscos são 
contrabalançados pelo princípio de que devem ser tomadas a nível local as decisões quanto 
à melhor forma de combater o AEP - é ao nível local que as partes interessadas 
compreendem melhor as razões do AEP e conhecem a forma mais eficaz de o combater no 
interesse dos jovens das zonas em causa. 
 
Na Irlanda, tomaram-se medidas para evitar os riscos descritos acima. O programa DEIS 
evoluiu com o tempo, e as escolas são agora obrigadas a elaborar um plano escolar 
indicando a forma como planeiam utilizar os fundos, dando prioridade à literacia e à 
numeracia. Este plano é analisado pelo Ministério e pelos serviços de inspecção escolar. É 
considerado como um elemento essencial para o êxito deste sistema a nível local, 

                                                 
145  Smyth, E. and McCoy, S., (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin. 
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porquanto uma avaliação recente dos serviços de inspecção revelou que um mau 
planeamento (ou a sua ausência) constituía uma das causas dos maus resultados do apoio 
no âmbito do DEIS em alguns casos. Também em Espanha as escolas são obrigadas a 
elaborar um plano de acção para beneficiarem de um financiamento no âmbito do 
programa de reforço, orientação e apoio (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo, 
PROA).  
 
Em França, uma avaliação das RAR para o período 2006-2010 identificou resultados 
mistos146. De acordo com esta avaliação, as redes permitiram melhorar os resultados 
educativos dos alunos em causa em determinados domínios: na redução da diferença entre 
as escolas RAR e não-RAR em termos de percentagem de alunos repetentes, nos níveis de 
aproveitamento em matemática nos testes normalizados no final do ensino primário e nos 
resultados do exame no final do ensino secundário (o Diplome National du Brevet). Em 
outros domínios não houve evidências de melhoria: as diferenças de desempenho dos 
alunos de escolas não-RAR permaneceram estáveis em relação a outros indicadores, tais 
como os resultados nos testes normalizados de francês no final do ensino primário ou as 
taxas de reorientação para o ensino profissional após o ensino secundário inferior. 
Registaram-se igualmente maiores diferenças em francês e em matemática no final do 
ensino secundário inferior e em termos de taxas de reorientação entre o primeiro e o 
segundo ano do ensino secundário superior geral. O relatório de avaliação observa também 
que a composição social das classes nas RAR não se alterou de forma significativa ao longo 
deste período. No entanto, entre as evoluções positivas importantes mencionadas no 
relatório incluem-se a evolução das práticas pedagógicas, o encorajamento da ambição 
entre os alunos, a dinâmica criada pela rede e a coordenação acrescida a nível das 
Academias (Académies). 
 

 Sistemas de alerta precoce/de controlo/de acompanhamento 
 

Há vários indicadores que permitem identificar os alunos em risco de abandono escolar. Os 
sistemas de alerta precoce nas escolas podem ajudar a identificar os alunos em 
risco antes que estes começarem a perder o interesse pela escola, a faltar ou desistir. 
Fazer um acompanhamento mais preciso do absentismo pode igualmente ajudar a 
identificar os alunos em risco e tomar medidas precoces antes de estes abandonarem a 
escola ou antes de surgirem problemas mais graves. 
 
Os sistemas de alerta precoce também podem servir para fornecer a todas as diferentes 
partes interessadas envolvidas na vida dos jovens informações sobre a sua vida 
na escola: a qualidade dos seus resultados escolares, a existência ou não de problemas de 
absentismo/evasão escolar e a presença ou não de factores externos que pareçam 
influenciar a sua capacidade de adaptação na escola. Utilizando estes sistemas, os 
professores podem identificar e, posteriormente, ajudar os estudantes que enfrentam 
dificuldades face ao sistema escolar antes de estes sentirem que a única opção que lhes 
resta é abandonar a escola. Podem também constituir um meio útil de informar os 
prestadores de ensino superior ou de serviços de emprego sobre os estudantes que mais 
estão em risco ou que poderão necessitar de mais apoio/atenção depois de uma transição 
(p. ex., entre a primária e a pós-primária).  
 
 

                                                 
146  Ministere de l’education nationale, de la jeunesse et de la vie associative (2010), Bilan national des reseaux 

ambition reussite. 
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Nos últimos anos, têm-se desenvolvido sistemas de alerta precoce em muitos países da 
Europa. A sua designação, contudo, varia consideravelmente de um país para outro (podem 
ser conhecidos como "portais de absentismo", etc.). O desenvolvimento de sistemas deste 
tipo requer, normalmente, a criação de bases de dados informatizadas utilizadas para 
recolher informações. Nos Países Baixos, por exemplo, foi desenvolvida uma base de dados 
nacional e um portal de acompanhamento em linha (ver exemplo infra). 
 
Caixa 3:  Base de dados de observação de estudantes e portal de 

acompanhamento em linha, Países Baixos 

 
PAÍSES BAIXOS 

Base de dados de observação de estudantes e portal de acompanhamento 
em linha147 

Foi criado um "Portal Digital de Ausências" para permitir às escolas assinalar todas as 
ausências. Este portal informa imediatamente as autoridades competentes locais em caso 
de ausência. Este sistema é fácil de utilizar pelas escolas, pois estas não necessitam de 
saber que autoridade ou que supervisor local devem contactar para dada aluno. Além disso, 
todas as notificações seguem um procedimento fixo e, após a notificação, o responsável 
pelo processo analisa a questão da ausência em articulação com a escola. O portal permite 
assinalar facilmente as ausências e, consequentemente, dá às escolas e aos educadores 
mais tempo para reagir e para impedir os jovens de abandonarem a escola.  
 
No âmbito do quadro político nacional em matéria de AEP nos Países Baixos, foi instaurado 
um sistema de registo de estudantes melhorado, que fornece dados completos, fiáveis e 
actualizados a nível nacional, regional e para cada município e distrito. É feita uma 
correspondência entre estes dados e os dados socioeconómicos de cada região, cidade e 
distrito, incluindo, nomeadamente: a relação entre o número de cidadãos neerlandeses 
"nativos" e as minorias étnicas, as taxas de desemprego e os benefícios sociais. O novo 
sistema melhorado assegura às autoridades nacionais informações regulares e fiáveis sobre 
a taxa de AEP, além de lhes permitir avaliar a eficácia das novas práticas. Este sistema de 
registo é conhecido como "Education Number". Graças a ele, existem informações 
disponíveis para a elaboração das políticas. Além disso, permite o intercâmbio de boas 
práticas entre as regiões.  
 
A Irlanda possui um sistema de registos para os jovens que frequentam o ensino 
secundário, e as escolas devem enviar relatórios regulares ao Conselho Nacional de 
Educação (National Educational Welfare Board, NEWB). Se a escola tiver preocupações em 
relação a certos estudantes ou se houver casos de estudantes ausentes durante 20 dias ou 
mais, a escola devem informar o NEWB, que por sua vez enviará um Assistente Social 
Educativo ("Educational Welfare Officer"). Uma das partes interessadas, contudo, observou 
que não existe uma base de dados ou um sistema de acompanhamento das crianças que 
frequentem escolas primárias. Isto significa que na transição entre o primário e o 

                                                 
147  Com base nas seguintes fontes: principalmente, o documento de trabalho dos serviços da Comissão (2010), 

Reducing Early School Leaving, Comissão Europeia: Bruxelas. Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia. 
Ministério da Educação, Cultura e Ciência, Países Baixos (2010), The approach to school drop-out: Policy in the 
Netherlands and the provisional figures of the 2008-2009 performance agreements. 
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secundário – fase em que um número estimado entre 800 e 1 000 crianças abandonam a 
escola na Irlanda - não existe qualquer sistema de acompanhamento dos alunos, pelo que 
alguns poderão "passar por entre as malhas da rede". A falta de dados pode, portanto, 
constituir um problema em termos de compreensão ou resolução dos problemas de 
absentismo, de ausência de transferência e de AEP. 
 
Organismos externos ou animadores de juventude são encarregados de 
acompanhar e apoiar jovens que abandonam ou são susceptíveis de abandonar 
precocemente a escola na Dinamarca, Finlândia, França e Países Baixos. Em 
França, missão geral de inserção (mission générale d'insertion, MGI) existe desde a década 
de 1990. No quadro das suas actividades de prevenção do abandono escolar, instaura 
unidades de "vigilância" e uma orientação individualizada para os estudantes mais 
vulneráveis. Nos estabelecimentos de ensino básico (3.º ciclo) e secundário são criados 
grupos de trabalho especiais sobre o AEP sob a responsabilidade do director de escola. 
Estes grupos incluem professores, a direcção da escola, assistentes sociais e enfermeiros. 
Têm como objectivo identificar o risco de AEP, a fim de prevenir qualquer interrupção da 
escolaridade sem que exista uma alternativa e propor soluções adaptadas com a ajuda da 
MGI (por exemplo, ao plano de orientação, ao plano pedagógico, aos aspectos sociais ou 
médicos, etc.).  
 
Além disso, em mais de 1 000 escolas localizadas principalmente em zonas do plano 
Esperança para os Subúrbios (Espoir banlieues), os mediadores de sucesso escolar 
(Médiateurs de réussite scolaire) trabalham com alunos do ensino secundário que estão 
frequentemente ausentes. Os mediadores contribuem para o acompanhamento do 
absentismo e para as actividades diárias de luta contra o mesmo. O seu trabalho inclui, 
nomeadamente, uma comunicação directa e imediata com os pais e um diálogo sobre os 
direitos e os deveres das escolas. Os mediadores estão igualmente encarregados de 
desenvolver relações com as administrações locais, as ONG locais especializadas na 
inserção social, etc. Os mediadores não são funcionários públicos; são recrutados ao abrigo 
de um contrato especial. São, muitas vezes, originários de zonas desfavorecidas. Recebem 
uma formação específica sobre os estabelecimentos de ensino e a sua gestão148. 
 
Na Dinamarca, os conselheiros dos Centros de Orientação da Juventude (Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, YGC) utilizam uma base de dados electrónica para acompanhar e 
contactar os jovens que acabam de abandonar a escola. Os conselheiros de orientação 
decidem como e quando contactar o jovem. O primeiro contacto é geralmente amigável e 
informal, por exemplo através de um cartão postal, embora muitos outros métodos de 
comunicação mais tecnológicos tenham sido ensaiados, nomeadamente as redes sociais. 
Este contacto inicial é depois seguido de uma carta formal para recordar ao/à jovem que 
ele/ela tem direito à educação e à formação. A etapa seguinte é um telefonema ou uma 
carta endereçada ao jovem e, eventualmente, aos seus pais ou encarregados de educação. 
A última etapa será uma visita ao jovem, em sua casa. Uma vez estabelecido o contacto, o 
conselheiro discute com ele as razões que o levaram a abandonar o programa de ensino 
em causa. Os conselheiros de orientação explicam igualmente os benefícios da educação e 
da formação, assim como as perspectivas de futuro, e procuram identificar as 
possibilidades mais apropriados para o jovem149.  

                                                 
148  Para informações mais pormenorizadas sobre os mediadores, ver: 
 http://www.education.gouv.fr/cid23676/mediateurs-de-reussite-scolaire-dans-le-second-degre.html 

[consultado em Março de 2011]. 
149  Este exemplo é uma síntese baseada no Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: 

Lessons from across Europe. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia. 
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Uma abordagem semelhante foi recentemente desenvolvida na Finlândia. Como indicado 
acima, desde Janeiro de 2011, a lei obriga os municípios a recrutar promotores juvenis 
(Etsivä Nuorisotyö), cuja missão é contactar e acompanhar os jovens que tenham deixado 
o sistema educativo antes de obter uma qualificação de nível secundário superior.  
 
Os sistemas de alerta precoce podem servir para guiar a implementação de 
medidas de apoio específicas e para garantir que estas cheguem às crianças/aos 
jovens que delas realmente precisam. É importante filtrar os dados de forma a ignorar 
as ausências que não indicam uma tendência para o AEP, o que permite concentrar a 
atenção nos estudantes susceptíveis de beneficiar de uma intervenção. Na Bélgica, por 
exemplo, uma nova legislação de 2005 reformou o processo de identificação de alunos do 
ensino primário em risco de AEP na Valónia. O novo processo está concebido para 
identificar apenas as ausências susceptíveis de conduzir ao AEP. A direcção de cada escola 
comunica automaticamente aos serviços governamentais os casos de estudantes que 
estejam ausentes da escola sem justificação durante nove dias e meio. O antigo sistema 
previa uma notificação em caso de ausência injustificada de apenas um dia meio, o que o 
tornava menos eficaz e mais lento a reagir face aos alunos confrontados com dificuldades 
importantes.  
 
Como vimos, a maioria dos sistemas centra-se no controlo da presença na escola. Outros 
indicadores são igualmente utilizados para identificar os jovens em risco. Em Inglaterra, 
várias autoridades locais começaram a desenvolver indicadores que ajudam a identificar os 
jovens em risco de se tornar NEET (Not in Employment, Education and Training, i.e., sem 
emprego e sem frequentar o sistema de ensino ou formação profissional). A administração 
local do East Sussex, por exemplo, tem vindo a desenvolver um "indicador de risco de 
NEET" (risk of NEET indicator, RONI), que regista uma série de medidas numa base de 
dados – são destacados os números que indicam o risco de um estudante não prosseguir a 
sua escolaridade depois dos 16 anos. Este sistema utiliza 11 critérios (p. ex., taxa de 
frequência, uma língua materna que não o inglês, suspensões escolares, elegibilidade para 
refeições escolares gratuitas, resultados de aproveitamento escolar, necessidades 
educativas especiais); se três ou quatro destes critérios apresentarem um valor de risco, 
iniciar-se-á um diálogo com o jovem e, se necessário, serão postas em prática medidas de 
apoio. Espera-se do pessoal escolar que utilize esta ferramenta para identificar os 
estudantes em risco de se tornar NEET e prover um apoio adequado para evitar que tal 
venha a suceder.  
 
Na Áustria, os dados observados tanto a nível nacional como a nível das diferentes escolas 
indicam que o sistema de alerta precoce instaurado no país permitiu reduzir 
consideravelmente o número de estudantes do ensino secundário com notas baixas e, 
consequentemente, o número de estudantes susceptíveis de abandonar a escola devido a 
maus resultados escolares. Os pais apreciam particularmente o sistema porque lhes dá 
uma melhor possibilidade de se envolverem nas actividades de aprendizagem dos seus 
filhos. Um estudo revelou, no entanto, que o sistema de alerta precoce é eficaz para 
prevenir o AEP, excepto nos casos de estudantes que apresentem grandes dificuldades 
escolares, que deixem de mostrar interesse pela escola ou que prefiram ingressar no 
mercado de trabalho. Os grupos de estudantes que respondem a estas medidas são 
aqueles que, por exemplo, estão em risco de abandono escolar devido a ausências 
frequentes e às más notas daí decorrentes150.  
 

                                                 
150  Riepl. Barbara (2004), Jugendliche SchulabbrecherInnen in Österreich; Ergebnisse einer Literaturstudie. 
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Em alguns países ou localidades, a polícia participa no combate à evasão escolar. Na 
Alemanha, a polícia participou no projecto ProgeSs (Projekt gegen Schulschwänzen) na 
Baixa Saxónia. Polícias especialmente treinados efectuam controlos específicos em locais de 
encontro típicos dos jovens, como os centros comerciais, os cafés, as estações de comboio 
e as salas de jogos. Através de uma conversa com o jovem, o agente da polícia esclarece a 
razão por que este não se encontra na escola; na falta de uma autorização para a ausência, 
o jovem é convidado a regressar imediatamente à escola, que por sua vez é informada. 
Uma avaliação do projecto ProgeSs concluiu que os seus principais objectivos tinham sido 
atingidos e que a taxa de evasão escolar havia reduzido. De acordo com os professores, a 
percentagem de alunos ausentes da escola sem autorização durante cinco dias ou mais por 
semestre diminuiu de 18,4% para 10,2% nas escolas-piloto e de 7,5% para 5,7% nas 
escolas de controlo (a taxa diminuiu nestes dois grupos, o que indica que, além das 
medidas baseadas nas escolas-piloto, outras medidas tomadas a nível local também 
produziram efeito). Observaram-se igualmente efeitos de diminuição da delinquência a 
nível dos roubos em lojas151.  
 

 Programas de tutoria 
 

A tutoria tornou-se um método cada vez mais popular de prestar apoio personalizado às 
pessoas necessitadas. Os programas de tutoria visam instaurar uma relação estruturada 
baseada na confiança e pôr os jovens em contacto com pessoas susceptíveis de as orientar, 
apoiar e incentivar. Os programas de tutoria são muitas vezes propostos por uma grande 
variedade de intervenientes e têm habitualmente uma escala regional, local ou mesmo 
específica a cada escola. Os próprios mentores podem ser profissionais internos ou 
externos, voluntários ou mesmo outros jovens.  
 
Diversos projectos de tutoria visam ajudar os jovens a melhorar os seus níveis de 
aproveitamento. Em Espanha, por exemplo, o Plano PROA já mencionado acima inclui um 
"programa de tutoria escolar" para os alunos com dificuldades no último ciclo do ensino 
primário e nos primeiros anos do ensino secundário. Estes alunos recebem, fora do horário 
escolar normal, apoio pedagógico assegurado por jovens mentores e/ou membros do corpo 
docente. O objectivo é melhorar a aprendizagem e os resultados escolares, e facilitar assim 
a integração social dos alunos. Na Bélgica (Valónia), programas comunitários de tutoria 
ajudam os alunos no ensino secundário superior a fim de reduzir a repetição de ano e de 
facilitar a sua transição para o ensino superior. O programa destina-se a escolas com uma 
população importante de estudantes com desvantagens socioeconómicas e oriundos da 
imigração. Os mentores são estudantes do ensino superior, que oferecem apoio a grupos 
de 3 a 8 estudantes através de um curso específico. 
 
Os programas de tutoria podem igualmente servir para encorajar as aspirações e 
a motivação entre os jovens. Na Dinamarca, o programa "Realiza os teus sonhos" (RISE 
CPH) tem como objectivo, através de uma tutoria de grupo, garantir que todos os jovens se 
inscrevam num programa de ensino e o completem. Em geral, a tutoria consiste num grupo 
de três mentores que trabalham com uma classe. Os mentores têm idades entre os 20 e os 
28 anos e estão em vias de concluir os seus estudos, ou acabaram de os concluir. Cada 
mentor dispõe de 20 minutos para se dirigir à classe e para partilhar as suas experiências 
pessoais com o grupo. As histórias focam geralmente a forma como os mentores 
superaram as dificuldades escolares que eles próprios enfrentaram no passado. Estas 
histórias são interessantes para os jovens, uma vez que lhes podem dar ideias sobre como 
                                                 
151  Brettfeld, K., Enzmann, D., Trunk, D., Wetzels, P. (2005), Das Modellprojekt gegen Schulschwänzen (ProgeSs) 

in Niedersachsen: Ergebnisse der Evaluation. (Projecto-piloto contra a evasão escolar (ProgeSs) na Baixa 
Saxónia: resultados da avaliação). Universidade de Hamburgo.  
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enfrentar problemas e dificuldades semelhantes com que podem defrontar-se na sua 
própria vida. Os estudantes têm também a oportunidade de fazer perguntas depois de 
terem escutado as histórias e essas perguntas são discutidas pelo grupo. Experiências 
recolhidas mostram que os mentores tiveram efectivamente um impacto positivo sobre os 
estudantes. Os jovens agradeceram-lhes pessoalmente o facto de terem partilhado as suas 
experiências com eles e afirmaram que a tutoria os havia incentivado a prosseguir a 
educação. Os professores também se mostraram satisfeitos com os resultados deste 
projecto e solicitaram sessões adicionais com os mentores152.  
 
Na Irlanda, o programa de tutoria "As empresas na comunidade" (Business in the 
Community) envolve voluntários oriundos de empresas locais que ajudam os jovens a 
preparar-se para as entrevistas de emprego e a elaborar o seu CV. Os jovens participam 
igualmente em visitas in situ à empresa e num estágio de Verão. O objectivo do programa 
é encorajar as aspirações dos jovens participantes e facilitar a sua transição para o 
mercado de trabalho.  
 
Na Finlândia, a tutoria está amplamente difundida nos estabelecimentos do ensino 
secundário; o objectivo desta actividade é o de garantir que os estudantes tenham alguém 
(um dos seus pares) com quem contar e que possa apoiá-los durante o seu primeiro ano 
numa nova escola. Actualmente, cerca de metade das escolas têm um sistema deste 
género em vigor. Os mentores são alunos mais velhos da mesma escola, especialmente 
formados. Desempenham a sua função a título voluntário. O sistema de tutoria, a formação 
e os manuais foram concebidos e postos em prática em estreita colaboração com as 
associações representativas dos estudantes do ensino secundário geral e profissional.  
 
Nos Países Baixos, as escolas podem utilizar o programa de apoio entre pares para resolver 
um certo número de problemas, nomeadamente ajudando os jovens a fazer escolhas sobre 
estudos e carreira, ajudando-os a melhorar os seus resultados escolares e facilitando a sua 
transição para a escola. O programa encontra-se descrito na caixa infra. 
 

                                                 
152  Este exemplo é uma síntese baseada no Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: 

Lessons from across Europe. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia. 
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Caixa 4: Programa de apoio entre pares, Países Baixos 
 

PAÍSES-BAIXOS 

Programa de apoio entre pares153 
Na Holanda Meridional (Holland Zuid), o programa de apoio entre pares foi criado em 2003 
no âmbito do programa Aanval op schooluitval. O programa consiste numa rede de 
responsáveis escolhidos entre os alunos, de formadores, de mentores e de mediadores que 
prestam ajuda aos estudantes que possam não estar a ter um bom desempenho ou que se 
defrontem com problemas dentro e fora da escola.  

 O aluno responsável acolhe os novos estudantes nas escolas profissionais; o seu 
papel é o de assegurar que os novos alunos se sintam bem-vindos e de os ajudar a 
familiarizar-se com a escola. Além disso, ajuda os tutores, os mentores e os 
mediadores. Há, em geral, dois alunos responsáveis por grupo.  

 O aluno tutor ajuda os estudantes a fazer os trabalhos escolares nos quais possam 
ter dificuldades. O tutor ajuda nos trabalhos de casa, na preparação dos exames, na 
elaboração de planos de estudo e nas escolhas dos temas. Os alunos tutores 
recebem uma formação que lhe permite desempenhar eficazmente o seu papel.  

 O aluno mentor serve de exemplo com o qual os seus colegas possam identificar-se. 
O mentor apoia os estudantes que possam sentir preocupações ou angústias 
relacionadas com a escola, por exemplo os estudantes vítimas de intimidações, os 
estudantes portadores de deficiência ou os estudantes que possam ter problemas na 
sua vida familiar. O aluno mentor pode igualmente contribuir para a elaboração do 
plano de estudo.  

 O aluno mediador recebe formação para intervir nos conflitos que possam surgir 
entre os estudantes. Os mediadores trabalham em equipas de dois e ajudam a 
encontrar soluções com os alunos em causa. 

 
Cada escola é livre de determinar o tipo de tutoria necessária aos estudantes.  
 
O programa de apoio entre pares contribui para o desenvolvimento dos alunos. Ajuda os 
estudantes a desenvolverem a sua assertividade e outras competências sociais e 
cognitivas, bem como a criar laços mais fortes com a escola. Os estudantes que beneficiam 
de uma tutoria sentem-se mais seguros na escola, recebem ajuda para fazer os seus 
trabalhos escolares e desenvolvem comportamentos mais adequados. Todos estes factores 
contribuem para reduzir a taxa de AEP.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
153  "Peer Support": 

http://www.aanvalopschooluitval.nl/vervolg.php?h_id=10&s_id=57&v_id=53&d_id=41&titel=Peer_Support 
[consultado em Março de 2011]. 

 Sítio Web "Peer support": http://www.peersupport.nl/ [consultado em Março de 2011]. 
 LOB onderzoek: http://www.aanvalopschooluitval.nl/userfiles/Ecorysonderzoek(1).pdf [consultado em Março 

de 2011]. 
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As relações positivas com os professores são fundamentais para o envolvimento e a 
aprendizagem dos alunos. Podem ter influência sobre a permanência ou não dos jovens na 
escola e favorecer outros resultados como o desempenho escolar e o desenvolvimento 
pessoal/social154. Para os jovens que não tenham desenvolvido uma relação positiva com 
o(s) seu(s) professor(es), os mentores podem constituir o elo de ligação de que 
precisam com um adulto que os apoie; os mentores ouvem o jovem e aconselham-no 
em vez de lhe dizer o que fazer. Por vezes, a actividade a realizar é deixada à escolha do 
jovem e do seu mentor, como no caso, por exemplo, do programa da Associação Arco-íris 
na Eslovénia. Este programa dá aos mentores e aos seus alunos a liberdade de decidir 
sobre as actividades que pretendem prosseguir durante a sua reunião semanal. Pode 
tratar-se, por exemplo, de uma visita a um parque, a uma galeria de arte, a um centro 
desportivo ou a uma piscina, onde terão a oportunidade de se conhecer mutuamente, de 
construir uma relação baseada na confiança e de discutir problemas com os quais o jovem 
se defronte155.  

 Aulas complementares, apoio individualizado e assistentes pedagógicos 
 

Estudos sugerem que a repetição de ano não conduz necessariamente a um melhor 
aproveitamento escolar; com efeito, pode resultar num pior desempenho do aluno em 
causa. Além disso, ser rotulado como "repetente" pode ter consequências negativas 
importantes sobre a escolaridade futura do aluno em causa. Os estudos mostram, portanto, 
que limitar a repetição de ano e substituí-la por um apoio individual flexível 
contribui para a redução do AEP.  
 
Alguns países preconizam o recurso a um apoio individual a fim de reduzir o número de 
jovens obrigados a repetir um ano. Este apoio pode assumir, por exemplo, as seguintes 
formas: 

 disponibilizar um acompanhamento adicional extra-escolar para os alunos com baixo 
aproveitamento, ou 

 introduzir assistentes pedagógicos, ou aumentar o seu número, a fim de apoiar os 
estudantes em risco. 

 
A organização de aulas complementares pode ajudar a resolver os problemas com que 
alguns estudantes se defrontam antes que estes se agravem. Na Hungria, por exemplo, se 
um aluno que repete um ano já tiver repetido uma ou mais anos, a escola deve 
proporcionar-lhe aulas de apoio a fim de lhe permitir atingir o nível exigido156. Na Lituânia, 
o número de estudantes obrigados a repetir um ano está a diminuir graças a medidas 
preventivas como, por exemplo, o apoio a estudantes com dificuldade na aprendizagem. 
 
Em França, os programas personalizados de sucesso escolar (PPRE) visam apoiar os jovens 
no sentido de evitarem a repetição do ano lectivo ou tirarem partido de uma repetição 
inevitável.  
 

                                                 
154  Byrne, D. and Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 

Social Research Institute. 
155  Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxemburgo: 

Serviço das Publicações da União Europeia.  
156  Eurydice (2011), Grade Retention during Compulsory Education in Europe: Regulations and Statistics. 
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Caixa 5:  Programa personalizado de sucesso escolar, França (Programme 
personnalisé de réussite educative) (PPRE)  

FRANÇA 

 Programa personalizado de sucesso escolar (PPRE - Programme 
personnalisé de réussite educative) 

Os PPRE são dirigidos aos alunos das escolas do ensino básico que têm dificuldades a nível 
de leitura, escrita e aritmética e que se encontram em risco de abandono escolar sem 
completar uma qualificação de nível secundário. Os alunos beneficiam de um plano de 
acção personalizado que os ajuda a aprender e a progredir, tendo em conta as respectivas 
circunstâncias individuais. No âmbito do PPRE, a escola "celebra um contrato" com o aluno 
e a sua família. Este contrato inclui um programa de ajuda e de apoio dentro e fora do 
horário escolar e estabelece os objectivos e os recursos afectados ao aluno e à sua família. 
O objectivo é evitar a repetição do ano lectivo ou tirar partido de uma repetição inevitável.  

A Académie de Besançon realizou uma avaliação dos PPRE em escolas do terceiro ciclo do 
ensino básico, tendo concluído que a duração destes programas é, em regra, de quatro a 
seis semanas; 90% dos PPRE foram considerados úteis em termos de comportamento dos 
alunos; 60% em termos de aquisição de novas capacidades; mas apenas 40% se 
revelaram úteis para aquisição de novos conhecimentos. Em 55% dos casos, considerou-se 
a utilização dos PPRE como uma influência positiva nos métodos pedagógicos dos 
professores157. 

 
A vantagem das aulas suplementares reside no facto de poderem ser adaptadas em função 
das circunstâncias individuais do aluno. Na Irlanda, por exemplo, o foco das aulas 
suplementares incide no apoio ao desenvolvimento das competências de literacia e 
numeracia. O programa de Recuperação da Leitura ("Reading Recovery") é uma medida de 
intervenção precoce destinada a reduzir problemas de literacia. Os professores leccionam 
um conjunto de aulas especialmente concebidas para prestar uma ajuda intensiva às 
crianças que não conseguem realizar progressos suficientes na leitura e na escrita ao fim 
de um ano de frequência escolar. 
 
Nem sempre as aulas suplementares ou as explicações são realizadas por um professor. 
Em França, a rede de apoio especializado para alunos com dificuldades (Réseaux d'aides 
spécialisées aux élèves en difficulté, RASED)158 oferece um apoio complementar 
especializado durante o horário escolar aos alunos do ensino pré-primário e primário que 
experimentam dificuldades pedagógicas e de adaptação especiais. Este acompanhamento é 
prestado por psicólogos escolares e por professores especializados que complementam o 
papel dos docentes e contribuem para pôr em prática soluções especialmente adaptadas.  
 
Os assistentes pedagógicos podem apoiar os alunos que não estão a progredir em 
termos de desempenho escolar, ou crianças/jovens com necessidades educativas 
especiais. Um outro papel dos assistentes pedagógicos consiste em prestar apoio a grupos 
minoritários como, por exemplo, na Grécia, na Letónia e na Hungria onde estes 
profissionais apoiam jovens oriundos da comunidade cigana. Em alguns países, os próprios 
assistentes pedagógicos são membros da comunidade cigana, o que pode ajudar a garantir 
uma relação positiva entre a criança e o adulto, assegurando ainda que o apoio prestado à 
criança tem em conta as suas origens e a sua cultura. Na Hungria, por exemplo, recrutam-

                                                 
157  Para mais informações, ver: http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/spip.php?article405 [consultado em 

Março de 2011]. 
158  Para mais informações, ver: http://www.education.gouv.fr/cid24444/reseaux-d-aides-specialisees-aux-eleves-

en-difficulte-rased.html [consultado em Março de 2011]. 
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se adultos desempregados da comunidade cigana para funções de assistente pedagógico, 
enquanto na República Checa os assistentes pedagógicos participam no processo de 
transição, ajudando os alunos a adaptarem-se ao ambiente escolar, mantendo uma 
comunicação activa com os estudantes, as suas famílias e a comunidade em geral, para 
além de auxiliarem os professores em actividades educativas. Em Espanha, os 
representantes estudantis e docentes entrevistados para este estudo identificaram os 
professores auxiliares, que prestam apoio nas salas de aula do ensino regular, como um 
meio eficaz de evitar a segregação e oferecer um apoio mais individualizado.  
 
Foram apontados exemplos de disponibilização de aulas suplementares tanto durante 
como fora do horário escolar. Em Espanha, os programas de educação compensatória 
são programas de reforço para que os alunos com determinadas dificuldades possam 
alcançar o nível dos seus colegas. A educação compensatória é, em regra, organizada com 
base em pequenos grupos de apoio, com um máximo de oito alunos por grupo, que se 
reúnem fora da sala de aula normal durante o período escolar (no máximo, oito horas por 
semana). Destina-se a alunos que estão atrasados no programa curricular e que 
apresentam dificuldades de aprendizagem, assim como a alunos imigrantes com 
dificuldades decorrentes da sua falta de conhecimento da língua espanhola (neste caso, 
pode ocorrer um aumento do número de horas semanais devido aos programas intensivos 
de aprendizagem da língua). 
 
No entanto, também há críticas a apontar quanto ao uso de programas de aulas 
suplementares/explicações. Em virtude da sua natureza individual e foco num grupo etário 
específico, esse apoio chega apenas a uma pequena percentagem das crianças que 
necessitam de um ensino integrado, intensivo e especializado159. 
 
Além disso, é um domínio que parece estar particularmente em risco no contexto dos 
cortes orçamentais aplicados ao sector público em resultado da crise económica. Na 
Irlanda, por exemplo, está prevista no Orçamento de 2011 a redução gradual de 500 
postos de trabalho entre os professores de línguas dos programas de apoio escolar ao 
longo de quatro anos160. Em França, vários dos intervenientes entrevistados mencionaram 
que o programa RASED atrás referido desempenha um papel fundamental, mas que, 
actualmente, recebe cada vez menos apoios (redução das vagas para professores 
especializados), limitando assim a sua capacidade de fazer face às necessidades 
identificadas. 
 

 Apoio à transição 
 

A grande maioria das crianças transita com sucesso do 1.º para o 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico e deste para o ensino secundário. Porém, as taxas de assiduidade tendem a diminuir 
no segundo ano pós-escolaridade obrigatória, sugerindo que, afinal, a transição não foi tão 
bem-sucedida como inicialmente se pensava, ou que os alunos não receberam apoio 
suficiente no seu novo percurso escolar161.  
 
 
 
 

                                                 
159  Downes, P. e Gilligan A. L., (Ed.) (2007), Beyond Educational Disadvantage. Dublin: IPA. 
160  Children’s Rights Alliance (2011), Is the Government keeping its promises to children? Report Card 2011, 

Children’s Rights Alliance, Dublin. 
161 Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxemburgo: 

Serviço das Publicações Oficiais da União Europeia. 
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Na maioria dos países, existem diferenças consideráveis entre o ensino de nível primário e 
o ensino de nível secundário, nomeadamente a transição de um contexto em que se tem 
um único professor para todas as matérias, para um ambiente com vários professores 
especializados nas diversas disciplinas leccionadas. As escolas primárias tendem a ser 
relativamente pequenas e com um ambiente familiar, em comparação com as escolas 
secundárias que são muito maiores. Estudos realizados na Irlanda demonstraram que 
algumas crianças sentem dificuldades em se adaptarem ao novo ambiente e que se nota 
uma diferença significativa entre o último ano do ensino primário e o primeiro ano do 
ensino secundário quanto à percepção de receberem um tratamento justo na escola e à 
vontade de fazerem perguntas ao professor 162.  
 
Por conseguinte, é necessário disponibilizar apoio antes, durante e após a transição. Este 
apoio é necessário antes de a criança transitar do nível primário para o nível secundário 
porque, caso contrário, há o risco de desistência, em especial porque, como se salientou 
anteriormente, os sistemas de controlo/acompanhamento tendem a abranger apenas o 
nível secundário, ou não beneficiam de uma articulação entre o nível primário e secundário. 
Na Suécia, por exemplo, foi sugerido um reforço do intercâmbio de informações entre as 
escolas primárias e secundárias: maior cooperação para identificar quem se encontra em 
situação de risco e prestação de apoio durante o período de transição, que poderia ajudar 
muitos jovens nesse processo. 
 
Na Finlândia, destaca-se um programa de Início de Carreira (ver caixa seguinte) 
introduzido com grande sucesso no sector do ensino e formação profissional (EFP). Esse 
programa permite que os jovens com dúvidas acerca do rumo a dar à sua carreira 
profissional experimentem vários cursos de escolas EFP e identifiquem, dessa forma, as 
áreas curriculares em que estão interessados. O objectivo consiste, por um lado, em 
reduzir o AEP no domínio do EFP porquanto serão mais os jovens seguros das opções de 
estudo escolhidas e, por outro lado, em proporcionar uma oportunidade de prosseguir os 
estudos a quem possa ter desistido da escola logo após a conclusão da escolaridade 
obrigatória. O programa é considerado um grande sucesso e a associação de estudantes do 
curso geral do ensino secundário gostaria de ver a introdução de um programa idêntico no 
seu sector. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
162  Downes, P., (2010), ‘It’s the heart, stupid’. Emerging Priority Issues for Prevention of Early School Leaving: A 

Solution-Focused Approach. 
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Caixa 6: O Programa de Início de Carreira, Finlândia 

FINLÂNDIA 

O Programa de Início de Carreira (Ammattistartti) 
O programa Ammattistartti começou como um programa piloto em 2006, tendo sido depois 
introduzido como uma das actividades regulares na agenda da transição escola-trabalho. 
Destina-se a jovens que abandonaram a escola ou que ainda não decidiram o rumo a dar à 
sua carreira profissional. O programa dá aos jovens a possibilidade de experimentar 
diferentes cursos profissionais, visitar locais de trabalho e de formação, aceder à orientação 
profissional e a outros meios alternativos de apoio, de forma a explorar diferentes 
oportunidades de trabalho e de carreira antes de decidirem o percurso académico ou 
profissional que querem seguir. O programa também permite aos participantes desenvolver 
competências académicas e para a vida, e melhorar as aptidões básicas de literacia e 
numeracia. 
 
O programa tem uma duração de 20 a 40 semanas de estudo, em função das necessidades 
de cada aluno, e os formandos podem transitar facilmente do programa para cursos que 
conferem um diploma e que terão em conta a aprendizagem adquirida anteriormente 
durante a fase preparatória. 
 
Dos 2 800 participantes cuja progressão foi acompanhada durante a fase piloto, 1 900 
decidiram-se pelo prosseguimento dos estudos, pela formação profissional (incluindo 
estágios) ou por um emprego ainda durante a frequência do programa163. 
 
Vários países implementaram medidas que visam contrariar a possibilidade de o AEP 
ocorrer na fase inicial do ensino secundário e que, de um modo geral, são desenvolvidas e 
aplicadas a nível local ou a nível de estabelecimento de ensino. A título de exemplo, 
diversos países colocaram em prática sistemas de acompanhamento por "mentores" ou 
"companheiros", em que os alunos mais velhos apoiam os recém-chegados durante o seu 
primeiro ano no estabelecimento de ensino pós-primário. No entanto, a disponibilização de 
um sistema dessa natureza é decidida por cada escola e, nesse sentido, um interveniente 
sugeriu que uma orientação a nível nacional, como por exemplo um pacote informativo, 
poderia apoiar a escolas no desenvolvimento e aplicação desse tipo de sistemas.  
 
Uma outra forma de facilitar a transição é assegurar uma maior comunicação entre 
professores dos diferentes níveis de escolaridade, visto que o professor do ensino primário, 
de um modo geral, conhece bem os seus alunos e, como tal, pode fornecer informações 
acerca das circunstâncias e das necessidades específicas de cada um. Em Espanha, o plano 
nacional para reduzir o AEP afirma que a transição dos alunos do ensino primário para o 
ensino secundário obrigatório (ESO) deveria ser ainda mais facilitada, devendo por isso ser 
introduzidas medidas que apoiem os alunos nos dois primeiros anos do ESO, 
nomeadamente uma maior cooperação entre os professores164.  
 
Em França, muitas escolas secundárias organizam um dia/uma semana de "boas-vindas" 
para os novos alunos. Por exemplo, na escola secundária Jean Moulin em Les Andelys165, 
que pertence à Académie de Rouen, existe um programa de acolhimento dirigido a todos os 
novos alunos (de diferentes secções/níveis) e respectivas famílias, que visa transmitir-lhes 
                                                 
163 Jäppinen, Aini-Kristiina (2010), Onnistujia opinpolun siirtymissä: Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja 

valmistavan koulutuskokeilun (ammattistartti) vaikuttavuus. Loppuraportti. Opetushallituksen julkaisu. 
164  Ministério de Educação, Política Social e Desporto (2008), Plan para la reducción del abandon escolar. 
165  http://www.ac-

rouen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1256554423314&ID_FICHE=3547 
[consultado em Março de 2011]. 
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informações sobre os regulamentos em vigor na escola secundária, os conteúdos 
educativos disponíveis, etc. Este programa constitui igualmente uma oportunidade para 
detectar eventuais problemas com a selecção de opções disponibilizadas ou a existência de 
necessidades de apoio adicionais por parte dos alunos. Um exemplo semelhante na escola 
secundária profissional Jules Siegfried em Le Havre166 consiste no acolhimento 
personalizado dos novos alunos no decurso de uma visita à escola. Trata-se de uma 
oportunidade de auto-avaliação e de diálogo sobre pontos fortes, pontos fracos e 
interesses, confere-lhes um sentido de responsabilidade pelo sucesso do seu projecto 
profissional, proporcionando ainda a oportunidade de iniciar um diálogo proveitoso com os 
pais. 
 
Nos Países Baixos, são muitos os exemplos de diferentes projectos em diversas regiões, 
que se dedicam ao problema da transição. Um deles é o programa "Spirit4You", em Haia, 
que engloba um conjunto de acções diferentes, nomeadamente uma escola de Verão 
dedicada à preparação dos jovens para a transição da escola primária para a escola 
secundária e do nível básico para o nível superior do ensino profissional. As transferências 
são igualmente acompanhadas, sendo prestado aos alunos o devido apoio no sentido de 
evitar o risco de abandono escolar nos primeiros anos de frequência de uma escola nova. 
Foram criadas equipas de aconselhamento e apoio escolar, compostas de profissionais que 
se dedicam tanto aos alunos como aos seus pais.  
 

 Apoio financeiro para alunos ou famílias 
 

É provável que o tipo de política mais directamente vocacionada para a prevenção do AEP 
seja aquele que reconhece e dá resposta às dificuldades financeiras que estão na origem do 
abandono escolar precoce de muitos jovens. Alguns países disponibilizam apoio financeiro 
directo aos alunos ou às respectivas famílias, desde que aqueles continuem a frequentar a 
escola. Alguns pagamentos dependem igualmente dos resultados escolares do aluno. Os 
jovens/as famílias elegíveis para esses pagamentos são geralmente identificados com base 
no respectivo rendimento ou noutros critérios socioeconómicos (tais como crianças 
oriundas de minorias étnicas, de famílias numerosas ou de famílias monoparentais). O 
apoio financeiro pode ser atribuído sob a forma de subvenções, subsídios, deduções fiscais, 
abonos ou bolsas de estudo.  
 
Por exemplo, na Eslováquia, as bolsas de motivação tiveram efeitos positivos a nível de 
assiduidade e de bom desempenho dos alunos. Os órgãos directivos das escolas associaram 
a atribuição de uma bolsa de estudo a critérios relacionados com a assiduidade e o 
cumprimento de certas obrigações escolares. Em consequência, a assiduidade dos alunos 
beneficiários de bolsas de estudo aumentou, o que, em muitos casos, também se traduziu 
numa melhoria do desempenho escolar.  
 
Por vezes, são aplicadas sanções quando a criança/o jovem não cumpre as condições para 
o recebimento dos benefícios. Na Bélgica (Flandres), por exemplo, quando os alunos 
beneficiários de subsídios apresentam um nível elevado de absentismo durante dois anos 
consecutivos, perdem essa ajuda financeira.  
 
Há vários países que também disponibilizam transporte gratuito para a escola, bem como o 
fornecimento gratuito ou subsidiado de refeições ou material escolar; é o caso, por 

                                                 
166  http://www.ac-

rouen.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1256554520977&ID_FICHE=3547 
[consultado em Março de 2011]. 
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exemplo, da Estónia, da Letónia, da Lituânia e da Finlândia (refeições escolares gratuitas), 
ou de Portugal e da Eslovénia (transporte escolar gratuito). 
 
No Reino Unido, todavia, existem dados contraditórios sobre os efeitos de incentivos 
financeiros dessa natureza, como se descreve na caixa seguinte.  
 
Caixa 7: Subsídio de subsistência escolar (Educational Maintenance Allowance), 

Reino Unido 

Reino Unido 

Subsídio de subsistência escolar (Educational Maintenance Allowance ) 
(EMA)167 

Um dos mecanismos fundamentais de apoio financeiro no Reino Unido tem sido o subsídio 
de subsistência escolar (EMA), que pagava até 30 libras por semana aos estudantes que 
continuassem a frequentar a escola após os 16 anos. Os pagamentos dependiam da 
assiduidade. Entretanto, o actual Governo decidiu pôr fim a este programa, tendo os 
últimos pagamentos sido efectuados no fim do ano lectivo de 2010/2011.  
 
O Departamento de Educação invocou um estudo da National Foundation for Educational 
Research que havia concluído que 90% dos alunos beneficiários deste subsídio 
continuariam a estudar mesmo sem receberem aquele pagamento. No entanto, uma 
avaliação realizada durante o anterior Governo tinha demonstrado que este subsídio se 
traduzia em taxas de continuidade no ensino a tempo inteiro mais elevadas do que de 
outro modo seria possível, além de que a iniciativa também parece ter tido um impacto 
positivo nas atitudes parentais face à continuidade dos jovens.    
 

 

 Actividades pós-escolares 
 

As actividades desenvolvidas fora do horário escolar e/ou do estabelecimento de ensino 
podem constituir um meio de cativar alunos em risco de abandono escolar. Neste contexto, 
podem ser disponibilizadas oportunidades de aprendizagem ou actividades 
extracurriculares. Enquanto as primeiras, nomeadamente apoio intensivo em disciplinas 
específicas e apoio para "aprender a aprender", podem ajudar os participantes a progredir 
e a recuperar o interesse pelos estudos, as segundas, incluindo actividades sociais, 
culturais e desportivas, podem ajudar os participantes a reconstruir uma relação positiva 
com a escola e/ou o respectivo pessoal, assim como proporcionar actividades gratificantes 
que podem aumentar a auto-estima e reduzir a frustração. As actividades extracurriculares 
também podem contribuir para melhorar as competências sociais dos alunos e promover 
uma maior coesão no seio da estrutura escolar. A importância do ensino não formal para a 
redução do AEP é, pois, incontestável.  
 
O objectivo das "escolas abertas" em França é que os estudantes comecem a participar 
activamente na vida escolar e a ver a escola como um local onde querem estar. Esta 
iniciativa, lançada em 1991, permite aos alunos ter acesso a algumas escolas à quarta-
feira, ao sábado e durante as férias escolares. Os alunos podem participar em várias 
actividades diferentes, seja de natureza pedagógica (que representam 34% das actividades 

                                                 
167  http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/14To19/MoneyToLearn/EMA/DG_066955 [consultado em 

Março de 2011]. 
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disponibilizadas e incluem ajuda nos trabalhos de casa/métodos de ensino e apoio 
especializado), cultural (27% das actividades), desportiva ou social, transformando a 
percepção que têm da escola e do respectivo pessoal, e vice-versa.  
 
As actividades pós-escolares têm de encontrar o equilíbrio certo entre ajudar a fazer os 
trabalhos de casa e levar as aulas exteriores até espaços como centros desportivos ou 
comunitários. Nos Países Baixos, o princípio da escola alargada (brede school) assegura aos 
alunos desfavorecidos um apoio, aulas e orientação suplementares, assim como actividades 
de lazer. As primeiras brede schools foram implantadas em zonas desfavorecidas e tinham 
como objectivo acolher durante todo o dia crianças cujos pais trabalhavam a tempo inteiro.  
 
Em alguns países, as escolas têm a obrigação de disponibilizar serviços de apoio a crianças 
e jovens após o horário escolar. Na Polónia, as escolas estão obrigadas a organizar algumas 
actividades pós-escolares para os respectivos alunos, nomeadamente aulas suplementares 
para os alunos com desempenho escolar insuficiente, aulas especiais que ajudem na 
preparação para os exames nacionais, actividades desportivas, artísticas ou outras que de 
alguma forma desenvolvam os interesses dos alunos (por exemplo, clubes de ciências). Na 
Suécia, são as autoridades municipais que, por Lei, têm a obrigação de providenciar os 
serviços de apoio a crianças em idade escolar, até completarem 12 anos168.  
 
Na Hungria, o Fundo Social Europeu (FSE) apoiou a criação de uma rede de centros 
("Tanoda") que visam oferecer a crianças desfavorecidas, principalmente mas não 
exclusivamente da comunidade cigana, um apoio suplementar que as crianças com 
melhores condições de vida recebem normalmente em casa. Os centros ajudam as crianças 
a fazer os trabalhos de casa e organizam actividades artísticas e desportivas. Desde a 
criação destes centros registou-se um aumento drástico dos níveis de assiduidade e de 
desempenho escolar. Um factor fundamental deste sucesso parece ser o envolvimento 
directo de representantes da comunidade cigana e dos pais. 
 
Em França, algumas actividades educativas pós-escolares são dirigidas a alunos das 
escolas do ensino básico (ensino primário e níveis iniciais do ensino secundário) que 
dependem do ensino prioritário (redes RAR e RSR). Quatro vezes por semana, durante 
cerca de duas horas, é prestado um apoio pós-escolar que consiste em ajudar os alunos a 
fazer os trabalhos de casa, além de actividades desportivas, culturais e artísticas, 
proporcionando ainda uma prática oral suplementar de línguas estrangeiras. Este apoio é 
prestado em regime de voluntariado por professores, assistentes de professores, 
assistentes pedagógicos e linguísticos, pessoal de associações reconhecidas, artistas e 
estudantes. 
  

 Apoio a crianças de grupos minoritários e meios desfavorecidos 
 

Na maioria dos países e contextos europeus, os alunos migrantes evidenciam taxas 
significativamente mais elevadas de AEP do que a população nativa. Os motivos para o 
abandono escolar revestem-se normalmente de alguma complexidade. Alguns países 
procuram reduzir o AEP no seio das populações migrantes investindo em medidas de apoio 
à integração das crianças migrantes recém-chegadas. Este apoio pode incluir aulas 
temporárias de recepção/integração ou o recrutamento de assistentes pedagógicos para 
escolas com índices elevados de crianças migrantes a fim de ajudar na sua integração. 
 
 
 

                                                 
168  Skolverket (2010), Os tempos-livres do seu filho são importantes. Informação sobre centros de tempos-livres.  
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A maioria das crianças migrantes tem necessidades específicas em termos de 
aprendizagem da língua do país de acolhimento. Por conseguinte, muitos países dispõem 
de medidas de apoio à aprendizagem de uma língua "suplementar" ou "segunda 
língua". Na Dinamarca, o dinamarquês como segunda língua foi introduzido pela primeira 
vez nas Folkeskole, enquanto disciplina, em 1995. A disciplina é leccionada a todos os 
alunos que necessitam dessa instrução para ficarem em igualdade de circunstâncias com os 
seus colegas nativos em termos de desempenho escolar nas restantes disciplinas. Há 
igualmente uma atenção crescente à integração da aprendizagem da língua e dos 
conteúdos. No sector do ensino e formação profissional (EFP), criou-se uma disciplina 
opcional denominada "dinamarquês profissional como segunda língua" para estudantes 
bilingues que necessitem de melhorar os conhecimentos da língua dinamarquesa a fim de 
completarem o seu programa. Na Suécia, todos os alunos com uma língua de origem 
diferente do sueco têm o direito de receber aulas suplementares nessa língua. Os alunos de 
origem estrangeira podem estudar sueco como segunda língua e não como primeira língua, 
mas são obrigados a seguir uma destas duas opções. No ano lectivo 2009/10, concluiu-se 
que eram elegíveis para aulas na respectiva língua de origem cerca de 173 000 alunos do 
ensino obrigatório, o que representa 19% do universo total de alunos169. 
 
O apoio à aprendizagem da língua também pode apresentar-se sob a forma de materiais ou 
de lições. Na Grécia, foram publicados 32 manuais (seis deles para os formadores) como 
material de apoio pedagógico, tendo em conta as características culturais específicas da 
comunidade cigana, para o ensino suplementar da língua grega e de outras disciplinas aos 
alunos ciganos. Os resultados do primeiro projecto evidenciaram uma redução da 
percentagem de alunos que abandonavam a escola primária de 75% (em 1997) para 24% 
(em 2001), bem como um aumento do número de alunos ciganos a ingressar nas escolas 
secundárias170.  
 
Em alguns países são disponibilizadas aulas de "preparação" ou de "integração" 
separadas a crianças de grupos minoritários para as ajudar a adaptarem-se à nova escola 
e ao novo local de residência. Na Grécia, existem aulas especiais de integração para alunos 
gregos repatriados e alunos estrangeiros. Em 2002, estavam em funcionamento 400 aulas 
de acolhimento e 500 aulas de apoio com o objectivo de ensinar grego como segunda 
língua/língua estrangeira a fim de promover a (re)integração efectiva de alunos repatriados 
e estrangeiros no sistema de ensino grego. Na Grécia, existem igualmente aulas de 
preparação destinadas às crianças ciganas para lhes proporcionar uma melhor integração 
no ambiente escolar e um apoio suplementar. Em França, as aulas de iniciação temporárias 
(classe d’initiation) no ensino primário destinadas a crianças imigrantes, para aprenderem 
ou melhorarem os conhecimentos de francês, são combinadas com aulas regulares das 
disciplinas que lhes sejam mais acessíveis.  
 
As necessidades das crianças migrantes e oriundas de outras minorias podem não se 
limitar apenas à aprendizagem da língua, podendo igualmente tratar-se de problemas 
culturais que é necessário resolver, como por exemplo a atitude face à educação ou a 
expectativa de os jovens integrarem o mercado de trabalho precocemente. Por 
conseguinte, é importante mudar as atitudes dos pais. Por exemplo, a Bulgária lançou 
campanhas motivacionais para incentivar os pais ciganos a inscreverem os filhos em 
escolas do ensino regular fora dos bairros da comunidade cigana. Na Grécia, o apoio 
prestado às famílias através de centros de apoio móveis é considerado um factor de 

                                                 
169  Skolverket (2010), Factos e números sobre actividades pré-escolares, assistência a crianças em idade escolar, 

escolas e educação para adultos na Suécia 2010, Agência Nacional Sueca para a Educação, Sumário do 
relatório 349. 

170  GHK Consulting (2005), Study on access to education and training, basic skills and early school leavers (Ref. 
DG EAC 38/04). Comissão Europeia. 
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sucesso do programa "Educação para as crianças da minoria muçulmana da Trácia". Estes 
centros visam sensibilizar os pais e prestar-lhes apoio psicológico e aconselhamento a fim 
de resolver problemas que possam estar na origem de desempenhos escolares fracos e do 
AEP, colocando ainda à disposição dos pais cursos de língua grega (principalmente para as 
mães). 
 
Importa também dotar os professores das competências adequadas para fazer 
face às necessidades de uma turma multicultural. A República Checa tem 
desenvolvido várias acções, integradas no projecto "Programa de apoio à integração da 
comunidade cigana", no sentido de ajudar o pessoal docente a compreender as 
necessidades específicas dos alunos ciganos, nomeadamente a formação dos professores 
sobre o uso de métodos eficazes de ensino das crianças ciganos e a criação de um 
ambiente inclusivo na escola e na sala de aula; ou a formação de assistentes pedagógicos 
que trabalhem com crianças, alunos e estudantes socialmente desfavorecidos.  
 
As políticas de dessegregação visam alterar a composição social dos 
estabelecimentos de ensino e melhorar o acesso das crianças de estratos 
socioeconómicos baixos a escolas com uma composição socioeconómica mais 
elevada. Algumas das estratégias de dessegregação utilizadas pelas autoridades em 
diferentes países consistem, por exemplo, em: 

 Estratégias de "bussing" – transporte de crianças de bairros desfavorecidos para 
escolas melhores localizadas noutras zonas da cidade/região; e 

 Políticas de integração da comunidade cigana (visando a integração das crianças 
ciganas no ensino regular). 

 
Pode não ser fácil implementar medidas de dessegregação, devido, por exemplo, a uma 
eventual resistência da comunidade local e dos pais das crianças que frequentam aqueles 
estabelecimentos de ensino. Na Grécia, por exemplo, não obstante as comunicações do 
Ministério às escolas, as políticas de dessegregação são postas em causa por uma opinião 
pública geralmente negativa, em especial no que diz respeito às crianças ciganas que 
frequentam as escolas do ensino regular. Não são assim tão raras as notícias nos meios de 
comunicação social sobre pais que ameaçam retirar os filhos de escolas onde se 
inscreveram crianças de grupos minoritários. Em muitos casos, existem questões sociais e 
culturais mais amplas que têm de ser resolvidas para que a dessegregação seja eficaz.  
 
A Lituânia, sendo um país cuja dimensão emigratória é das mais elevadas da Europa, 
debate-se com o problema da educação das crianças cuja instrução escolar foi afectada 
pela migração dos pais: crianças que estão a viver no estrangeiro com os pais, ou crianças 
que regressaram à Lituânia com os pais mas não possuem conhecimentos da língua lituana 
e nunca frequentaram o sistema de ensino lituano. Existem várias medidas de apoio aos 
emigrantes, nomeadamente171: 

 os alunos que regressam à Lituânia podem prosseguir os seus estudos nas escolas 
do regime geral (é prestado um apoio adicional para colmatar eventuais lacunas do 
programa de ensino); 

 as crianças migrantes e os Lituanos retornados que não sabem falar lituano dispõem 
da oportunidade de estugar a língua lituana durante um ano em grupos de transição 
ou de transição móveis, antes de prosseguirem os estudos nas escolas do regime 
geral. 

 
                                                 
171  O Ministério da Educação e da Ciência (2010), Educação lituana. Apenas factos.     
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São vários os exemplos de sucesso, em diferentes países, de projectos de apoio a jovens 
oriundos de grupos minoritários. Na Dinamarca, por exemplo, o programa "Precisamos de 
todos os jovens" (Brug for alle unge), que foi lançado pelo Ministério dos Assuntos dos 
Refugiados, Imigração e Integração e decorreu entre 2002 e 2010, produziu resultados 
positivos. O programa desenvolveu e dirigiu actividades no sentido de assegurar que o 
grupo-alvo e respectivos pais estivessem a par das oportunidades educativas, e incentivar 
a participação dos alunos imigrantes no sistema de ensino, actividades essas que incluíam: 
cafés de estudo; pessoas conhecidas com origens imigrantes que davam informações sobre 
o sistema de ensino dinamarquês; feiras de educação e de profissões; e campanhas de 
recrutamento. Uma avaliação revelou que 50% dos participantes consideraram que o uso 
de pessoas conhecidas "a servir de exemplo" foi inspirador e os tinha incentivado a 
completar os estudos. Além disso, entre 2003 e 2006, foram criados cerca de 80 "cafés de 
estudo", geridos por 900 voluntários que, por semana, ajudavam 1 600 crianças e jovens. 
Cerca de 8 000 pessoas visitaram as feiras de educação e de profissões, o que ajudou a 
inspirar 44% dos jovens do grupo-alvo a inscreverem-se na escola ou a completarem os 
estudos. 
 
No Luxemburgo, foram introduzidos mediadores interculturais nas escolas em 1999, em 
resposta à chegada de um grande número de requerentes de asilo maioritariamente 
provenientes dos Balcãs (mediadores interculturais que falavam albanês e servo-croata). A 
procura da mediação intercultural foi aumentando de forma contínua e, actualmente, já 
abrange um número crescente de línguas: português, chinês e russo. Todas as reacções de 
professores, directores das escolas e pais de alunos confirmam a eficácia da mediação em 
manter os pais bem informados, facilitar a integração das crianças e resolver 
mal-entendidos entre pais e escolas. Em 2006, esta medida foi objecto de destaque no 
relatório anual do Observatório Europeu contra o Racismo e a Xenofobia, tendo sido 
apresentada como exemplo de boas práticas. 
 
4.3. Políticas e medidas preventivas estruturais/centradas no 

sistema 
 

 Formação de professores 
 

A formação de professores pode aumentar a qualidade do ensino e, consequentemente, 
melhorar a experiência de aprendizagem dos alunos e estudantes. Há dados indicativos de 
que a qualidade de ensino está fortemente associada ao desempenho escolar dos alunos, 
sendo um dos factores mais importantes do sucesso escolar172. Os efeitos que o ensino 
pode ter no desempenho escolar dos alunos sugerem que um ensino de qualidade também 
afectará as taxas de AEP. Além disso, tendo alguns estudos concluído que os jovens que 
abandonam a escola têm mais probabilidades de revelar uma relação negativa com os 
professores173, é manifestamente importante que os professores possuam 
competências adequadas para cativar e motivar todos os alunos da turma. A 
formação de professores pode habilitar os professores a identificar alunos em risco e 
encontrar formas eficazes de trabalhar com eles.  
 

                                                 
172  Comunicação da Comissão Europeia COM (2007), 392 Final, Melhorar a qualidade da formação académica e 

profissional dos docentes, Conselho Europeu (2009). Conclusões do Conselho e dos Representantes dos 
Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho de 26 de Novembro de 2009 sobre o desenvolvimento 
profissional dos professores e dos dirigentes escolares. 

173  Darmody, M, McCoy, S, Smyth, E (2007), Adolescents’ Educational Attainment and School Experiences in 
Contemporary Ireland, Economic and Social Research Institute; Byrne, D. e Smyth, E., (2010), No Way Back, 
The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and Social Research Institute.  
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Nos últimos anos, o papel dos professores tornou-se mais complexo, com um maior grau 
de exigência. Acresce ainda que o ambiente de ensino também se tornou mais difícil. Por 
exemplo, as turmas são agora compostas por um conjunto mais diverso de jovens com 
origens diferentes e com níveis de aptidão também divergentes. Os Estados-Membros têm 
vindo a rever os métodos utilizados no âmbito da formação inicial dos professores e das 
oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo (DPC) no sentido de ajudar os 
professores a adaptarem-se a estas evoluções174.  
 
No entanto, somente em dois países foram identificadas reformas no domínio da formação 
dos professores directamente relacionadas com a redução do AEP: Grécia e Espanha. Em 
Espanha, por exemplo, o Plano de Acção Nacional para a redução do AEP defende que a 
formação de professores deve ter como objectivo a sensibilização para o problema do AEP. 
Os programas de formação devem centrar-se em técnicas para incentivar os alunos a 
realizarem todo o seu potencial e em métodos de controlo e acompanhamento dos alunos 
em risco de abandonar precocemente a escola175. 
 
A formação dos professores sobre as necessidades de apoio, o meio cultural e os problemas 
com que se debatem grupos específicos em risco de abandono escolar, pode contribuir para 
combater o AEP. Na Dinamarca, na Irlanda, na Grécia e no Reino Unido, a formação inicial 
de professores tem sido adaptada de modo a fazer face à diversidade da população 
estudantil, por exemplo, para ter em conta o número crescente de alunos da Dinamarca 
cuja primeira língua não é o dinamarquês ou para aumentar as competências de alunos 
com necessidades especiais no Reino Unido. Na Irlanda, a formação inicial de professores 
inclui um módulo sobre desvantagens educativas (que não é obrigatório). Na Grécia, a 
partir de 2002, os programas de DPC têm incidido no desenvolvimento das competências 
dos professores para ensinarem o grego como segunda língua a crianças muçulmanas que 
falam turco em casa e que iniciam o ensino primário sem saberem grego, e para poderem 
trabalhar com o grupo-alvo de crianças176. 
 

 Educação pré-primária 
 

Existem muitos estudos cujas conclusões demonstram que uma educação pré-primária de 
grande qualidade pode melhorar as oportunidades sociais e educativas de todas as 
crianças177 e pode produzir importantes benefícios socioeconómicos a longo prazo. 
Isto deve-se ao facto de essa educação poder compensar (em certa medida) a falta de 
estímulos físicos e cognitivos em casa, beneficiando assim de modo especial as crianças 
oriundas de famílias desfavorecidas. 
 
Este facto é ilustrado, por exemplo, pelos dados do PISA de 2003: as crianças que 
participaram em programas de educação pré-escolar obtiveram classificações 
significativamente mais elevadas em matemática, aos 15 anos, mesmo depois de se ter em 
conta o estatuto socioeconómico. Na Irlanda, uma análise de custos/benefícios, realizada 
em 2005, demonstrou que por cada euro investido em educação e cuidados na primeira 
infância (ECEC) é possível prever um retorno que pode atingir os 7,10 euros. Um outro 

                                                 
174  Comissão Europeia (2009), Progressos alcançados na realização dos objectivos de Lisboa no domínio da 

educação e da formação, Indicadores e valores de referência. 
175  Ministério de Educação, Política Social e Desporto (2008), Plan para la reducción del abandono escolar. 
176  Informação sobre a educação das crianças de minoria muçulmana disponível em: 

http://www.museduc.gr/index.php. 
177  Ver, por exemplo, Comissão Europeia e NESSE (2008), Early Matters Symposium Conclusions; UNESCO (2008) 

Educação para Todos; Comunicação da Comissão sobre eficiência e equidade nos sistemas de educação e 
formação, COM(2006) 481, p.5; OCDE (2006) Starting Strong II: Early Childhood Education and Care; Penn 
(2009), Early childhood education and care. Key lessons from research for policy makers; Unesco (2007), 
Educational Panorama 2007: achievements and challenges. 
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estudo também demonstrou que, onde o sucesso escolar é tradicionalmente baixo e os 
níveis de desemprego e de pobreza elevados, o investimento em ECEC pode mudar as 
oportunidades de vida de toda uma geração178. Por estas razões, a educação pré-primária 
pode revelar-se útil na resolução de alguns problemas eventualmente conducentes ao AEP 
numa fase posterior.  
 
Os dados do Eurostat mostram que países com taxas elevadas de participação na educação 
pré-primária (por exemplo, Bélgica, França e Países Baixos) apresentam níveis 
relativamente baixos de AEP. No entanto, há países com taxas significativamente mais 
elevadas de AEP (Espanha e Malta) que também evidenciam taxas de participação acima da 
média da UE-27 de 85%. Daí se conclui que a educação pré-primária não é, só por si, 
suficiente para resolver o problema do AEP, embora possa ter um impacto positivo quando 
implementada em conjunto com um pacote de medidas adequado (para obter mais 
informações estatísticas, ver figuras 26-29 e quadros 21-22 no Anexo Estatístico 2).  
 
Existem conclusões valiosas a nível nacional que comprovam o impacto da participação na 
educação pré-primária na "disponibilidade" para a escolaridade e no sucesso escolar, 
ambos factores determinantes do processo de AEP. Por exemplo, em 2004, no Reino Unido, 
foi implementado o projecto de prestação eficaz da educação pré-escolar (Effective 
Provision of Pre-School Education - EPPE) com o objectivo de identificar os efeitos positivos 
que a educação pré-primária pode ter no desenvolvimento educativo em fases posteriores. 
O estudo concluiu que a participação em programas de educação pré-primária de boa 
qualidade contribui para combater a exclusão social e promover a inclusão, ao proporcionar 
a crianças desfavorecidas um melhor começo no ensino primário. Os resultados também 
indicam que a educação pré-primária tem efeitos positivos no desenvolvimento das 
crianças, que são mais visíveis do que as influências familiares. O projecto é descrito na 
caixa infra. 
 
Caixa 8:  Projecto de prestação eficaz da educação pré-escolar (Effective Provision 

of Pre-School Education) (EPPE), Reino Unido  

 
REINO UNIDO 

Projecto de prestação eficaz da educação pré-escolar (Effective Provision 
of Pre-School Education) (EPPE)179 

O projecto de prestação eficaz da educação pré-escolar (EPPE) consistiu num estudo 
longitudinal sobre o desenvolvimento das crianças entre os três e os sete anos de idade. A 
fim de investigar os efeitos da educação pré-escolar, o EPPE recolheu um vasto leque de 
informações sobre as 3 000 crianças que integraram a amostra nacional em que o estudo 
se baseou. 
 
Os resultados do projecto põem em evidência os efeitos positivos da educação pré-escolar 
em diferentes fases do ensino básico: 

 no ingresso no ensino básico (5 anos de idade) 

 nos anos 1 e 2 (6 e 7 anos de idade). 
 

                                                 
178  National Economic and Social Forum (2005), Report no. 31: Early Childhood Care and Education, Dublin: 

National Economic and Social Forum, citado em Children’s Rights Alliance, Is the Government keeping its 
promises to children? Report Card 2011, Dublin: Children’s Rights Alliance. 

179  Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B. (2004), The Effective Provision of Pre-
School Education (EPPE) Project: Findings from Pre-school to end of Key Stage1. 



Redução do abandono escolar precoce na UE 
_________________________________________________________________________ 

99 

O projecto demonstrou que a experiência pré-escolar reforça o desenvolvimento integral da 
criança. A duração da frequência da educação pré-escolar é importante. Se tiver início 
numa idade inferior à prevista no estudo (isto é, antes dos 3 anos), potencia o 
desenvolvimento intelectual. Contudo, a frequência a tempo inteiro não se traduziu em 
melhores resultados do que os da prestação a tempo parcial. 
 
As crianças oriundas de meios desfavorecidos beneficiam de modo significativo de uma 
educação pré-escolar de qualidade. Isto é particularmente notório no caso de grupos 
pré-escolares que integram crianças oriundas de diferentes meios sociais.  
 
As conclusões do projecto EPPE mostraram que a qualidade da educação pré-escolar está 
ligada aos resultados académicos, afectando as pontuações em testes-padrão de leitura e 
matemática aos seis anos de idade. O impacto foi mais evidente no desenvolvimento de 
competências académicas do que no desenvolvimento social e comportamental. Contudo, a 
referida ligação mostrou-se muito menos evidente aos sete anos de idade. Verificou-se 
igualmente uma correlação positiva entre as qualificações do pessoal docente e o 
nível de qualidade dos estabelecimentos de ensino pré-escolar. As crianças fizeram 
mais progressos nos estabelecimentos em que o pessoal docente era mais qualificado. O 
facto de assegurar que os professores que trabalham com as crianças a este nível possuem 
a devida formação tem um impacto significativo na qualidade da prestação e está associado 
a um melhor desempenho académico aos 5 anos de idade. 
 
Concluiu-se ainda que o currículo nos estabelecimentos de educação pré-escolar 
tem incidência nos resultados académicos das crianças em fases posteriores. 
Verificou-se que os centros de ensino onde se privilegia a literacia, as ciências e a 
matemática, bem como a diversidade dos participantes, obtêm melhores resultados 
educativos. Isto foi particularmente evidente na aquisição de competências numéricas e de 
literacia aos 6 anos de idade.  
 
Diversos Estados-Membros estão presentemente a investir na educação pré-escolar, seja 
para aumentar o acesso a esta, seja para melhorar a qualidade da sua prestação. Embora 
nem sempre seja reconhecida claramente como um meio de reduzir o AEP, a educação 
pré-escolar pode, conforme se referiu acima, ajudar a tratar alguns dos problemas 
susceptíveis de conduzir uma criança ou um jovem a abandonar o ensino numa fase 
ulterior. 
 
Em alguns países (p.ex., Espanha, Lituânia, Polónia), o aumento do acesso à educação 
pré-escolar implica apenas um aumento da oferta. É o caso, por exemplo, da Polónia, 
onde em 2008 foi introduzido um programa para promover a criação de jardins-de-infância, 
através da redução dos requisitos formais a satisfazer para criar um infantário e da 
promoção de formas alternativas de prestação da educação pré-escolar (p.ex., 
jardins-de-infância que funcionam em casas particulares). Em Espanha, o Plano Educa3, 
instituído igualmente em 2008, visa aumentar a oferta de lugares na educação pré-escolar 
para crianças com menos de 3 anos de idade. As acções previstas incluem a criação de 
novas creches públicas em quinze comunidades autónomas bem como a ampliação de 
creches existentes, a fim de aumentar a oferta de novos lugares nesses centros de 
educação pré-escolar180.  

 
 

                                                 
180  Ministério da Educação espanhol (2010), Plan de Acción 2010-2011. 
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Noutros países (p.ex., Hungria, Países Baixos), foram promulgadas leis que asseguram o 
acesso a um lugar na educação pré-escolar a todas as crianças com a idade 
adequada. Nos Países Baixos, a lei sobre as Oportunidades de desenvolvimento através da 
qualidade na educação (Ontwikkelingsskansen door kwaliteit en Educatie) foi introduzida 
em 1 de Agosto de 2010. A lei dispõe que todos os municípios asseguram o acesso à 
educação na primeira infância a todas as crianças que dela necessitam. Na Hungria, em 
2003, tornou-se obrigatório assegurar o acesso a um lugar no infantário a todas as crianças 
com mais de três anos de idade, se os pais o solicitarem.  
 
Contudo, também há problemas que podem afectar o nível de acesso à educação 
pré-escolar. Um deles é o custo da participação. Na Lituânia, por exemplo, informações 
pontuais sugerem que as propinas praticadas constituem o obstáculo mais significativo à 
frequência do ensino pré-escolar. Diversos países (Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, 
Luxemburgo, Eslovénia e Reino Unido) introduziram, pois, políticas destinadas a eliminar ou 
a reduzir os custos associados à educação pré-escolar.  
 
A disponibilidade da educação pré-escolar (isto é, se está disponível numa base a tempo 
inteiro ou a tempo parcial) pode igualmente determinar o nível de acesso. Na maioria dos 
países europeus, a prestação de educação na primeira infância vai geralmente ao encontro 
das necessidades dos pais que trabalham, e inclui algumas disposições flexíveis, como a 
prestação ao final da tarde, à noite e/ou ao fim-de-semana181. Nalguns países, porém, 
impõem-se melhorias. O Governo português, por exemplo, incentivou os estabelecimentos 
de ensino pré-escolar a adaptarem-se às necessidades das famílias, na esperança de, até 
ao final de 2009, alargar a prestação à totalidade das crianças com idades a partir dos 5 
anos. Em consequência, os referidos estabelecimentos aumentaram o seu horário de 
funcionamento até às 17h30 ou passaram a prestar os seus serviços durante um mínimo de 
oito horas diárias182. 
 
O acesso à educação pré-escolar para crianças de uma minoria étnica ou oriundas da 
imigração é também uma questão essencial; a inscrição dos alunos migrantes na 
educação pré-escolar é menos frequente que a dos outros alunos183. Como já 
anteriormente se disse, o AEP é mais comum entre este grupo-alvo. A educação 
pré-escolar pode ter importantes benefícios para as crianças de origem imigrante, 
sobretudo ao contribuir para a aprendizagem da língua de instrução ou de uma segunda 
língua184. Nos países em que é concedido apoio financeiro a estas famílias, verifica-se que 
isso se traduz num aumento do acesso e, por conseguinte, da participação de alunos deste 
grupo185. Vários Estados-Membros têm introduzido políticas dirigidas à comunidade cigana 
(p. ex., República Checa, Grécia, Roménia), um grupo cujo acesso aos serviços de ensino 
para a primeira infância é inferior à média de toda a Europa186.  
 
 

                                                 
181  Comissão Europeia (2009), Tackling Social and Cultural Inequalities through Early Childhood Education and 

Care in Europe. 
182  Comissão Europeia (2007), O Sistema Educativo em Portugal, 2006/07. 
183  NESSE (2008), Education and Migration strategies for integrating migrant children in European schools and 

societies, Comissão Europeia (2008), Migração e mobilidade: desafios e oportunidades para os sistemas 
educativos da UE. COM(2008) 423 Final. 

184  Comissão Europeia (2008), Melhorar as competências para o século XXI: Uma agenda para a cooperação 
europeia em matéria escolar. COM(2008) 425 final. 

185  Comissão Europeia (2008), Migração e mobilidade: desafios e oportunidades para os sistemas educativos da 
UE. COM(2008) 423 final. 

186  Parlamento Europeu (2010), Projecto de relatório sobre a aprendizagem durante a primeira infância na União 
Europeia. 
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Todavia, disponibilizar um acesso universal a uma educação pré-escolar de qualidade para 
todos é considerada uma opção com efeitos mais positivos do que a opção que consiste em 
visar especificamente os grupos desfavorecidos, na medida em que as intervenções 
selectivas podem causar problemas de estigmatização187. Na Irlanda, por exemplo, embora 
existissem anteriormente estabelecimentos de ensino pré-escolar específicos para crianças 
viajantes, tais estabelecimentos estão presentemente a ser gradualmente suprimidos. Na 
Grécia, a iniciativa que consiste em tornar a educação pré-escolar obrigatória para todas as 
crianças a partir dos 5 anos de idade é encarada como sendo a estratégia mais promissora 
para impedir o AEP no futuro.  
 
Naturalmente que, como o demonstrou o projecto EPPE acima descrito, a qualidade da 
prestação de educação na primeira infância também é importante; os benefícios não se 
farão sentir se a qualidade da prestação for inadequada. Se as intervenções não forem de 
elevada qualidade, poderão mesmo prejudicar a capacidade de aprendizagem do aluno e 
aumentar as suas desvantagens e disparidades em termos educativos. Significa isto que 
melhorar o acesso sem assegurar a qualidade é redundante188. A qualidade pode ser 
melhorada aumentando os níveis de qualificação dos professores do ensino pré-escolar, 
assegurando que existe um rácio aluno/pessoal docente adequado, envolvendo os pais e a 
comunidade local e assegurando que o programa curricular é adequado.  
 
É amplamente aceite que os professores do ensino pré-escolar devem possuir uma 
qualificação especializada, a nível do bacharelato189. Contudo, a oferta de professores do 
ensino pré-escolar com uma formação especializada necessita de ser melhorada em 
numerosos Estados-Membros190. Na Irlanda, Lituânia, Roménia, Suécia e Reino Unido, 
foram introduzidos programas para melhorar os níveis de qualificação e formação do 
pessoal docente a este nível. No Reino Unido, por exemplo, todos os prestadores de 
serviços no âmbito do EYFS (Early Years Foundation Stage, quadro relativo à prestação de 
ensino e cuidados na primeira infância) devem actualmente contar, entre o seu pessoal, 
com um elemento qualificado com o grau de licenciatura, e obter o EYPS (Early Years 
Professional Status, estatuto profissional para a prestação de ensino e cuidados na primeira 
infância)191.  
 
Vários países introduziram orientações e recomendações para a elaboração de 
currículos apropriados para este nível (por exemplo, República Checa, Itália, Malta e 
Reino Unido). Na República Checa, por exemplo, o Programa-quadro para a educação 
pré-escolar, de 2005, estabelece as bases para o programa educativo nas escolas. No 
Reino Unido, o EYFS introduziu um currículo universal e obrigatório para a educação 
pré-escolar192. 
 

 Aumentar o âmbito da escolaridade obrigatória 
 

Uma medida abrangente consiste em aumentar o período de escolaridade obrigatória, seja 
elevando a idade em que os jovens podem abandonar o ensino, diminuindo a idade em que 
as crianças devem iniciar a escola, ou impondo a exigência de o jovem ter atingido um 
determinado nível ou qualificação antes de poder deixar o ensino. A ideia subjacente a este 

                                                 
187  Comissão Europeia e NESSE (2008), Early Matters Symposium Conclusions, Parlamento Europeu (2010), 

Projecto de relatório sobre a aprendizagem durante a primeira infância na União Europeia. 
188  Comissão Europeia e NESSE (2008), Early Matters Symposium Conclusions. 
189  Comissão Europeia (2009), Tackling Social and Cultural Inequalities through Early Childhood Education and 

Care in Europe. 
190  Wößmann, L. e Schütz, G. (2006), Efficiency and equity in European education and training systems. 
191  Ministério da Educação britânico, The National Strategies. 
192  Ministério da Educação britânico, The National Strategies. 
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tipo de reforma é que ela pode impedir os jovens pouco motivados de abandonar 
precocemente o ensino. Pode igualmente obrigar os sistemas de educação e formação a 
proporcionar percursos educativos credíveis àqueles que têm dificuldades com o sistema 
educativo convencional. 
 
Alguns países aumentaram a duração da escolaridade obrigatória nos últimos anos 
(por exemplo, Dinamarca, Irlanda, Espanha, Itália, Hungria, Países Baixos, Polónia, 
Portugal, Roménia e Reino Unido). Na Dinamarca e Polónia, foi a idade de ingresso no 
ensino que foi alterada; na Dinamarca, a escolaridade obrigatória foi aumentada em 2009, 
de modo a incluir um ano de educação pré-escolar, e, na Polónia, a alteração da idade de 
ingresso na escola – de 7 para 6 anos – foi introduzida inicialmente em 2009/2010 a título 
experimental, devendo tornar-se obrigatória ao cabo de dois anos (2011/2012). Em 
Espanha, Hungria, Países Baixos e Reino Unido, a idade em que um jovem pode abandonar 
o ensino foi aumentada (dos 14 para os 16 anos em Espanha, dos 16 para os 18 na 
Hungria, dos 16 para os 18 nos Países Baixos, e dos 16 para os 18 (até 2015) no Reino 
Unido). O debate sobre o aumento da escolaridade obrigatória também já foi lançado em 
países como a Finlândia, mas por enquanto a ideia não goza de um apoio generalizado.   
 
Nos Países Baixos, o aumento da idade correspondente à escolaridade obrigatória esteve 
directamente relacionado com o combate ao abandono escolar precoce. A escolaridade 
obrigatória foi aumentada dos 16 para os 18 anos de idade, e todos os alunos até aos 18 
anos são obrigados a continuar a sua aprendizagem até obterem uma qualificação de nível 
3 da CITE193. Prevê-se que esta medida, a par de outras políticas aplicadas no âmbito do 
programa-quadro mais abrangente Aanval op schooluitval, permitirá ao país alcançar as 
suas metas ambiciosas no que respeita ao AEP.  
 
Alguns países estipulam um determinado número de anos de escolaridade, em lugar da 
idade em que a criança deve iniciar ou o jovem pode abandonar o ensino. Na Roménia, por 
exemplo, o número de anos de escolaridade obrigatória foi aumentado de oito, no início da 
década, para 11 (10 anos de ensino escolar obrigatório e um ano de educação pré-escolar). 
Em Itália, a Lei das Finanças de 2007 dispõe que "a educação durante pelo menos dez anos 
é obrigatória e destina-se a permitir aos alunos obter uma qualificação do ensino 
secundário completo, ou uma qualificação profissional após uma formação de pelo menos 
três anos, até ao 18º ano de idade do aluno", com efeitos a partir do ano escolar iniciado 
em 2007. Anteriormente, o ensino era obrigatório apenas até aos 14 anos de idade e a 
participação no ensino secundário completo e na formação profissional era voluntária.  
 
Um exemplo interessante, que se verifica em Portugal, tem a ver não com o número de 
anos que um jovem frequenta o ensino ou a formação mas com a duração do dia 
escolar. Em 2006/2007, uma das prioridades do governo consistiu em melhorar o primeiro 
ciclo (para crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos) do ensino 
obrigatório, integrando-o efectivamente no sistema educativo. Posteriormente, o horário 
escolar foi alargado até às 17h30, a fim de proporcionar aos alunos actividades de 
enriquecimento extracurricular. Estas actividades devem incluir apoio ao estudo para todos 
os alunos, e ensino da língua inglesa para os alunos dos 3.º e 4.º anos; as actividades 
facultativas incluem o ensino da língua inglesa ou de outras línguas estrangeiras, actividade 
física e desportiva, música e outra expressão artística. Também na Grécia as escolas a 
tempo inteiro, e as "Novas Escolas" que as substituem (descritas na caixa abaixo), 
prolongaram o horário escolar diário.  
                                                 
193  A Hoger algemeen voortgezet onderwijs (ensino secundário geral completo), Voorbereidend wetenschappelijk 

onderwijs (ensino pré-universitário) ou um certificado MBO de nível 2 – qualificações de nível 3, de acordo com 
a classificação CITE. 
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Caixa 9: Escolas a tempo inteiro e Novas Escolas, Grécia 

 
GRÉCIA 

Escolas a tempo inteiro e Novas Escolas194 
Esta medida tem sido considerada por alguns representantes do sector na Grécia como 
uma das iniciativas de maior sucesso introduzidas no sistema educativo grego nas últimas 
décadas. É também uma das mais importantes medidas criadas com vista a uma melhoria 
da situação em matéria de conclusão dos estudos. 
 
O objectivo das escolas a tempo inteiro é melhorar o desempenho académico dos alunos do 
ensino básico, através da revisão e transformação tanto do espaço escolar como dos 
horários escolares. As escolas funcionam das 7h00 às 16h00, ao contrário das escolas do 
ensino básico comuns, que só estão abertas das 8h00 às 13h00. As escolas a tempo inteiro 
visam melhorar as funções educativa, cultural e social da escola, bem como a sua 
"abertura" à sociedade. O enriquecimento dos programas de estudos e a utilização de 
métodos pedagógicos inovadores com recurso às novas tecnologias são apenas alguns dos 
meios através dos quais estas escolas se procuram adaptar às novas necessidades sociais e 
educativas. Acresce que o prolongamento das horas de funcionamento da escola e dos 
horários escolares se traduz num apoio adicional aos pais que trabalham, que 
frequentemente não têm possibilidade de ajudar os seus filhos com os trabalhos de casa e 
outros trabalhos escolares. 
 
Contudo, as escolas a tempo inteiro acabaram por se dividir em dois tipos. Na sua maioria, 
tornaram-se escolas a tempo inteiro "abertas", onde o horário obrigatório era seguido 
apenas até às 13h00, sendo que a partir dessa hora e até às 16h00 não havia um 
programa estruturado, infra-estruturas ou pessoal de apoio às crianças. Um menor número 
de escolas a tempo inteiro continuou a funcionar como escolas a tempo inteiro "fechadas", 
com um horário estruturado obrigatório para todas as crianças, durante todo o dia. 
  
Na tentativa de colmatar a enorme lacuna existente entre os dois tipos anteriores de 
escolas a tempo inteiro, no ano escolar de 2010/2011, foi introduzida em 800 escolas em 
toda a Grécia a medida estratégica "Novas Escolas". A iniciativa "Novas Escolas" visa 
igualmente minorar a influência de factores familiares negativos nas crianças, melhorar a 
situação social e cultural de crianças de meios desfavorecidos, mas também assegurar que 
o tempo extra que as crianças passam na escola seja bem aproveitado, por exemplo, 
ajudando-as na realização dos trabalhos de casa ou envolvendo-as em actividades 
recreativas, acções que em princípio devem, todas elas, ajudar a reduzir o AEP. O 
programa diário obrigatório que todas as crianças necessitam de seguir será prolongado de 
uma hora, terminando não às 13h00, como anteriormente, mas às 14h00. Entre as 14h00 
e as 16h15, a escola terá em funcionamento uma "zona flexível" de actividades; as 
actividades são seleccionadas em função das necessidades dos alunos de cada escola. 
Assim, a iniciativa "Novas Escolas" procurou generalizar o conceito das escolas-piloto a 
tempo inteiro, colocando a tónica em novas matérias, no ensino de línguas estrangeiras, na 
ajuda aos alunos com os trabalhos de casa, nas TI e na cultura.  
 

                                                 
194  Fontes: Entrevistas a intervenientes; Charalambos, Konstantinou (2008), Overview of the social and 

pedagogical role of All Day Schools: a survey of parents and teachers, 2008. Universidade de Ioannina; 
Website www.edulll.gr; Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia. 
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Também na Alemanha estão a ser introduzidas as escolas a tempo inteiro, através de uma 
reforma do sistema educativo. O programa Educação e Apoio Futuros (Zukunft Bildung und 
Betreuung) disponibiliza financiamento e orientações para a criação de escolas a tempo 
inteiro na Alemanha (praticamente todas as escolas alemãs são escolas a meio tempo). O 
programa não tem como único objectivo o estabelecimento de novas escolas a tempo 
inteiro, mas também a criação de novos lugares nas escolas existentes e o 
desenvolvimento e melhoria de serviços já disponibilizados aos alunos. A criação de escolas 
a tempo inteiro visa melhorar a qualidade geral da educação a que os alunos têm acesso: 
ao passar o dia inteiro na escola, os estudantes têm maiores possibilidades de tirar proveito 
da ajuda e orientação dos professores e pessoal auxiliar. Trata-se igualmente de uma 
medida de apoio às famílias, uma vez que permite aos pais equilibrar melhor a sua vida 
profissional e a sua vida familiar195.  
 
Alguns países optaram por colocar o ónus não no indivíduo mas nos prestadores de 
serviços educativos ou nas autoridades da educação, introduzindo "garantias da 
juventude". Estas garantias destinam-se a assegurar ou que todos os jovens tenham um 
emprego, estejam a estudar ou a ser objecto de medidas de activação, ou que haverá um 
lugar disponível para eles em determinados tipos de oferta educativa ou formativa.  
 
As Garantias da Juventude encontram-se instituídas, por exemplo, na Alemanha, França, 
Áustria, Finlândia e Reino Unido. Na Alemanha, Áustria e Reino Unido, privilegia-se a 
garantia de que haverá um lugar disponível para os jovens na educação/formação. Por 
exemplo, na Áustria, a Lei da Formação Profissional (Berufsausbildungsgesetz) garante a 
oferta de formação profissional a todos os jovens até aos 18 anos de idade. Essa lei foi 
reformulada em 2008 e inclui uma garantia de formação em contexto laboral 
(Ausbildungsgarantie), destinada a jovens até aos 18 anos de idade que desejam iniciar 
uma formação em contexto real de trabalho mas não conseguem acesso a uma empresa 
onde a mesma lhes seja facultada. No Reino Unido, a "Garantia de Setembro" confere às 
autoridades locais a responsabilidade de assegurar que a todos os jovens de 16 e 17 anos 
de idade seja oferecido um percurso educativo ou formativo apropriado, com apoio 
adequado sempre que necessário.  
 
No Reino Unido, os elementos disponíveis até à data parecem indicar que a "Garantia de 
Setembro" está a conseguir os efeitos pretendidos. Em 2009, quase 96% dos jovens de 16 
anos e quase 90% dos jovens de 17 anos declararam que pretendiam continuar a aprender 
e receberam uma oferta a coberto da Garantia196. 
 
A eficácia das medidas destinadas a aumentar o âmbito da escolaridade obrigatória – seja 
através do prolongamento do ensino obrigatório ou do aumento da duração do dia escolar 
– dependerá naturalmente da qualidade da oferta educativa disponibilizada às crianças 
e aos jovens através desta prestação alargada. Essa qualidade, por sua vez, depende de 
um financiamento adequado para apoiar a oferta acrescida de lugares ou o âmbito 
acrescido do novo horário.  
 
Na Grécia, por exemplo, embora as Novas Escolas acima referidas tenham sido introduzidas 
apenas no ano escolar de 2010/2011, as partes interessadas entrevistadas para o presente 
estudo já apontaram algumas críticas ao sistema. Em sua opinião, a iniciativa Novas 
Escolas introduziu um horário sem as necessárias infra-estruturas nas escolas, como sejam 

                                                 
195  www.bmbf.de [consultado em Março de 2011], http://www.ganztagsschulen.org/131.php [consultado em 

Março de 2011]. 
196  DCSF, DWP, BIS (2009), Investing in Potential, our Strategy to increase the proportion of 16-24 year olds in 

education, employment or training. 
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bibliotecas, uma zona de refeições e espaços para lazer e actividades especiais. Uma crítica 
mais directamente relacionada com a questão do AEP é a de que as crianças com um défice 
de capital cultural, que necessitam sobretudo de um acompanhamento e um apoio especial, 
não encontrarão esse apoio num contexto caracterizado por um horário intensivo repleto de 
actividades, onde a atenção é desviada da consecução de resultados essenciais ao nível da 
aprendizagem para um grande número de matérias, o que não abona a favor do sucesso 
escolar em anos futuros, podendo conduzir ao abandono escolar precoce. 
 
Outra forma de aumentar a intensidade do apoio aos jovens nas escolas é diminuindo o 
rácio alunos-professor. Alguns países decretaram a redução da dimensão das turmas, a 
fim de permitir aos professores prestar um apoio mais individualizado aos alunos.  
 
Na Áustria, um dos principais objectivos do Ministério Federal da Educação, Artes e Cultura 
é conseguir uma redução do número de alunos por turma, de modo a melhorar as 
condições de aprendizagem nas escolas e, assim, conseguir de forma indirecta prevenir o 
AEP. Na Grécia, a dimensão das turmas nas escolas públicas foi reduzida a um máximo de 
25 alunos. Isto melhorará, assim se espera, a qualidade do ensino e a atenção dispensada 
às necessidades de cada aluno, contribuindo assim para reduzir o AEP. 
 
Em alguns países, as turmas são de menor dimensão nas escolas ou nas classes com uma 
maior proporção de crianças identificadas como sendo desfavorecidas ou tendo 
necessidades educativas especiais. Na Irlanda, por exemplo, as escolas que recebem 
financiamento a coberto do Plano de Acção DEIS (Developing Equality in Schools, ou 
Desenvolver a igualdade nas escolas) têm um rácio alunos-professor mais baixo. Enquanto 
o rácio normal é de 29:1, nas escolas DEIS o rácio baixa para 20:1 ou por aí. As partes 
interessadas consultadas para um estudo sobre o combate às desvantagens educativas na 
Irlanda afirmaram considerar as turmas de menor dimensão um aspecto positivo do 
programa DEIS197. Em Portugal, as turmas no 1.º ciclo do ensino básico devem ter no 
máximo 25 alunos. No 2.º ciclo, o número de alunos por turma varia entre 24 e um 
máximo de 28. Contudo, as turmas com alunos com necessidades educativas especiais não 
podem ter mais de 20 alunos. 
 
Na Irlanda, porém, no caso das escolas não abrangidas pelo programa DEIS, e por força 
dos cortes orçamentais no sector público, a dimensão média das turmas escolares tem 
aumentado. Também em França, segundo as partes interessadas, a constante redução no 
número de lugares para professores tem-se traduzido num aumento da dimensão das 
turmas198. 
 

 Reformas curriculares, novos tipos de percursos educativos e mudanças 
nos métodos de ensino 
 

Em alguns países, foram efectuadas reformas curriculares ou foram introduzidos novos 
tipos de programas de ensino/formação como alternativas para os jovens potencialmente 
em risco de abandono escolar precoce. Entre essas alternativas, contam-se novos 
programas de formação profissional, programas em regime de alternância (que envolvem 
formação em contexto laboral a par de aprendizagem na escola), e qualificações com 
recurso a novos métodos de ensino, aprendizagem e/ou avaliação. Isto porque para alguns 

                                                 
197  Smyth, E. e McCoy, S., (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin.  
198  O objectivo do governo consiste em que, por cada dois funcionários que passam à reforma, apenas um seja 

substituído. Este rácio não se pode aplicar aos professores mas tem-se registado, sem sombra de dúvida, uma 
diminuição no número de vagas de "substituição". 
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jovens em risco de abandono escolar as oportunidades de aprendizagem cinética são mais 
atractivas do que as matérias com uma orientação mais académica. Nem todos os jovens 
se adaptam a um currículo académico. As matérias profissionalizantes também podem ser 
mais motivantes, na medida em que permitem ao jovem ver que aquilo que está a 
aprender tem uma relevância directa no local de trabalho.  
 
Em Espanha, por exemplo, o plano de acção nacional para reduzir o abandono escolar 
precoce estabelece que se deve proceder a uma mudança na organização do último ano da 
ESO (Educación Secundaria Obligatoria, ou Ensino Secundário Obrigatório), de modo que 
aos alunos sejam dadas duas opções: o tradicional Bachillerato ou um programa de 
formação profissional, os quais conferem, ambos, um diploma do ensino secundário. Além 
disso, o referido plano de acção preconiza que deve existir uma maior possibilidade de 
escolha para os alunos que não conseguem progredir findo o terceiro ano do ESO – devem 
poder optar entre repetir o ano e prosseguir um dos PCPI (Programas de Cualificación 
Profesional Inicial, ou Programas de qualificação profissional inicial). 
 
Os programas em regime de alternância são reconhecidos em Itália como um meio de 
mobilizar os alunos em risco de abandono escolar precoce. O Governo italiano promulgou 
uma lei relativa à promoção da formação em regime de "alternância escola-emprego" em 
todos os tipos de escolas do ensino secundário em 2003 e, no ano escolar de 2007/2008, 
quase 50 000 escolas secundárias já haviam activado alguns projectos de formação em 
alternância. Ainda não foi levada a cabo uma avaliação cabal do sistema italiano de 
formação em alternância escola-emprego, mas a Câmara de Comércio recolheu as opiniões 
de alguns dos alunos participantes, bem como das escolas e empresas. Os dados indicam 
que esta abordagem aumenta a motivação dos alunos, especialmente dos que manifestam 
um baixo nível de interesse por abordagens puramente teóricas. Também desenvolve neles 
competências interdisciplinares, como o trabalho em equipa, a resolução de problemas, a 
capacidade de comunicação, e constitui além disso uma oportunidade para os participantes 
fazerem prova de competências que nem sempre são reconhecidas na sala de aula. Dá 
ainda aos alunos, e isso é importante, uma noção do que são o contexto real de trabalho e 
as exigências do local de trabalho. As empresas elogiaram o projecto, pois este confere aos 
alunos competências práticas e transversais que são essenciais no local de trabalho mas 
que, geralmente, não são trabalhadas pelo sistema educativo formal199. 

Alguns países introduziram novos cursos centrados em estilos diferentes de 
aprendizagem e avaliação, como o trabalho de projecto em lugar dos exames, para 
combater o AEP. Na Irlanda, por exemplo, foram desenvolvidos dois programas dirigidos a 
alunos em risco. Trata-se do Junior Certificate School Programme (JCSP) e do Leaving 
Certificate Applied (LCA). Ambos os programas colocam a tónica nos trabalhos, funções e 
projectos transdisciplinares, bem como no desenvolvimento pessoal e social. Segundo as 
informações disponíveis sobre estes programas, ambos são encarados positivamente pelos 
profissionais do ensino e pelos alunos, conforme se refere na caixa abaixo. 
 
 

                                                 
199  Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxemburgo: 

Serviço das Publicações da União Europeia.  
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Caixa 10:  Junior Certificate School Programme (JCSP) e Leaving Certificate 
Applied (LCA), Irlanda 

IRLANDA 

Junior Certificate School Programme (JCSP) e Leaving Certificate Applied 
(LCA) 

O JCSP visa tornar o Junior Certificate (habilitação que corresponde ao nível inferior do 
ensino secundário na Irlanda) mais acessível a jovens que, caso contrário, correm o risco 
de abandonar o ensino sem habilitações formais. O JCSP "procura ajudar jovens a 
experienciar o sucesso e a desenvolver uma auto-imagem positiva, proporcionando-lhes 
uma formação e um quadro de avaliação adequados às suas necessidades". Trata-se de um 
programa centrado no aluno e com uma abordagem transdisciplinar. É constituído por 
objectivos e metas atingíveis a curto prazo que dão aos alunos a possibilidade de vivenciar 
o sucesso, muitos deles pela primeira vez na sua escola. As metodologias de ensino 
utilizadas para o JCSP baseiam-se no ensino diferenciado, que se traduz numa 
aprendizagem personalizada para cada aluno. O programa é particularmente atractivo para 
determinados tipos de alunos, sobretudo os que, de outra forma, não teriam suficiente 
entusiasmo nem se aplicariam o suficiente para obter o diploma Junior Certificate 
tradicional.  

O LCA é um certificado de conclusão de um programa de estudos de dois anos, de carácter 
prático, com uma forte componente de formação profissional. Os grupos-alvo para este 
certificado incluem estudantes que não se enquadram adequadamente noutros programas 
que conferem o Leaving Certificate ou que optam por não prosseguir esses programas. Um 
aspecto importante do LCA é o reconhecimento dos talentos de cada aluno, 
proporcionando-lhe oportunidades de desenvolvimento a nível da responsabilidade, da 
auto-estima e do autoconhecimento. O vasto leque de cursos disponíveis no âmbito do LCA 
vai desde a aquisição de competências básicas, como matemática, inglês e comunicações, 
até à formação profissional em domínios como a agricultura e a horticultura, a restauração 
e a hotelaria.   

Um estudo sobre o programa LCA identificou um determinado número de factores que 
contribuem para reavivar o interesse dos jovens na aprendizagem, nomeadamente, a 
menor dimensão das turmas, os métodos de ensino mais activos e a avaliação contínua200. 

Na Lituânia, o projecto nacional "Expandir as possibilidades de aprendizagem para alunos 
de 14-19 anos de idade, Fase II: Maior diferenciação e individualização da aprendizagem 
para promover a qualidade da educação exigida pelo mercado de trabalho 
contemporâneo"201 destaca um determinado número de matérias a nível secundário e 
desenvolve conteúdos de aprendizagem com uma orientação mais pragmática para alunos 
mais interessados em desenvolver as suas aptidões práticas e, precocemente, as suas 
competências profissionais. O projecto faculta novos materiais para os referidos conteúdos 
e formação adequada dos educadores, bem como outros tipos de apoio às escolas para 
porem em prática este programa. Prevê-se que, entre outros resultados positivos, o 
projecto contribuirá para diminuir o número de alunos que abandonam precocemente a 
escola naquele país.  
 

                                                 
200  Banks et al (2010), Engaging Young People? Student Experiences of the Leaving Certificate Applied 

Programme. Dublin: ESRI, citado em Byrne, D. e Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early 
School Leaving, Dublin: Economic and Social Research Institute. 

201  Mais informações sobre o Projecto disponíveis em: http://galimybes.pedagogika.lt/ [consultado em Março de 
2011]. 
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A introdução de novos métodos de ensino é também uma forma de conseguir o 
empenhamento dos alunos na sua própria aprendizagem202. Na Grécia, por exemplo, foram 
tomadas medidas por se considerar que os métodos de ensino tradicionais ("quadro e giz") 
estão ultrapassados e não reflectem a evolução da sociedade fora da sala de aula nem a 
utilização das novas tecnologias pelos jovens.  
 
Na Polónia, foi recentemente levada a cabo uma reforma do programa curricular, que está 
neste momento a ser posta em prática. A reforma visa introduzir uma abordagem mais 
individual da aprendizagem e conferir às escolas e professores uma maior liberdade na 
configuração do programa. Segundo o Ministério da Educação, prevê-se que esta reforma 
tenha consequências positivas em termos de redução do AEP.  
 
Também em Portugal foi conferida às escolas e aos professores uma maior liberdade na 
transmissão dos conteúdos curriculares. Em 2006/2007, foi introduzida a gestão flexível do 
currículo, que confere individualmente a cada escola a possibilidade de, dentro dos limites 
do currículo nacional, organizar e gerir de forma independente todo o processo de 
ensino-aprendizagem. Esta medida foi implementada para incentivar a conclusão da 
escolaridade obrigatória, prevenir o absentismo e o abandono escolar precoce e combater a 
exclusão social.  
 
No Reino Unido, tem-se assistido nos últimos anos a um esforço para alargar o currículo, 
a fim de permitir aos alunos experimentar coisas diferentes a partir de uma idade mais 
precoce e, assim, mantê-los empenhados na aprendizagem. Segundo um interveniente, as 
acções de formação de jovens em contexto de local de trabalho e os novos diplomas foram 
particularmente bem-sucedidos. O ensino foi em larga medida ministrado por prestadores 
do terceiro sector, mais baseados na comunidade – utilizando abordagens de maior 
proximidade e de valorização das competências interpessoais, que ajudam a conquistar a 
adesão dos alunos.   
 
Outra forma de tornar as qualificações mais acessíveis a jovens em risco de abandono 
escolar precoce é desagregá-las em unidades de aprendizagem mais fáceis de gerir. Na 
Irlanda, por exemplo, o abandono precoce do LCA (Leaving Certificate Applied) foi 
identificado como uma razão justificativa para modularizar a qualificação. Recomendou-se 
que fosse concedido um certificado por cada módulo do LCA, de modo que os alunos que 
optam por abandonar a escola aos 16 anos de idade saiam com alguma qualificação 
acreditada, se já tiverem concluído um ou mais módulos do LCA203. Na Alemanha, os 
módulos de qualificação foram introduzidos pela Lei da formação profissional, em 2003. 
Destinam-se sobretudo a jovens desfavorecidos ou com dificuldades de aprendizagem e 
visam contribuir para reduzir a taxa de abandono escolar e aumentar a motivação dos 
jovens para aprender e ser bem-sucedidos. Os módulos proporcionam conhecimentos e 
competências de base relacionados com a formação profissional e preparam os 
participantes para essa formação. Através dos módulos, os alunos podem obter o 
reconhecimento de qualificações parciais e ter a oportunidade de obter crédito por 
competências adquiridas. Em 2006, cerca de 92 500 jovens beneficiaram desta formação 
pré-profissional204.  
 

                                                 
202  Byrne, D. e Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 

Social Research Institute. 
203  Ministério da Educação e Ciência (2006), School Matters. The Report of the Task Force on Student Behaviour in 

Second Level Schools. 
204  Ministério Federal da Educação e Investigação alemão (2009), German National Report for the Peer Learning 

Activity on One Step Up (held in the UK 20-22 April 2009). 
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Uma vez mais, a qualidade e a disponibilidade destas qualificações alternativas são 
essenciais para que as mesmas tenham sucesso. É importante que os programas 
constituam de facto uma alternativa válida às qualificações mais tradicionais, que seja 
reconhecida e respeitada pelos alunos, pelas escolas e pela comunidade em geral, 
sobretudo pelos empregadores. É igualmente importante que as novas formas de 
qualificação contenham percursos de progressão claros.  
 

 Elevar o perfil e a qualidade dos percursos de EFP 
 

Conforme acima se referiu, a educação e formação profissional (EFP) constitui um percurso 
educativo atractivo para muitos jovens em risco de abandono escolar precoce. Com efeito, 
a EFP é susceptível de lhes proporcionar maior flexibilidade e uma pedagogia mais 
adequada e, possivelmente, vai mais ao encontro das aspirações dos jovens no que se 
refere ao mercado de trabalho. 
 
Tradicionalmente, porém, as escolas de EFP de nível secundário têm tido taxas de AEP 
significativamente mais elevadas do que as escolas de nível secundário do ensino geral. Tal 
fica a dever-se, entre outras razões, à imagem e estatuto social daquelas escolas, à 
insuficiência dos serviços de aconselhamento e orientação aí prestados, à insatisfação em 
relação ao currículo (falta de oportunidades reais de aprendizagem prática), ao perfil do 
corpo estudantil, ao desempenho académico, por vezes mais fraco, e à estrutura do 
sistema educativo. Daí que um grande número de países tenha procurado melhorar os 
percursos de formação profissional e torná-los uma opção viável para estudantes de todos 
os níveis de capacidade.  
 
De referir que numerosos países incluíram percursos de EFP no sistema de ensino regular, 
os quais conduziram a situações de "beco sem saída", sem verdadeiro futuro nem a 
possibilidade de prosseguir os estudos a um nível mais elevado. Isto porque essas 
qualificações não foram suficientes para permitir a candidatura a estudos de mais elevado 
nível ou não conferiram uma habilitação formal reconhecida. Isto desmotiva um grande 
número de alunos de concluir os seus estudos. Por conseguinte, alguns Estados-Membros 
introduziram reformas com vista a eliminar as referidas situações de impasse. 
 
Em França, por exemplo, as reformas efectuadas recentemente tiveram por objectivo 
conferir à educação técnico-profissional o mesmo valor e o mesmo reconhecimento que 
têm sido tradicionalmente atribuídos ao ensino geral. As reformas incluíram uma redução 
da duração do ciclo que confere o grau de bacharel profissional (três anos em vez de 
quatro), a introdução de novos programas para matérias gerais, e novos métodos 
organizacionais dotados de um novo mecanismo de apoio personalizado. Além disso, a lei 
de 24 de Novembro de 2009 sobre a orientação profissional e a formação profissional ao 
longo da vida introduziu igualmente um novo mecanismo que permite passar de um 
contrato de formação em contexto laboral para o ensino não profissional, a fim de ajudar a 
reduzir o risco de abandono escolar precoce. 
 
Na Letónia, o reforço da educação técnico-profissional é considerado uma das medidas 
preventivas indirectas mais importantes para combater o AEP. Espera-se que uma 
educação técnico-profissional de boa qualidade cative alunos para quem os percursos 
académicos não se afiguram atractivos. Em simultâneo, na Finlândia, o ano de 2010/2011 
foi o primeiro ano em que o número de candidatos à EFP de nível secundário superior 
ultrapassou o número de candidatos às escolas de nível secundário superior do ensino 
geral. Isto foi o resultado do trabalho empreendido nos últimos quinze anos para melhorar 
a qualidade da EFP, aumentar a sua capacidade de resposta às necessidades do mercado 
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de trabalho, melhorar as oportunidades dos alunos de EFP de prosseguirem os seus 
estudos no ensino superior e, o que é muito importante, elevar a reputação da EFP entre os 
jovens. 
 
Uma forma de encorajar os jovens a enveredar por um percurso de EFP é através de 
incentivos financeiros. Na Letónia, por exemplo, o número e o montante das bolsas para os 
que estudam em centros de formação profissional aumentou até LVL 20 por mês entre 
2007 e 2010, e até LVL 40 nos anos de 2011-2013, correspondendo a um investimento de 
LVL 4,36 milhões no período de 2007-2013. 
 
A prestação de orientação e aconselhamento é abordada em mais pormenor a seguir. Vale 
a pena referir, neste ponto, que uma melhor prestação de informações e orientações 
sobre as oportunidades de formação profissional é também importante para 
assegurar que os jovens sejam capazes de tomar decisões informadas sobre o seu percurso 
educativo. Na Letónia, os serviços de orientação profissional vão ser reforçados através, 
por exemplo, de uma maior cooperação com as empresas, de acções de motivação dos 
alunos para os percursos de EFP, da promoção de fontes de informação curricular para 
jovens, e do aumento do número de orientadores de carreiras formados em 
estabelecimentos de ensino superior. Prevê-se que o número de alunos de EFP que 
beneficiaram de orientação profissional aumente de 20 000 em 2009 para 160 000 em 
2013. 
 
No Luxemburgo, foram introduzidas diversas melhorias no ensino técnico-profissional de 
nível secundário médio através do Projet cycle inférieur de l’enseignement secondaire 
technique, o qual foi lançado em seis escolas profissionais para reduzir a taxa de AEP. As 
escolas estabeleceram: 

 métodos de ensino baseados na aplicação de competências e conhecimentos; 

 uma equipa de pessoal docente que apoia, orienta e acompanha continuamente os 
alunos; 

 uma avaliação mais minuciosa dos conhecimentos dos alunos; e  

 o envolvimento dos alunos e dos pais na escolha do percurso educativo seguinte, a 
par da tomada em consideração das notas obtidas ao longo do ano. 

 
Fruto destas mudanças, tem-se registado um aumento significativo do número de alunos 
que se inscrevem no ensino técnico-profissional de nível secundário médio, e um ligeiro 
aumento dos que se inscrevem no nível secundário superior. 
 
Em Portugal, uma vertente da Iniciativa Novas Oportunidades centra-se no ensino 
técnico-profissional. A iniciativa visa reduzir o insucesso escolar no ensino secundário e 
colocar metade da totalidade dos alunos até à idade de 18 anos em cursos 
técnico-profissionais. No âmbito desta iniciativa, têm sido tomadas diversas medidas para 
reduzir o insucesso escolar e o AEP, incluindo a diversificação da formação profissional, um 
aumento dos lugares disponíveis nos cursos de dupla certificação, e a adaptação das 
qualificações técnicas a profissões específicas. Dados recentes parecem sugerir que as 
reformas em causa (juntamente com outras medidas) estão a ajudar a reduzir a taxa de 
AEP (que diminuiu de 43,6% em 2000 para 31,2% em 2009).  
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 Orientação e aconselhamento  
 

A orientação e o aconselhamento são particularmente importantes para jovens em risco de 
AEP por uma série de razões. Constituem um meio que permite identificar quaisquer 
questões / problemas que possam estar a causar ao jovem dificuldades na escola, desde 
dificuldades com o currículo a problemas em casa ou conflitos de prioridades (por exemplo, 
emprego a tempo parcial versus trabalho escolar). Permitem igualmente que os jovens 
tomem decisões informadas acerca do seu futuro. Esta pode ser uma forma de envolver e 
motivar os jovens a seguirem um percurso específico – que pode mostrar-lhes o valor da 
participação na educação e na formação para alcançarem os seus objectivos.   
 
Na Grécia, a orientação profissional foi reforçada nos últimos anos, em grande parte graças 
ao co-financiamento da UE e a programas-piloto que foram testados no âmbito dos 
Programas Operacionais. Nas escolas do ensino secundário, foram criados gabinetes de 
orientação profissional, que oferecem orientação e aconselhamento aos estudantes e que 
visam auxiliar grupos em risco. Em Espanha, o plano de acção nacional para reduzir o AEP 
afirma que deveriam ser desenvolvidos programas para melhorar a orientação profissional 
e o aconselhamento nas escolas.  
 
Nos casos em que os professores participam na prestação da orientação, é importante que 
eles recebam preparação e formação adequadas para esse efeito. Na Dinamarca, por 
exemplo, para se tornarem orientadores escolares, os professores têm de completar um 
curso de orientação escolar, oferecido pela Escola Real Dinamarquesa de Estudos da 
Educação205.  
 
A orientação pode ser integrada no currículo (como acontece na Áustria e na Finlândia). 
Na Áustria, por exemplo, no sétimo e oitavo anos o currículo inclui uma cadeira dedicada à 
"Orientação Profissional". O principal objectivo consiste em permitir que os jovens 
descubram os seus interesses e as opções de futuro que lhes oferecem, em termos de 
continuação dos estudos e de carreiras.  
 
A orientação profissional sob a forma de experiência profissional decorre fora da escola. 
Nos Países Baixos, o programa "Champs on Stage" ajuda os estudantes a escolherem a 
trajectória correcta para os seus estudos. Através desse programa, os estudantes recebem 
formação em matéria de candidaturas a emprego e têm a oportunidade de realizar 
estágios, durante os quais são apoiados por um mentor profissional. Na Alemanha, um 
projecto realizado entre 2008 e 2010 visava informar os jovens relativamente às opções de 
carreira através de um curso de experiência profissional de 80 horas e, ao mesmo tempo, 
proporcionar-lhes uma forma alternativa de evidenciarem as suas aptidões e competências. 
Esperava-se que isto ajudasse a reduzir o nível de abandono de EFP. Ao terminar o regime 
de experiência profissional, todos os jovens recebem um relatório individual em que estão 
registadas as suas aptidões manuais, qualificações básicas, maturidade durante a formação 
e, eventualmente, a necessidade de apoio e de desenvolvimento.  
 
Todavia, é importante que a prestação de orientação e aconselhamento vá para além da 
prestação de informação relativa a futuros percursos de educação, formação e 
carreira. No caso dos jovens com problemas emocionais ou comportamentais específicos 
que entram em conflito com a sua vida escolar, pode ser necessário o apoio de 
psicólogos, assistentes sociais e/ou outros profissionais qualificados. Na Bélgica 
(Flandres), os chamados "centros de apoio e aconselhamento aos alunos" oferecem apoio e 

                                                 
205  Eurydice (2010), Organisation of the education system in Denmark 2009-10, Comissão Europeia.  
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aconselhamento a alunos, pais, professores e a escolas, tanto do nível primário como 
secundário. As suas áreas de trabalho são: aconselhamento profissional, desenvolvimento 
social e da aprendizagem e supervisão preventiva da saúde para todos os alunos. Cada 
centro emprega entre 20 e 100 funcionários: psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e 
pessoal médico a tempo parcial (especializado em cuidados de saúde preventivos)206. Na 
Irlanda, aulas de Educação Social, Pessoal e de Saúde (ESPS) apoiam o desenvolvimento 
pessoal, a saúde e o bem-estar dos jovens e podem ser incluídas no currículo. O programa 
ESPS foi testado na década de 1990 e em seguida foi integrado e introduzido em todas as 
escolas de forma faseada, a partir de 2000. O tempo recomendado para a ESPS é de uma 
aula por semana ou equivalente.  
 
A cooperação entre os principais intervenientes é também aqui considerada essencial. O 
quadro político neerlandês salienta a importância da orientação profissional e a necessidade 
de garantir uma forte cooperação entre todos os parceiros do sector da educação e dos 
cuidados de saúde. Para além disso, nos Países Baixos, foi aumentado o número de Equipas 
de Aconselhamento em matéria de Necessidades Especiais, e o governo tencionava criar 
uma equipa deste tipo em todas as escolas até 2011. Cada equipa é constituída por uma 
série de diferentes profissionais, incluindo serviços de apoio a jovens, assistentes sociais, 
agentes policiais e autoridades judiciais. O seu objectivo consiste em identificar pessoas em 
risco e prestar-lhes apoio numa fase precoce. 
 
As Connexions Partnerships foram responsáveis por algum do êxito obtido na redução do 
número de NEET (jovens sem emprego e sem frequentar o sistema de ensino ou formação 
profissional) no Reino Unido. Estas parcerias foram introduzidas em 2001. Oferecem aos 
jovens (com idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos) aconselhamento imparcial 
sobre opções depois dos 16 anos e dão igualmente acesso a um leque muito mais vasto de 
ajuda, informação e aconselhamento sobre questões da vida. Os jovens podem contactar 
as Connexions através de uma vasta gama de canais de comunicação (telefone, conselheiro 
em linha, email e mensagens) e encontrar informações no sítio Web207.  
 

 Combater a intimidação por parte de colegas e melhorar o bem-estar 
 

A intimidação por parte de colegas (bullying) e a discriminação na escola podem 
ter um efeito profundo, quer sobre o sucesso académico, quer sobre o potencial 
absentismo. Os jovens que são vítimas de intimidação ou de discriminação são mais 
propensos a sofrer de depressão, solidão e ansiedade, e possuem uma baixa auto-
estima208. Por sua vez, estes factores são passíveis de conduzir a um desinteresse pela 
aprendizagem e pela escola, o que pode, subsequentemente, conduzir ao AEP.  
 
Na Áustria, os próprios jovens foram dotados de meios para lidar com a intimidação e a 
violência nas escolas através da instituição de um "sistema de mediação entre pares" em 
cada escola com a ajuda de directrizes elaboradas pelo Ministério da Educação austríaco. O 
sistema funciona como um tribunal, em que os estudantes que receberam formação 
apropriada ajudam os seus pares a resolver pequenos conflitos e propõem soluções 
pacíficas eficazes para os problemas. É importante notar que a mediação entre pares 
funciona em conjugação com outras medidas de prevenção da violência e não é encarada 
como uma solução por si só. Através do sistema de mediação entre pares, as escolas 

                                                 
206  Associação de Centros de Apoio e Aconselhamento para Alunos da Comunidade Flamenga da Bélgica 

http://www.edu-consultation.org/vclbkoepel.htm [consultado em Março de 2011]. 
207  Sítio Web das Parcerias: http://www.connexions-direct.com/ [consultado em Março de 2011]. 
208  Limber, 2002 em Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 

Europe. Luxemburgo: Serviçço das Publicações da União Europeia. 
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percebem que podem desenvolver soluções inovadoras próprias contra a violência e os 
conflitos no meio escolar.  
 
Na Lituânia, o programa da Organização Mundial de Saúde, "Zippy’s Friends", visava 
combater o problema da intimidação numa fase precoce. O programa destinava-se a 
estabelecimentos de ensino pré-escolar (para crianças de cinco a sete anos de idade) e 
visava melhorar o bem-estar emocional das crianças e ajudá-las a adquirir aptidões e 
competências para lidar com dificuldades sociais e emocionais. É um dos programas de 
prevenção da intimidação com mais êxito no país: em 2009, contou com a participação de 
72 000 crianças, e desde 2001, 2 660 professores receberam formação no âmbito deste 
programa.  
 
É igualmente importante que os professores possuam conhecimentos e competências que 
lhes permitam identificar e resolver casos de intimidação. Em Espanha, por exemplo, a 
intimidação por parte dos colegas foi incluída como um tópico específico na Formação 
Contínua de Professores. Foi igualmente abordada como tema do apoio entre pares através 
de encontros de professores (Juntas de Profesorado).  
 

 Alterações nos sistemas de segurança social e de prestações sociais 
 

Nos casos em que os jovens têm acesso a prestações da segurança social / assistência 
social ao abandonarem a escola, existe a probabilidade de estas funcionarem como um 
desincentivo à prossecução dos estudos. Por conseguinte, vários países impuseram 
restrições ao acesso a prestações sociais por parte dos jovens que abandonam 
precocemente a escola.  
 
Em muitos Estados-Membros, os jovens estão já excluídos do sistema de prestações sociais 
devido à sua falta de experiência profissional (e, por conseguinte, à falta de contribuições 
para o sistema de segurança social). Este é, por exemplo, o caso da Polónia, onde é 
necessário ter trabalhado, pelo menos, 365 dias nos últimos 18 meses para ter direito às 
prestações sociais209. Outros países que aplicam também este regime são a Espanha, a 
Letónia, a Hungria, a Eslováquia e a Suécia210.   
 
Nos casos em que os jovens têm (tinham) direito a subsídios, estão a ser dados passos 
para que estes sejam utilizados como um incentivo à participação na educação e na 
formação. Na Irlanda, as medidas orçamentais de 2009 e 2010 reduziram a taxa do 
subsídio para candidatos a emprego pago aos jovens com menos de 21 anos que não 
estejam a estudar nem a fazer formação, a fim de os incentivar a prosseguir os estudos e a 
formação. Anteriormente, o subsídio para candidatos a emprego era de 200 euros por 
semana ou de 100 euros para jovens em risco de abandono escolar precoce (que no 
entanto recebiam o valor total do subsídio, caso frequentassem um curso de formação 
adequado). Na Finlândia, foi aprovada uma lei que reduz o montante dos subsídios 
(toimeentulotuki) no caso dos jovens desempregados à procura de emprego que se 
recusam a candidatar-se a um lugar para prosseguimento de estudos211.  
 

                                                 
209  http://www.bip.up.warszawa.pl/ViewBIP?exec=dokument&dok=567, consultado em 1.03.2011. 
210  Observatório Europeu do Emprego (2011), European Employment Observatory Review: Youth Employment 

Measures, 2010. Comissão Europeia, Bruxelas. 
211  O yhteishakujärjestelmä (sistema de candidatura conjunta) a escolas gerais de ensino secundário superior, 

escolas de formação profissional do ensino secundário superior e algumas escolas superiores populares é um 
procedimento nacional que as instituições educacionais finlandesas utilizam ao seleccionar novos estudantes 
para as escolas gerais de ensino secundário superior, escolas de formação profissional do ensino secundário 
superior e algumas escolas superiores populares. 
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Na França, nos Países Baixos e na Roménia, o sistema de prestações sociais está ser 
alterado no sentido de imputar a responsabilidade da frequência escolar dos jovens aos 
respectivos pais. Nos Países Baixos, se as crianças/jovens abandonam a escola antes de 
completar 18 anos de idade, os pais podem perder o abono de família (Kinder Bijslag)212. A 
lei francesa de 28 de Setembro de 2010 prevê que a possibilidade de suspender 
temporariamente as prestações familiares para os pais de alunos com menos de 18 anos 
(matriculados em escolas públicas ou privadas) que faltem às aulas sem justificação 
durante quatro meios-dias num período de um mês ou mais213. A introdução desta lei foi 
criticada por associações de pais e por sindicatos de professores por ser essencialmente 
punitiva e por culpar os pais pelo comportamento dos seus filhos, sem oferecer qualquer 
apoio eficaz. Na Roménia, o subsídio do Estado é suspenso para as crianças que não 
frequentem a escolaridade obrigatória depois de atingirem os seis anos de idade (excepto 
as crianças que não frequentam a escola por razões de saúde)214.  
 

 Trabalhar com os pais das crianças em risco de abandono escolar precoce 
 

Existem três grandes áreas em que o envolvimento dos pais pode ser utilizado para 
combater o problema do AEP. Em primeiro lugar, podem ser adoptadas medidas para 
educar os pais sobre a importância da educação dos seus filhos. Se os pais tiverem 
consciência da importância da educação poderão envolver-se mais no processo educativo 
dos filhos. Isto pode ser um factor fundamental de motivação para estudantes em risco. 
Em segundo lugar, o envolvimento dos pais no desenvolvimento educativo dos filhos é 
reconhecido como uma estratégia bem sucedida para motivar os estudantes a 
permanecerem na escola e para aumentar os níveis de escolaridade. Existe um manancial 
de dados que comprovam que os jovens beneficiam de um envolvimento acrescido dos pais 
no seu processo educativo e que as taxas de AEP estão ligadas ao nível de envolvimento 
dos pais215. Os programas de educação de pais podem estimular esta participação216, 
encorajando a realização de actividades em casa que podem ajudar a melhorar o 
desempenho dos estudantes na escola, como, por exemplo, ler com as crianças mais 
pequenas e ajudá-las a fazer os trabalhos de casa217. A terceira medida passível de ter 
impacto sobre a probabilidade de uma criança abandonar a escola consiste em aumentar as 
aspirações dos pais relativamente aos seus filhos. Existe uma forte ligação entre as 
aspirações que os pais têm relativamente aos filhos e os níveis de escolaridade, e esta 
relação é mais significativa do que outros factores, como, por exemplo, o meio 
socioeconómico. Por isso, o trabalho para apoiar o aumento das aspirações dos pais, como 
sessões abertas e de informação para pais, assume uma importância crucial.  
 
Num pequeno número de países (por exemplo, na Lituânia e em Espanha), há legislação 
que define as responsabilidades dos pais relativamente à educação dos filhos. Esta 
legislação pode informar os pais acerca da importância da educação e esclarecer as suas 
responsabilidades. Na Lituânia, a Lei de Educação estipula os direitos e as obrigações dos 
pais relativamente à educação dos filhos. As obrigações incluem assegurar a frequência 
pontual e assídua do ensino obrigatório218. Em Espanha, há leis nacionais que estabelecem 

                                                 
212  Sociale Verzekeringsbank, Abono de Família: http://www.svb.nl/int/en/kinderbijslag/betaling/stopt/index.jsp. 
213  http://www.education.gouv.fr/cid54846/mene1102847c.html. 
214  Eurydice (2009), Organisation of the education system in Romania, 2008/2009, Comissão Europeia. 
215  Comissão Europeia (2008), Efficiency and equity in European education and training systems. Comunicação 

COM(2009) 481 final. Cedefop: Nevala, Anne-Mari e Irving, Pat (2010), Guiding at-risk youth through learning 
to work: Lessons from across Europe. 

216  Comissão Europeia (2008), Efficiency and equity in European education and training systems. Comunicação 
COM(2009) 481 final. 

217  Comissão Europeia (2008), Progress towards the Lisbon objectives in education and training. Indicators and 
benchmarks 2008. 

218  Governo da Lituânia, The Law on Education. 
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a necessidade de cooperação entre escolas e famílias. Essas leis propõem várias formas de 
cooperação, como, por exemplo219: 

 promoção do respeito pela responsabilidade de mães, pais ou tutores legais e 
incentivo à participação destes no processo educativo dos filhos;  

 criação de conselhos escolares que incluam representantes dos pais;  

 implementação de práticas que incentivem o intercâmbio de informações entre 
professores e pais, como, por exemplo, a organização de períodos diários para troca 
de impressões sobre o progresso das crianças. 
 

Devem ser envidados esforços para facilitar o diálogo entre pais, escolas e outros 
serviços conexos, em vez de implementar programas de cima para baixo susceptíveis de 
fazer com que os pais se sintam culpabilizados; os pais devem ter a oportunidade de ter 
conhecimento e participar em todas as decisões relacionadas com a educação dos filhos220. 
A cooperação entre escolas e famílias é, portanto, crucial para os estudantes em risco de 
AEP221 Todavia, como os programas de educação de pais exigem recursos e competências 
específicas, é aconselhável que os responsáveis possuam formação especializada para 
realizar essas actividades222.  
 
Nos Países Baixos, por exemplo, a implementação de projectos e programas para educar e 
informar os pais acerca da importância da educação é realizada por autoridades locais, 
especialmente em centros de saúde. A informação é divulgada aos pais através dos 
funcionários dos serviços de saúde. Isto resultou numa compreensão e num conhecimento 
mais vastos dos benefícios da educação, especialmente no que respeita à educação pré-
primária. As opiniões dos pais relativamente à educação pré-primária, que no passado 
eram bastante negativas, tornaram-se agora mais positivas graças à divulgação da 
informação223.  
 
É importante que haja uma maior sinergia entre as famílias e a escola, devendo ser 
criados laços de confiança sobretudo no caso das famílias desfavorecidas, O desinteresse 
dos pais pode comprometer o êxito da educação escolar. Alguns pais sentem-se relutantes 
em contactar com a escola. Podem sentir-se indesejados, ter experiências pessoais de 
insucesso escolar ou não acreditar que a escola lhes possa dar o apoio adequado. Por 
conseguinte, a criação de relações de confiança entre os pais e a escola é uma tarefa 
crucial e difícil para reduzir o AEP. 
 
Em França, foi desenvolvido uma caixa de ferramentas (Mallette des parents) para os pais 
dos alunos do primeiro ano do ensino secundário inferior. O sistema abrange 1 300 escolas 
desde 2010 e envolve a organização de três seminários de duas horas para pais durante o 
primeiro trimestre do ano lectivo, para os informar sobre as regras da escola, as 
oportunidades de ensino e apoio suplementar para os filhos, etc.224. 
 
Na Dinamarca, a Lei do Ensino Básico estabelece a obrigatoriedade de as escolas cooperarem 
activamente com os pais, a fim de promover o bem-estar e o sucesso escolar dos alunos. 
Para além disso, a nível local e escolar, existem muitos exemplos de boas práticas, em que 
                                                 
219  Comissão Europeia, rede Eurydice (2009), Tackling Social and Cultural Inequalities through Early Childhood 

Education and Care in Europe. 
220  COFACE (2011), COFACE Position on Early school leavers and the role of parents. 
221  Documento de trabalho dos serviços da Comissão (2010), Reducing early school leaving. 
222  Pinnock, K. et al. (2009) Identifying Effective Practice in Raising Young People’s Aspirations. Conselho da 

Aprendizagem e das Competências do Reino Unido. 
223  Entrevista com os intervenientes, Coordenador do Ensino Pré-Primário, Ministério da Educação. 
224  http://www.education.gouv.fr/cid52640/mene1000704c.html. 
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dirigentes escolares e professores vão ao encontro dos pais (tanto dinamarqueses como 
imigrantes) para facilitar o seu envolvimento e integração no sistema escolar.  

 Projectos como o "café da manhã" numa escola de Copenhaga permitem aos pais 
conhecer a escola, encontrarem-se com professores e estabelecer laços de respeito 
e entendimento mútuos. Os pais são contactados pessoalmente e convidados a 
participarem.  

 Algumas escolas oferecem programas pós-escolares para pais, das 14h00 às 17h00, 
outras têm "linhas directas" para ajudar pais que tenham dúvidas, e outras ainda 
organizam clubes pai/filho ou mãe/filha/filho.  

 Algumas escolas fizeram a experiência das "aulas para famílias", em que pais e 
filhos participam em actividades e adquirem aptidões com o objectivo de reduzir os 
problemas disciplinares e de aprendizagem225.  
 

Por último, no trabalho com grupos específicos, pode ser mais eficaz recorrer a membros 
da própria comunidade para realizar trabalho de proximidade com pais e famílias.  

4.4. Proporcionar segundas oportunidades: medidas de 
reintegração 

Adoptam-se medidas de reintegração a partir do momento em que um jovem abandona o 
sistema regular de educação e formação. Estas medidas visam oferecer ao jovem um 
ambiente de aprendizagem alternativo ou simplesmente um meio para reavaliar a sua 
situação e os seus planos, com vista a definir um novo percurso para o futuro.  
 
Como se explicou anteriormente no presente estudo, os alunos que abandonam 
precocemente a escola não constituem um grupo homogéneo, nem antes, nem depois de 
abandonarem o sistema de ensino. Por conseguinte, as medidas de reintegração 
variam quanto ao nível de apoio que prestam aos jovens e que depende do nível 
de necessidade de cada um. Todas elas têm em comum o facto de oferecerem aos 
jovens uma segunda oportunidade de aprender ou de obter uma qualificação, ou uma 
oportunidade de aprendizagem alternativa ao sistema regular de educação e formação.  
 
Começando por níveis de apoio mais intensos, as abordagens holísticas de 
reintegração visam identificar e eliminar toda a gama de obstáculos que os jovens 
enfrentam. Esses obstáculos variam entre a baixa auto-estima, fracas competências 
básicas a nível de literacia e numeracia e questões relacionadas com a saúde do jovem e a 
sua vida familiar. Estas iniciativas reúnem equipas multidisciplinares e oferecem ao 
indivíduo todo um leque de apoios, que são frequentemente identificados num plano de 
acção individual ou através de um processo de tutoria.  
 
As classes de transição são medidas de curta duração que visam apoiar jovens em 
risco de abandonar a escola ou que já a abandonaram, quer a reingressar no ensino 
regular, quer a encontrar vias de acesso à educação e formação complementares ou ao 
emprego. Oferecem oportunidades educativas num ambiente alternativo e visam responder 
às necessidades educativas do jovem e aos seus problemas pessoais e sociais. Mais do que 
uma "segunda oportunidade" para muitos jovens, estas aulas de recuperação oferecem 
uma "última oportunidade", uma vez que as suas escolas terão já tentado outras medidas 
para apoiar a sua participação.  
 

                                                 
225  OCDE (2010), OCDE Reviews of Migrant Education, Dinamarca. 
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Na maioria dos países europeus, existem escolas de segunda oportunidade, que podem 
assumir diversas formas e que oferecem aos jovens que abandonam precocemente a 
escola uma segunda oportunidade para obter as qualificações formais num ambiente 
escolar do ensino regular. No presente estudo, o termo "escolas de segunda 
oportunidade" refere-se às escolas que se destinam a jovens que abandonaram a 
escola e que estão já motivados para reingressarem no sistema de ensino, e que, 
por conseguinte, prestam um nível de apoio menos intenso do que outras medidas 
semelhantes. Não obstante, as escolas de segunda oportunidade são diferentes do 
sistema de ensino regular, tanto na estrutura de aprendizagem como no ambiente escolar, 
e adoptam geralmente uma abordagem à oferta da aprendizagem muito centrada no 
estudante, frequentemente baseada nos princípios da educação de adultos.  
 
Alguns países procuraram simplesmente oferecer uma alternativa aos currículos ou aos 
métodos do ensino regular, aumentando o número de lugares existentes em cursos 
de formação profissional, no local de trabalho ou de estágio ou introduzindo 
novos tipos destes cursos.  
 
Os diferentes tipos de medidas de reintegração são analisados separadamente em seguida 
(ver Figura 10). 
 
Figura 10: Uma tipologia das medidas de reintegração segundo o nível de apoio 

 
Fonte: GHK Consulting Ltd., 2011226 

Legenda: 
Provision of vocational, workplace or 
apprenticeship training opportunities for early 
school leavers 

Oportunidades de formação profissional no local de trabalho ou 
de estágios de aprendizagem para os jovens que abandonaram 
a escola 

Validation of non-formal and informal learning Validação da aprendizagem não formal e informal 

Second chance schools, including opportunities 
to validate prior learning 

Escolas de segunda oportunidade, incluindo a possibilidade de 
validar a anterior aprendizagem 

Transitional classes Classes de transição  

Holistic support for at risk youth Serviços de apoio holístico para jovens em risco 

                                                 
226 Uma repartição semelhante das intervenções foi igualmente proposta pela GHK como parte da publicação de 

2009 para a Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. 
Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia. 
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4.4.1. Programas holísticos de reintegração para jovens que abandonam 
precocemente a escola 

As medidas holísticas de reintegração são aquelas que abordam a "pessoa como um todo" 
no apoio aos participantes. Para além de (ou, em alguns casos, em vez de) matérias 
teóricas e práticas, as medidas holísticas visam identificar e resolver toda a gama de 
obstáculos e problemas que o jovem enfrenta. Estas medidas têm então como objectivo 
incutir em cada participante competências de vida e / ou valores "essenciais", que o 
ajudará a prosseguir um novo percurso educativo, de formação ou laboral, ou 
simplesmente a gerir melhor a sua vida. A duração da participação é variável e depende 
frequentemente das necessidades do indivíduo. As medidas holísticas são, portanto, 
direccionadas para os jovens "mais difíceis de alcançar" que abandonaram a escola e que 
frequentemente se debatem com problemas complexos e multifacetados.  
 
As medidas holísticas de reintegração costumam ser aplicadas num contexto alternativo ao 
sistema de ensino regular, que pode ser residencial. Na Áustria, por exemplo, o "Projecto 
Gaaden" oferece aos estudantes com um longo historial de absentismo um ciclo educativo 
de três meses numa pousada de juventude situada fora de Viena. Os estudantes podem ir 
a casa aos fins-de-semana e durante a semana têm aulas em pequenos grupos apoiados 
por professores especializados e por psicólogos da área da educação. De modo semelhante, 
as escolas de reinserção recentemente criadas (etablissements de reinsertion scolaire) em 
França colocam os alunos num colégio interno, onde os jovens participam num sistema de 
educação adaptado (aulas de manhã e actividades desportivas e culturais à tarde), que visa 
ajudá-los a desenvolver um tronco comum de competências, aprender a respeitar as regras 
da escola e melhorar as relações sociais, a fim de facilitar a sua futura participação no 
sistema de educação e formação.   
 
O pessoal envolvido nas medidas holísticas inclui frequentemente um leque de 
profissionais. Nas escolas de reintegração francesas acima mencionadas, o pessoal inclui 
professores, assistentes pedagógicos e funcionários de serviços judiciais responsáveis por 
jovens (protection judiciaire de la jeunesse), bem como voluntários.  
 
É fundamental adoptar uma abordagem individualizada na aplicação das medidas holísticas. 
Numa série de exemplos, cada jovem prepara um plano individual de aprendizagem ou de 
acção. É o caso, nomeadamente, do programa irlandês Youthreach e das Escolas para 
Jovens da Lituânia (Jaunimo Mokyklos). Estes dois sistemas mantêm igualmente turmas de 
tamanho reduzido, para que os participantes possam receber mais atenção individual e 
interagir mais livremente com os professores. O número total de alunos, por exemplo, das 
Escolas para Jovens da Lituânia varia entre 50 e 130, mas as turmas têm entre 8 e 12 
alunos227.   

                                                 
227  Existem 24 Escolas para Jovens na Lituânia que oferecem modalidades de ensino alternativas a jovens que 

abandonaram o sistema de ensino geral ou que estão em risco de AEP. Elas apoiam cerca de 2 000 jovens 
todos os anos. Toda a aprendizagem nas Escolas para Jovens é individualizada e integrada com actividades de 
formação profissionais não formais e no local de trabalho. Cada jovem tem o seu plano de aprendizagem 
individual, desenvolvido através de um debate com o jovem em questão, os seus pais e a Escola. A 
aprendizagem decorre numa variedade de locais, dentro e fora das escolas.  
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Caixa 11: Youthreach, Irlanda  

 
IRLANDA 

Youthreach228 
O Youthreach é um programa nacional direccionado para estudantes com idades 
compreendidas entre os 15 e os 20 anos de idade que abandonaram precocemente a 
escola. O programa foi criado em 1988 e os seus participantes exibem incidências de 
factores de risco superiores à média, como histórias familiares difíceis, abuso de 
substâncias e delinquência juvenil. Devido a estas necessidades sociais e pessoais 
acrescidas, as intervenções do Youthreach têm de ser flexíveis, não ameaçadoras, 
informais e ajustadas, a fim de atingirem os seus objectivos. As turmas do Youthreach são 
pequenas, com um rácio médio de 8 estudantes para um funcionário. São proporcionados 
aos participantes planos de educação individualizados, aconselhamento em matéria de 
orientação profissional e a possibilidade de participar em programas de trabalho estágios. 
 
O Youthreach recebe anualmente cerca de 7 000 formandos. Desenvolveu-se e 
transformou-se num programa reconhecido a nível nacional, que desempenha um papel 
fundamental na agenda política. Após uma consulta aprofundada a todos os grupos de 
intervenientes, nomeadamente estudantes, pessoal e gestão, foi elaborado um quadro de 
qualidade, que levou ao desenvolvimento de normas de qualidade e de uma série de 
processos de garantia de qualidade.   
 
Estudos realizados pelo Instituto de Investigação Económica e Social (ESRI) da Irlanda 
concluíram que de facto o Youthreach proporciona aos jovens experiências de 
aprendizagem positivas. Para além disso, as avaliações do Youthreach indicam que os 
participantes consideram muito positiva a sua experiência no programa e recomendá-lo-
iam a outros. Cerca de 75% dos participantes ingressam no mercado de trabalho ou em 
ulteriores acções de educação e formação. As principais conclusões, referidas em várias 
avaliações, incluíam o relacionamento positivo entre pessoal e estudantes, que "se 
caracterizava pelo respeito e apoio mútuos". Quanto à estrutura geral do programa, as 
avaliações referiam que "é cultivado um clima positivo e as actividades decorrem num 
ambiente estruturado e de apoio".  
 
Na Alemanha, as Agências de Competências adoptam uma "abordagem de gestão de 
casos" para cada indivíduo, como se descreve na caixa infra.  
 

                                                 
228  Baseado em informações de entrevistas e do sítio Web do Youthreach: http://www.youthreach.ie/. 
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Caixa 12: Agências de Competências, Alemanha 

 
ALEMANHA 

Agências de Competências 
As Agências de Competências foram criadas na Alemanha em 2006. Visam ajudar jovens 
particularmente desfavorecidos a encontrar uma ocupação e um lugar na sociedade através 
de um apoio social adicional à educação. Oferecem assistência àqueles que não estão (ou 
já não estão) abrangidos pelo sistema existente de apoio à transição da escola para o 
trabalho. As Agências utilizam uma abordagem "de gestão de casos" e os indivíduos 
recebem apoio a longo prazo de um assistente social especializado. Utilizando um plano de 
qualificação e de apoio personalizado, que tem em conta as necessidades específicas do 
indivíduo e o seu ambiente familiar e pessoal, bem como o contexto regional, o jovem 
recebe apoio para procurar emprego ou para retomar a sua educação e adquirir mais 
qualificações.  
 
Existem cerca de 200 agências de competências na Alemanha. Trabalham em ligação com 
intervenientes da área da educação, do mercado de trabalho, serviços de assistência social 
aos jovens e profissionais itinerantes do sector da juventude, para estabelecer um contacto 
inicial com os jovens e organizar pacotes de apoio individual. Parceiros de contacto locais, 
fixos e a longo prazo, estão disponíveis para apoiar os jovens e oferecem encorajamento e 
assistência. O resultado é um conjunto complexo de serviços para cada jovem. As agências 
de competências continuam a ser responsáveis pelos jovens depois do estágio e 
monitorizam em permanência a eficácia da assistência prestada, em vez de se limitarem a 
"passar os jovens". 

 
A tutoria constitui outra forma de assegurar a possibilidade de manter esta abordagem 
individualizada e de garantir a identificação e satisfação de todas as necessidades do 
jovem. Por exemplo, o programa de "Aprendizagem por projectos para jovens adultos" 
(PLYA) da Eslovénia, que funciona desde 1993, envolve mentores com formação específica 
que trabalham informalmente com os jovens para restabelecer a sua autoconfiança e 
resolver os problemas que levaram ao AEP. Uma avaliação do programa concluiu que o 
papel dos mentores é fundamental e que a sua formação tem um impacto considerável no 
êxito do programa.  
 
Numa série de casos, a cooperação com empregadores locais é igualmente identificada 
como uma parte essencial do trabalho ou estrutura das medidas holísticas. O Schlangenfuß 
na Áustria, um projecto que apoia jovens que têm fobia à escola ou perturbações da 
ansiedade, trabalha com uma organização que presta apoio individual aos participantes 
uma vez por semana, a fim de os ajudar na sua transição para o mercado de trabalho. 
Neste contexto, redigem-se candidaturas a emprego, realizam-se treinos para entrevistas 
para emprego e também se organizam visitas abertas a empresas. Também na Dinamarca, 
organizações locais do mercado de trabalho estão representadas nos conselhos directivos 
das escolas de produção (produktionsskolerne) – ver mais pormenores infra. Deste modo, é 
possível estabelecer uma ligação com o mercado de trabalho local e, por exemplo, a 
organização de estágios para os participantes. Uma abordagem semelhante foi adoptada na 
Finlândia no contexto das Oficinas para Jovens (nuorten työpajat) (ver infra). 
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Caixa 13: Escolas de produção na Dinamarca e Oficinas para Jovens na Finlândia 

DINAMARCA 

Escolas de produção (Produktionsskolerne) 
As escolas de produção oferecem oportunidades a jovens que não adquiriram habilitações do 
ensino secundário. Existem actualmente 88 escolas de produção, que são instituições 
independentes, mas são aprovadas e financiadas pelas autoridades locais. As organizações 
locais do mercado de trabalho têm representação nos conselhos directivos das escolas.  

O objectivo consiste em reforçar o desenvolvimento pessoal dos participantes e melhorar as 
suas oportunidades no sistema educativo e no mercado de trabalho. As escolas de produção não 
são estabelecimentos de ensino secundário que conferem habilitações formais. Não há provas 
nem exames, e não são exigidos quaisquer níveis de competências específicos em dinamarquês, 
matemática ou TIC. Todavia, o trabalho de curso é incorporado nas oficinas, para que os jovens 
adquiram novas competências ao completar este trabalho. Para além disso, estão disponíveis 
aulas complementares de dinamarquês, matemática e TIC, com equivalência ao 9.º ano. Os 
participantes também recebem aconselhamento. 

Um estudante individual tem direito a um ano numa escola de produção. O conteúdo dos cursos 
oferecidos nestas escolas inclui actividades em várias oficinas, trabalho prático e resolução de 
problemas, e ensino de produção e vendas. Os participantes têm igualmente a oportunidade de 
realizar estágios durante quatro semanas. 
 

FINLÂNDIA 

Oficinas para Jovens (Nuorten työpajat) 
As Oficinas para Jovens existem na Finlândia desde o final da década de 1980, mas só são 
utilizadas na sua forma actual desde meados da década de 1990. Estas oficinas ocupam 
tipicamente um "terreno intermédio" entre o sistema educativo, o trabalho e os serviços sociais 
e de saúde, e visam ajudar os jovens que abandonam precocemente a escola a superar uma 
série de barreiras e de obstáculos para poderem transitar com êxito para a educação / formação 
complementares ou para o emprego.  

A actividade das Oficinas para Jovens visa apoiar o desenvolvimento social dos jovens, resolver 
problemas sociais e pessoais e reforçar as suas competências de vida (por exemplo, ensinar 
uma rotina diária de formação/trabalho), evitando assim a exclusão e orientando os jovens para 
a educação e para o mercado de trabalho. São locais onde os jovens podem rever as suas 
opções para o futuro e fazer planos para concretizar esses objectivos. As oficinas têm diferentes 
orientações, permitindo que os jovens adquiram competências práticas em diversas áreas como 
o design gráfico, o trabalho de metais, a carpintaria, os têxteis, a restauração, etc. 

A maioria dos jovens participa nas oficinas durante cinco a seis meses. As Oficinas para Jovens 
prestaram apoio a quase 9 000 jovens em 2008, e abarcaram cerca de um terço dos jovens 
desempregados em 2007. Normalmente, é encontrada uma solução para cerca de dois terços 
dos beneficiários. As Oficinas para Jovens prestam muita atenção à oferta de formação em 
exercício e, por conseguinte, à integração dos participantes no mercado de trabalho. Em 
primeiro lugar, os participantes são apoiados por professores e por dois tipos de mentores. 
Profissionais como enfermeiras, assistentes juvenis, psicólogos e assistentes sociais tratam de 
questões sociais e psicológicas. Em segundo lugar, os mentores para o mercado de trabalho 
auxiliam os jovens procurando lugares de formação no local de trabalho, ajudando-os a 
desenvolverem as competências necessárias no mercado de trabalho (por exemplo, gestão do 
tempo, conduta no local de trabalho) e ensinando-lhes competências práticas relacionadas com 
o seu ofício na oficina. Os jovens têm assim uma oportunidade para desenvolver as suas 
competências profissionais na oficina (e, quando possível, também em empresas) e, desta 
forma, ganhar uma valiosa experiência de trabalho que os poderá ajudar a encontrar emprego 
depois de concluído o programa. Quando tal se justifique, os mentores também ajudam os 
jovens a verificar se os seus interesses e competências podem ou não ser associados a opções 
de trabalho por conta própria (alguns exemplos de negócios criados por antigos participantes 
incluem lojas de reparação de bicicletas). 
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A cooperação ou a comunicação com pais e famílias é igualmente importante. Na Áustria, o 
projecto Schlangenfuß garante que os professores falem com os pais todas as duas 
semanas. Estes encontros não têm a forma das reuniões clássicas entre pais e professores, 
onde é salientado o comportamento perturbador da criança. Em vez disso, os professores 
prestam aconselhamento sobre a situação no seio da família e ajudam os membros da 
família a chegar a acordos. Na Inglaterra, a organização "Black Boys Can" visa fornecer aos 
próprios pais as competências de que necessitam para ajudar os filhos.  
 
O último exemplo é uma medida que se centra num subgrupo específico de jovens que 
abandonaram precocemente a escola (jovens rapazes de uma origem étnica específica). 
Outro projecto focalizado num grupo alvo particular é a rede de Centros de Formação de 
Adultos Itinerantes da Irlanda, que se ocupa de membros da comunidade itinerante com 
mais de 15 anos de idade. Num ambiente que aceita a cultura itinerante, o objectivo do 
programa consiste em fornecer aos membros das comunidades itinerantes os 
conhecimentos, as competências e a confiança necessários para fazerem uma transição 
bem sucedida para o mundo do trabalho e para participarem plenamente nas suas 
comunidades. Os centros promovem a educação em contextos de base comunitária, 
ajudando a quebrar barreiras entre diferentes grupos. As taxas de sucesso têm sido 
elevadas, e alguns centros têm listas de espera para membros da comunidade itinerante 
que pretendem participar em actividades educativas.  
 
Muitas medidas holísticas de reintegração dão especial relevo à aprendizagem prática ou 
empírica. Por exemplo, o programa de "Aprendizagem por projectos para jovens adultos" 
(PLYA) da Eslovénia, anteriormente mencionado, utiliza quatro tipos de trabalho por 
projectos, baseados em métodos de ensino alternativos, para incentivar os participantes 
que estão desiludidos com o sistema de ensino tradicional:  

 trabalho por projectos seleccionados (aprendizagem de grupo, baseada em 
interesses comuns do grupo), 

 trabalho por projectos de produção (por exemplo, produtos e fabrico), 

 projectos de aprendizagem individual (baseados nos interesses de cada indivíduo), 

 actividades livres (excursões, teatro, eventos desportivos, etc.). 
 
Na Áustria, o projecto Schlangenfuss centra-se na "pedagogia da experiência", que passa, 
por exemplo, por cozinhar uns para os outros ou fazer escalada. Considera-se que este 
método aumenta o sentimento de pertença ao grupo. A pressão para a obtenção de 
resultados é reduzida a um mínimo e as exigências são orientadas para aquilo que os 
alunos conseguem alcançar. Para além disso, são utilizados "dias no exterior" para 
complementar as aulas e promover a aplicação prática das coisas aprendidas.  
 
Há uma série de medidas holísticas de reintegração identificadas que apresentaram 
resultados positivos do seu trabalho com jovens que abandonaram precocemente a escola, 
quer em termos das experiências dos participantes, quer em termos dos resultados da sua 
participação. Por exemplo, uma investigação realizada na Irlanda junto de jovens que 
abandonaram precocemente a escola concluiu que os participantes do Youthreach sentiam 
que, se tivessem tido experiências de aprendizagem semelhantes na escola e tivessem sido 
tratados da mesma forma que no Youthreach, a experiência de aprendizagem teria sido 
mais positiva. Um inquérito aos estudantes de um programa de reintegração em Hamburgo 
concluiu que o trabalho prático obtinha o maior índice de aprovação: os estudantes sentiam 
que nestas oficinas era mais fácil fazer amigos, aprender rapidamente e ter êxito através 
do fabrico de produtos.  
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Os dados quantitativos revelam igualmente resultados positivos das medidas holísticas de 
reintegração. Na Dinamarca, por exemplo, os resultados das Escolas de Produção entre 
1997 e 2004 mostram que cerca de 70% dos estudantes que saíram prosseguiram 
qualquer forma de educação ou de formação, ou ingressaram no mercado de trabalho. Os 
restantes 30% ficaram desempregados. Estes eram adolescentes com grandes dificuldades, 
que foram remetidos para o sistema de serviços sociais, ou adolescentes que foram 
expulsos devido a problemas de comportamento. Todavia, a alguns destes estudantes foi 
concedida uma nova oportunidade numa escola de produção. Na Áustria, a Agência para a 
Protecção de Menores (Jugendamt) avaliou em 60-70% a eficácia do Projecto Gaaden, 
acima descrito. Isto significa que dos 18 alunos acolhidos em cada trimestre, 12 foram 
ajudados a longo prazo. A forte cooperação entre professores e educadores de infância foi 
considerada a chave para o êxito. Em particular no caso dos jovens com condições de vida 
difíceis, devem ser proporcionados um ambiente estável e um estilo de ensino uniforme. 
Em Inglaterra, a Fairbridge, uma instituição de caridade que trabalha com jovens que 
enfrentam problemas como a privação de alojamento, a utilização abusiva de substâncias 
ou antecedentes criminais, ajudou 85% dos participantes nos seus programas a obter 
resultados positivos, como regressar à escola, iniciar um curso superior, obter uma 
qualificação, encontrar um emprego ou optar por permanecer no programa Fairbridge e 
continuar o seu desenvolvimento. 
 
4.4.2. Programas de transição 

As classes ou programas de transição visam apoiar jovens que não frequentam a escola, 
oferecendo-lhes um ambiente e / ou estrutura de aprendizagem alternativos e 
metodologias de aprendizagem alternativas. Trata-se de medidas de curta duração, que 
visam facilitar o reingresso do jovem no sistema de ensino regular ou a sua transição para 
posteriores acções de educação, de formação ou para o trabalho. Exemplos de 
classes/programas de transição foram identificados, por exemplo, na Alemanha, na Irlanda, 
em França, no Luxemburgo, na Hungria e em Inglaterra. Medidas semelhantes foram 
igualmente propostas em Itália e em Espanha.  
 
Em Malta, o projecto REACH School Drop-outs oferece um programa curricular e um 
ambiente de aprendizagem alternativos para estudantes em riscos de abandono escolar. O 
programa visa ajudar estudantes a identificarem os seus talentos e interesses e, ao fazê-lo, 
motivá-los para reingressar no ensino.  
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Caixa 15: Projecto REACH School Drop-outs, Malta 

MALTA 

Projecto REACH School Drop-outs 
O projecto REACH School Drop-outs de Malta foi lançado em 2007 e foi direccionado a 
estudantes em risco de abandono escolar. Estes estudantes têm normalmente problemas 
pessoais, familiares e na escola. O projecto visa, subsequentemente, ajudar os 
participantes a ultrapassar estes problemas. A ideia consiste em oferecer aos estudantes 
um programa curricular alternativo. Para além das competências básicas de vida, da 
literacia, da numeracia e das competências em TI, o programa proporciona um ambiente 
de aprendizagem alternativo e explora diferentes metodologias, mais adequadas às 
necessidades dos estudantes. Expõe igualmente os estudantes a diferentes ambientes de 
trabalho, a fim de os ajudar a identificarem os seus talentos e interesses. O projecto tem a 
duração de seis meses e é organizado para grupos pequenos, constituídos por 12 
participantes, todos eles identificados pelos directores de escolas locais.  
O projecto é organizado como um esforço de colaboração e conta com a participação de 
diferentes intervenientes. Assim, para além do Organismo para o Emprego e a Formação, 
participam na sua execução outras organizações educativas, serviços de orientação 
profissional, assistentes sociais e trabalhadores familiares.  
 
Em França, os regimes "relais" destinam-se aos alunos do ensino básico (3.º ciclo) que 
estão em risco de ser marginalizados e que se encontram numa situação de conflito agudo 
com a escola que frequentam. Estes regimes têm em vista a ressocialização e a 
remotivação dos alunos para que prossigam o seu percurso educativo. 
 
 
Caixa 14: Regimes "relais", França 

 
FRANÇA 

Regimes "relais" 
Os regimes "relais" são medidas de transição destinadas a alunos com menos de 16 anos 
de idade. Existem dois tipos de regimes "relais": as classes "relais" e as oficinas "relais". As 
classes "relais" podem ter uma duração de algumas semanas a vários meses. São 
organizadas nas escolas de formação profissional de nível secundário e geridas em parceria 
pelo Ministério de Educação, Ministério de Justiça, autoridades locais/municipais e outros 
parceiros reconhecidos. As oficinas "relais" têm uma duração máxima de 16 semanas e 
envolvem ONG da área da educação.  
 
Ambos os tipos de regimes "relais" têm como público-alvo os alunos do ensino básico (3.º 
ciclo) que estão em risco de ser marginalizados e que se encontram numa situação de 
conflito agudo com a escola que frequentam. Os regimes têm por objectivo ressocializar e 
remotivar os alunos, os quais passam algumas semanas num ambiente de aprendizagem 
protegido, isento de conflitos, antes de serem reintegrados nas respectivas escolas. 
Oferecem um serviço individualizado aos participantes (que também compreende apoio 
educativo e social) e ajudam os alunos a adquirir um nível básico de aptidões e 
competências, a melhorar a sua motivação e a desenvolver uma melhor relação com a 
escola, a fim de prosseguirem o seu percurso educativo e formativo. 
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Os alunos que estão a atravessar dificuldades são identificados pelas equipas pedagógicas e 
pelos assistentes sociais das escolas. As decisões relativas à admissão dos alunos nas 
estruturas "relais" e a sua subsequente reintegração são tomadas por uma comissão local, 
com base num relatório fornecido pela escola de origem. A comunicação entre a escola de 
origem e as estruturas "relais" é facilitada pela criação de um dossier individual que contém 
informação sobre os progressos do aluno, comentários dos professores com exemplos dos 
trabalhos realizados, notas do aluno e da família, etc.  
 
Características das classes/oficinas:  

 Grupos pequenos: isto é, grupos de 6 a 12 alunos em cada turma; 

 Pedagogia: aplicação de programas e métodos de ensino diferenciados em ambiente de 
grupo; percursos individualizados que poderão incluir experiência de trabalho prático; 
horário progressivo adaptado caso-a-caso; ligação com medidas extracurriculares; 

 Pessoal: professores voluntários e formadores/auxiliares de ensino especializados que 
trabalham em estreita colaboração com assistentes sociais, profissionais de saúde, 
etc.; 

 Infra-estrutura: nalguns casos, as classes "relais" podem ser organizadas em locais 
situados fora do contexto escolar e que apenas se assemelham remotamente a salas 
de aula, tendo em vista facilitar uma integração bem-sucedida.  

 
Estudos e provas circunstanciais sugerem que as classes e as oficinas "relais" têm um 
impacto positivo imediato a nível das atitudes, especialmente graças às actividades 
desportivas e culturais.  
 
O objectivo dos regimes "relais" e de outras classes de transição consiste em colmatar 
eventuais lacunas de aprendizagem que os alunos possam ter e ajudá-los a recuperar o 
atraso relativamente ao programa regular, para que possam retomar o ensino regular. 
Estas iniciativas destinam-se igualmente a facultar apoio social aos jovens, sendo a 
socialização, por esse motivo, tão importante quanto a aquisição de competências e 
aptidões.  
 
A abordagem pedagógica nas classes /programas de transição é, na generalidade, menos 
tradicional e está centrada no reforço da motivação e das competências sociais e pessoais e 
no estímulo à aprendizagem através de uma aplicação mais prática e de uma abordagem 
mais individualizada. A título de exemplo, num projecto-piloto alemão designado "Escolas 
Fixes" (Cool Schools) que decorreu entre 2002 e 2004, a aprendizagem pela experiência 
era utilizada para tentar incentivar a aprendizagem, tornando o ensino relevante para os 
alunos. Em vez de ensinar por disciplinas, foram seleccionados temas como, por exemplo, 
"nós e o nosso ambiente", temas esses que incluíam aspectos relacionados com as 
oportunidades de formação existentes nas proximidades, a estrutura da administração local 
e a história da cidade. Os jovens que abandonam a escola precocemente identificam a falta 
de relevância do programa curricular como a razão para abandonarem a escola, pelo que a 
criação de uma ligação entre a matéria ensinada na sala de aulas e o quotidiano é 
susceptível de aumentar a sua motivação. 
  
A aprendizagem por projectos constitui a base dos programas de "recuperação" oferecidos 
na Hungria aos jovens que não obtiveram um certificado de conclusão dos estudos 
primários. Numa avaliação realizada aos programas, este método de aprendizagem 
baseada em projectos foi identificado como uma das causas do seu êxito. Contudo, a 
avaliação salientou igualmente que o método também tem limitações, dado que requer 
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recursos, tanto humanos como materiais, superiores aos da maioria das metodologias 
tradicionais. Consequentemente, o êxito do programa depende em larga medida das 
escolas e professores específicos que nele participam229.  
 
Embora aparentemente a maioria das classes / programas de transição identificados se 
destine a apoiar os jovens que abandonaram precocemente a escola e a facilitar o seu 
regresso ao ensino regular, existem igualmente programas de transição destinados a 
adultos que abandonaram precocemente a escola. Por exemplo, na Irlanda, onde muitos 
aprendizes foram dispensados pelos empregadores patrocinadores, foi introduzido um 
programa de formação de curta duração destinado a ajudá-los no acesso a fases de ensino 
/ formação de nível superior, com vista a concluírem posteriormente o seu aprendizado. 
Este programa de formação certificado com uma duração de 11 semanas por ano pode 
receber até 700 aprendizes despedidos.  
 
No Luxemburgo, a tarefa principal da instituição Acção local para jovens (Action locale pour 
jeunes, ALJ) consiste em dar apoio aos jovens entre os 15 e os 25 anos de idade na sua 
transição para a vida activa. É dada especial atenção aos jovens que abandonaram 
precocemente a escola, os quais são acompanhados pela ALJ a fim de compreender as 
razões que os levaram a abandonar o sistema de educação ou formação, e para se 
conceber um projecto individual de educação ou formação profissional ou de integração no 
mercado de trabalho para cada participante. A ALJ apoia os jovens na concretização dos 
seus projectos de integração profissional e faculta-lhes um "mentor de transição".  
 
Ao fim de algum tempo, os alunos que frequentaram classes ou programas de transição 
são reintegrados nas escolas, em programas de aperfeiçoamento ou no mercado de 
trabalho. Através das classes de transição pretende-se que os beneficiários passem a estar 
mais focalizados e compreendam melhor a necessidade e a importância da educação e da 
formação e fiquem mais motivados para prosseguir esta via. Exemplos recolhidos em 
diversos países mostram que a combinação educação / formação e apoio aos jovens para 
os ajudar a lidar com as suas dificuldades / questões específicas pode facilitar a sua 
integração no ensino regular ou ajudá-los a encontrar um caminho alternativo através do 
aperfeiçoamento profissional ou da formação ou do emprego.  
 
A título de exemplo, existe na Alemanha um outro tipo de programa de transição que é 
gerido pela empresa privada Bayer AG. Trata-se do programa "Arranque imediato" 
(Starthilfe) que confere aos participantes uma qualificação inicial para um aprendizado em 
diferentes áreas de qualificação. Está igualmente centrado na capacidade para lidar com 
experiências de ensino traumatizantes e na melhoria da auto-estima dos jovens. Este 
programa de sucesso decorre há 21 anos e demonstrou que um programa preparatório 
direccionado pode ajudar jovens socialmente desfavorecidos no acesso a lugares de 
aprendiz e ao emprego. Aproximadamente 1 500 jovens participaram no programa durante 
todo este período e quase 90% dos participantes conseguiram um contrato de 
aprendizagem na Bayer ou noutras empresas depois de concluírem a formação. 
 
4.4.3. Escolas de segunda oportunidade 

As escolas de segunda oportunidade oferecem aos jovens que abandonaram precocemente 
a escola uma nova oportunidade para participar na educação e na formação. Existem na 
maioria dos países europeus sob diversas formas. O seu objectivo consiste não só em 
permitir aos indivíduos a aquisição de uma qualificação, mas também em ajudá-los a 

                                                 
229  Bogdán et al (2010). A bridge to the future. European policy for vocational education  
 and training 2002-10. National policy report – Hungary 2010. Cedefop - ReferNet.  
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definir e a iniciar um percurso de aprendizagem e encaminhá-los para o mundo laboral. De 
um modo geral, o ensino é focalizado no aluno e é ministrado num formato e segundo uma 
estrutura que o torna acessível ao grupo-alvo em questão. Poderá envolver a realização de 
cursos a tempo parcial, que podem ser frequentados em complemento ao emprego ou 
outras responsabilidades (por exemplo, cuidar de familiares), com oferta de aulas 
nocturnas, implantação da escola num ambiente de ensino informal, etc. Na Polónia, por 
exemplo, as escolas de segunda oportunidade oferecem a possibilidade de estudar durante 
o período da manhã ou da tarde, e algumas escolas oferecem ainda oportunidades de e-
learning. O ensino à distância é igualmente referido num conjunto de países como um meio 
para proporcionar educação de segunda oportunidade a adultos, os quais podem ter uma 
série de outros compromissos que os impedem de frequentar aulas do ensino regular. 
 
Em muitos países, as escolas de segunda oportunidade parecem dedicar-se especialmente 
aos indivíduos "mais velhos" que abandonaram precocemente a escola. Por esse motivo, há 
uma tendência para colocar a ênfase na oferta de aprendizagem com base numa 
abordagem de educação de adultos. Os cursos modulares também parecem ser comuns 
nas escolas de segunda oportunidade. Permitem a um aluno "colmatar as lacunas" que 
possa ter na sua aprendizagem ou dar pequenos passos para obter uma qualificação 
completa. Nalguns casos, os alunos podem conseguir que a sua aprendizagem anterior seja 
validada para efeitos de obtenção de uma qualificação, de modo a não terem de repetir a 
aprendizagem já efectuada.  
 
A frequência das escolas de segunda oportunidade é frequentemente gratuita ou os alunos 
têm direito a um subsídio durante o período em que frequentam o curso. Nalguns países é 
ainda apoiada a compra dos recursos necessários à participação. Na Irlanda, por exemplo, 
os alunos do programa Sistema de Oportunidades de Formação Profissional (Vocational 
Training Opportunities Scheme, VTOS), aberto a indivíduos desempregados com mais de 21 
anos de idade, têm direito a matrícula, artigos de papelaria e livros gratuitos. Os alunos 
podem ainda beneficiar de um subsídio para assistência aos filhos e de um serviço de 
orientação para adultos.  
 
As escolas de segunda oportunidade existem tanto dentro como fora do sistema educativo 
formal. Também na Irlanda, a Iniciativa Regresso à Educação (Back to Education 
Initiative), por exemplo, é disponibilizada tanto por Comités de Formação Profissional como 
por grupos educativos comunitários.  
 
O nível de aproveitamento de segundas oportunidades de aprendizagem parece indicar que 
existe uma grande procura das escolas que permitem aos alunos que abandonaram 
precocemente a escola obter as qualificações de que necessitam. Na Roménia, por 
exemplo, o número de alunos que frequentaram escolas de segunda oportunidade 
aumentou de modo significativo, nomeadamente de 517 no ano lectivo de 2003/2004 para 
cerca de 10 000 no ano lectivo de 2007/2008. Na Grécia, começaram por ser criadas em 
2000/2001 cinco escolas de segunda oportunidade a título experimental e actualmente já 
foram criadas 48. Em 2005/2006, cerca de 3 600 indivíduos receberam formação de nível 2 
(3º ciclo do ensino básico), o que representa um aumento de 51,5% em relação ao ano 
anterior.  
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Caixa 16: Escolas de segunda oportunidade, Grécia 

 
GRÉCIA 

Escolas de segunda oportunidade 
As escolas de segunda oportunidade (ΣΔΕ/SDE) foram criadas por lei em 1997 como um 
meio para resolver o problema da exclusão social na Grécia. Destinam-se a jovens com 
mais de 18 anos que não concluíram a escolaridade obrigatória (que é de nove anos)230. Os 
alunos podem estudar para obter um diploma de fim de estudos do ensino básico (3.º ciclo) 
(Apolytirio Gymnasiou) e o currículo é flexível de modo a permitir aos jovens escolher as 
disciplinas que melhor se adaptam às suas necessidades e interesses. É dada especial 
ênfase à aquisição de qualificações básicas e no desenvolvimento de aptidões pessoais de 
modo a conferir aos jovens as competências e qualificações necessárias para entrar no 
mundo laboral. O programa tem uma duração de 18 a 24 meses. 
 
As SDE apresentam as seguintes vantagens:  
 Os currículos são flexíveis, permitindo aos alunos escolher as disciplinas que melhor se 

adaptem às suas necessidades e interesses; 

 É dada especial ênfase à aquisição de qualificações básicas e ao desenvolvimento de 
competências pessoais, de modo a conferir aos jovens as competências e qualificações 
necessárias para entrar no mundo laboral. 

 A duração do programa (dois anos lectivos) e os horários com aulas nocturnas (21 
horas por semana) permitem aos alunos manter os seus empregos a tempo inteiro e, 
ao mesmo tempo, prosseguir os seus estudos. 

 
4.4.4. Validação da aprendizagem não formal e informal 

A validação da aprendizagem não formal e informal, isto é, o reconhecimento das aptidões 
e competências individuais, independentemente do modo ou do momento em que foram 
adquiridas, é reconhecida em toda a Europa (e fora dela) como uma ferramenta importante 
para a prossecução de objectivos económicos e sociais. Em termos de inclusão social, 
constitui uma alternativa ou um complemento útil para diversos grupos-alvo no acesso a 
novas oportunidades (uma "segunda oportunidade") para (re) ingressar no mercado de 
trabalho ou participar em ulteriores acções de educação e formação.  
 
No âmbito da estratégia Europa 2020231, por exemplo, é reconhecido o papel da validação 
como forma de apoiar os jovens no acesso ao mercado de trabalho, em particular daqueles 
que dispõem de menos oportunidades ou que se encontram em risco de exclusão social. Na 
sua iniciativa emblemática "Juventude em Movimento", estabelece um compromisso de 
promover o reconhecimento da aprendizagem não formal e informal. Num outro texto, a 
OCDE refere, por exemplo, que "o reconhecimento constitui uma forma de melhorar a 
equidade e de reforçar o acesso a novas oportunidades de educação e ao mercado de 
trabalho por parte de grupos minoritários desfavorecidos, jovens excluídos e trabalhadores 
mais velhos que não tiveram muitas oportunidades de obter uma aprendizagem formal 
quando eram mais jovens"232. 
 

                                                 
230  GHK Consulting (2005) Study on access to education and training, basic skills and early school leavers (Ref. 

DG EAC 38/04). Comissão Europeia. 
231  http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. 
232  OECD: Werquin, Patrick (2010), Recognising Non-Formal and Informal Learning: Outcomes, Policies and 

Practices. OCDE. 
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Ainda que a validação seja frequentemente encarada como uma medida de apoio aos 
adultos que acumularam saberes e competências, particularmente através de experiências 
de trabalho, um número reduzido de países reconheceu ser possível apoiar os indivíduos 
que abandonaram precocemente a escola através do reconhecimento da aprendizagem 
anteriormente adquirida, o que para alguns poderá representar uma alternativa mais 
acessível à educação e formação formais. Poderá ainda contribuir para que os participantes 
adquiram o "gosto pela aprendizagem" e fortaleçam a sua auto-confiança, levando-os a 
continuarem os estudos, a formação profissional ou a conseguir um emprego. A validação 
pode reforçar a auto-estima e a motivação de grupos vulneráveis específicos e abre 
oportunidades para a criação de planos de formação individualizados. Neste caso, a 
validação não é vista como um fim em si, mas como um ponto de partida para a conclusão 
de um percurso educativo. 
 
A validação pode ser de natureza formativa ou sumativa. Através da validação formativa, o 
indivíduo pode obter uma percepção das aptidões e competências que já possui e utilizar 
essa percepção como uma base para um futuro percurso de aprendizagem ou carreira 
profissional. A validação sumativa permite ao indivíduo adquirir uma qualificação formal 
através do reconhecimento das suas aptidões e competências. Ambas as modalidades têm, 
consequentemente, potencial para apoiar os indivíduos que abandonam precocemente a 
escola, seja no desenvolvimento de futuros percursos pessoais, seja na aquisição de uma 
qualificação que não conseguiram obter na escola.  
 
Os sistemas de validação da aprendizagem não formal e informal estão mais desenvolvidos 
nuns países do que noutros (por exemplo, entre os países que são casos de estudo, a 
França, os Países Baixos e a Finlândia possuem sistemas mais desenvolvidos do que a 
Grécia ou a Polónia). Contudo, isto não significa necessariamente que os países que 
dispõem de abordagens mais desenvolvidas são os que mais poderão oferecer a validação 
de competências aos indivíduos que abandonaram precocemente a escola. Alguns países 
reconheceram especificamente que a validação pode ser utilizada para apoiar jovens que já 
abandonaram ou estão em risco de abandonar precocemente a escola.  

 Em Espanha, por exemplo, o Plano de Acção Nacional para a redução do AEP 
promove o uso da validação da aprendizagem não formal pelas autoridades 
competentes. Além disso, o Plano de Acção 2010-2011 refere que, com vista a 
garantir a flexibilidade do sistema educativo, as competências básicas dos alunos 
que abandonaram precocemente a escola sem obter a qualificação do ensino 
secundário obrigatório (ESO) devem ser certificadas oficialmente. 
Subsequentemente está a ser desenvolvido um modelo de certificação em 
colaboração com as Comunidades Autónomas.  

 Na Estónia, iniciativas financiadas pelo FSE apoiam jovens que abandonaram o 
ensino superior ou a formação profissional sem ter obtido uma qualificação e que 
concluíram pelo menos 50% do programa. No total, espera-se que 800 e 400 
estudantes, respectivamente, voltem ao ensino através destas iniciativas. 

 Nos Países-Baixos, foi estabelecida uma meta no âmbito do quadro político, para 
que 20 000 jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 23 anos, que 
abandonaram a escola precocemente, tenham a oportunidade de obter a validação 
das aptidões, experiências e competências que adquiriram através do trabalho. Esta 
iniciativa é dirigida a jovens que não possuem qualificações básicas, mas estão 
inseridos no mercado de trabalho. 
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Noutros países, a validação não visa especificamente os indivíduos que abandonaram 
precocemente a escola, mas constitui uma opção que permanece aberta a essas pessoas. 
Em Portugal, a validação é utilizada para ajudar indivíduos (com mais de 18 anos) que 
possuem menos qualificações a adquirir qualificações formais, através da simples validação 
ou da combinação deste processo com uma formação feita por medida. Esta formação feita 
por medida toma em consideração a experiência obtida fora do sistema formal de ensino. 
Desde 2000 que Portugal assegura a validação da aprendizagem informal e oferece duas 
possibilidades: um percurso educativo que visa proporcionar qualificações a nível do ensino 
básico ou um percurso profissional que passa pela validação das competências laborais. 
Ambas as opções são certificadas e administradas a nível nacional e o regime tem tido um 
enorme sucesso, com um total de 90 000 pessoas que já beneficiaram do mesmo. Na 
França, os alunos que frequentam as escolas de segunda oportunidade não recebem um 
diploma formal, mas um certificado de competências adquiridas e um portfólio de 
competências, concebido de modo a ser facilmente reconhecido pelos empregadores e a 
facilitar a sua eventual aplicação na validação da aprendizagem não formal e informal. 
 
Conforme delineado nas Orientações Europeias sobre Validação233, a orientação é um 
elemento fulcral de qualquer processo de validação. É particularmente importante para 
grupos como o dos indivíduos que abandonaram precocemente a escola, os quais poderão 
necessitar de apoio adicional para levar o processo a bom termo, ou inclusivamente para os 
convencer do valor do mesmo. A falta de autoconfiança e o receio (tanto o receio de falhar 
como o receio em relação aos processos envolvidos) podem constituir um entrave à 
participação no processo de validação para os indivíduos que abandonaram precocemente a 
escola, sendo consequentemente importante que os profissionais envolvidos no apoio aos 
candidatos à validação recebam uma formação específica para os poderem ajudar e 
orientar. Outros entraves ao acesso incluem o custo inerente à validação e a falta de 
conhecimento das oportunidades existentes. Por esse motivo, há um conjunto de países em 
que o processo de validação é gratuito para determinados grupos-alvo, sendo disseminado 
e fornecido através de um conjunto de parceiros que incluem organizações do sector 
terciário ou os serviços públicos de emprego.  
 
4.4.5. Reforço da capacidade de formação no local de trabalho, do EFP e/ou dos 

lugares de estágio  

Alguns países aumentaram o número de vagas para formação no local de trabalho, EFP 
"regular" e oportunidades de estágio, com vista a oferecer aos jovens que abandonaram 
precocemente a escola uma alternativa a um percurso mais académico oferecido no ensino 
regular. Outros países criaram cursos novos ou qualificações com uma ênfase mais prática 
ou profissional para apoiar este grupo-alvo. Estes cursos podem oferecer uma via de 
reingresso na educação formal, mas constituem também, naturalmente, um meio 
importante para facilitar a transição para o emprego, o que por si só poderá constituir um 
factor de motivação à participação.  
 
Em Espanha, por exemplo, os novos Programas de Qualificação Profissional Inicial (PQPI) 
(Programas de Cualificación Profesional Inicial, PCPI) foram concebidos como uma opção 
para os jovens com idade igual ou superior a 16 anos que abandonaram precocemente a 
escola. Estes programas têm uma duração de um a dois anos e oferecem aos indivíduos 
que abandonaram precocemente a escola a oportunidade de se inscreverem em cursos de 
formação profissional para adquirir competências profissionais que lhes conferem uma 
qualificação equivalente ao ensino secundário. Esta qualificação permite-lhes, por sua vez, 
inscreverem-se mais tarde num curso de EFP regular (de nível médio), dado que em 
Espanha a condição geral para a inscrição num curso de EFP de nível médio é ter concluído 
                                                 
233  Ver página 53 das Orientações na Internet: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4054_en.pdf. 
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a escolaridade obrigatória. Trata-se, portanto, de um mecanismo para facilitar a inserção 
no mercado de trabalho dos indivíduos que abandonaram precocemente a escola. Para 
encorajar a flexibilidade do sistema educativo e assegurar que todos os alunos conseguem 
obter uma qualificação de nível superior, o plano espanhol para redução do AEP recomenda 
que se aumente do número de PQPI, especialmente nos sectores que oferecem mais 
oportunidades de emprego.  
 
Em Chipre, está a ser implementado o Novo Regime Moderno de Aprendizagem (Regime 
NMA) revisto. O Regime NMA é dirigido aos jovens entre os 14 e os 25 anos de idade e 
oferece um percurso de aprendizagem àqueles que abandonaram precocemente o sistema 
de ensino antes de terem completado o ensino básico ou o ensino secundário. O Regime 
NMA permite aos jovens que abandonaram precocemente a escola actualizar as suas 
competências e, assim, reforçar a sua empregabilidade. O objectivo consiste igualmente 
em reconhecer e acreditar as suas competências e / ou oferecer aos aprendizes a 
oportunidade de continuarem os seus estudos no final do estágio 
 
Em toda a Europa os regimes de aprendizagem através de estágios deparam-se com 
dificuldades devido à crise económica, verificando-se uma redução no número de vagas de 
estágio disponibilizadas pelas empresas, ou os aprendizes são despedidos pelos 
empregadores patrocinadores. Esta situação levou à introdução, numa série de países, de 
medidas especiais de apoio aos estágios e aos aprendizes desempregados (os quais, de 
outra forma, passariam a fazer parte da categoria dos indivíduos que abandonaram 
precocemente a escola).  
 
Na Alemanha, entre 2008 e 2010, os empregadores tinham acesso a um bónus de 
formação pontual caso criassem lugares de estágio adicionais para candidatos provenientes 
de cortes anteriores de jovens que abandonaram precocemente a escola e que 
necessitavam de apoio adicional. Os lugares de estágio tinham de ser preenchidos por 
jovens identificados como " (particularmente) necessitados de ajuda financeira" (isto é, 
jovens que cumpriam determinados critérios como, por exemplo, fazer parte do grupo de 
candidatos do ano anterior que não conseguiram colocação e que não possuíam um 
diploma de conclusão de estudos). As empresas que davam formação recebiam um bónus 
no valor de 4 000 a 6 000 euros e o programa oferecia ainda apoio para a frequência de 
aulas específicas de pedagogia social ou outras medidas adicionais de formação em 
complemento aos programas de formação normais. 
 
A duração e a flexibilidade de um curso são factores que influenciam as decisões dos jovens 
quanto a participarem ou não no mesmo. Este aspecto foi reconhecido na Letónia onde o 
sistema de EFP está a ser objecto de revisão com vista a aumentar a sua flexibilidade e 
permitir a mobilidade dos alunos entre programas. Esta alteração é vista como uma das 
soluções para os jovens que voltam ao ensino após uma interrupção. 
 
É amplamente reconhecido que o envolvimento dos empregadores é um factor fundamental 
para o êxito dos cursos de formação profissional. Uma ligação clara à procura do mercado 
de trabalho é essencial para assegurar saídas profissionais para os jovens que completam a 
formação. O envolvimento dos empregadores permite assegurar que os cursos são 
ajustados às necessidades do mercado de trabalho local em termos de competências. Na 
Irlanda, por exemplo, a experiência dos participantes em estágios pós-programa é 
favorável, (mais de 70% dos formandos estavam empregados 18 meses depois de 
concluírem os estágios), facto que, segundo o que é sugerido, se deve ao envolvimento 
directo dos empregadores nos programas. 
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5. CARACTERÍSTICAS DAS POLÍTICAS EFICAZES E ÁREAS 
QUE CARECEM DE MELHORIA – ANÁLISE DAS 
PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 Muitos valores e perspectivas influenciam a resposta política dada ao AEP, sendo as 
respostas nos Estados-Membros moldadas pela sua história, tradição, contexto 
socioeconómico, etc. 

 Os factores fundamentais de sucesso para todas as políticas em matéria de 
AEP incluem: (i) reconhecimento do problema e vontade de, em primeiro 
lugar, o atenuar e, se possível, prevenir e, em segundo lugar, reintegrar no 
sistema educativo os jovens que abandonaram precocemente a escola; (ii) 
planeamento estratégico, execução de políticas e prestação de serviços e a 
disponibilização de apoios adequados e eficazes, tanto para os jovens que 
abandonam a escola precocemente como para os profissionais que com eles 
trabalham; (iii) uma abordagem criativa e flexível que privilegie a resolução 
de problemas na resposta aos dilemas individuais com que se confrontam os jovens 
que abandonaram a escola e os jovens em risco de abandonar a escola; e (iv) uma 
abordagem à prestação de serviços (dentro e fora das escolas) que 
transmita preocupação, encorajamento, respeito e expectativas elevadas e 
promova um sentimento de pertença, seja clara, abrangente e coerente, assente 
num trabalho interinstitucional e seja oportuna, orientada para os resultados e 
rentável. 

 Um dos maiores desafios reside na necessidade de melhorar a coordenação 
das políticas em matéria de AEP e conseguir uma melhor ligação com 
outros domínios políticos. Foram introduzidas melhorias nos últimos anos em 
todos os Estados-Membros e a importância de trabalhar mais em conjunto é 
amplamente reconhecida, mas com demasiada frequência o trabalho 
interinstitucional não funciona na prática. 

 É necessário encontrar mais e melhores formas de consultar os estudantes, os 
indivíduos que abandonaram a escola precocemente e outros 
representantes dos jovens relativamente à concepção e implementação das 
políticas e programas em matéria de AEP e criar uma cultura de avaliação mais 
forte relativa ao AEP. 

 
5.1. Introdução; factores-chave para abordagens eficazes 
Nos capítulos anteriores, examinámo a dimensão e o âmbito do AEP e o tipo de respostas 
fornecidas pelos Estados-Membros para resolver o problema. Ficou demonstrado que a 
maioria dos jovens navega com sucesso pelo sistema escolar e consegue fazer a transição 
para a educação, a formação ou o emprego. Contudo, tornou-se óbvio que nem todos os 
jovens o conseguem.  
 
Muitos valores e perspectivas influenciam a resposta política dada ao AEP. Nem todos são 
conciliáveis. Um tema dominante que perpassa as entrevistas e a literatura em que se 
baseia o presente estudo é que a história de cada indivíduo que abandonou a escola 
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precocemente é única e o contexto ou os ecossistemas em que vive são 
específicos de uma determinada época e lugar. Cumpre, por isso, sintonizar e 
individualizar as respostas. Além do mais, estas respostas devem ser dadas no âmbito 
dos sistemas dos Estados-Membros os quais são moldados pela sua história, tradição, 
contexto socioeconómico, etc. Consequentemente, não existe uma resposta única 
para o AEP. Em vez disso, encontrámos um caleidoscópio de políticas, programas, 
projectos e abordagens. Neste capítulo iremos examinar esta grande mistura de 
estratégias, estruturas e práticas, com vista a identificar as principais características que 
formam um fio condutor através de todas as políticas eficazes para combater o AEP.  
 
O modo como um Estado-Membro encara o AEP irá essencialmente moldar a 
forma como aborda o problema. Nalguns contextos, os pontos de vista dos jovens 
relativamente à experiência educativa são cruciais e moldam, por isso, a resposta ao AEP. 
Neste contexto, o AEP é visto como um problema do sistema, da sociedade e da escola e as 
respostas procuram abordar cada um destes três domínios. Em contrapartida, se o AEP é 
visto como um problema do jovem e da sua família, do seu grupo de pares ou da 
comunidade, a resposta implementada será diferente e irá centrar-se em tentativas para 
"consertar" o jovem.  
 
De qualquer forma, como vimos no Capítulo 4, as políticas em matéria de AEP tendem a 
incluir dois níveis de abordagem interligados que, contudo, sustentam os valores. O 
primeiro é a prevenção e o segundo é a reintegração dos que abandonam precocemente a 
escola, na educação, na formação ou no mercado de trabalho. Em ambos os casos, as 
quatro características gerais que determinam o êxito da estratégia são: 
1. Reconhecimento do problema e vontade de, em primeiro lugar, o atenuar e, se 

possível, prevenir e, em segundo lugar, reintegrar os jovens que já abandonaram a 
escola no sistema educativo; 

2. Um planeamento estratégico integrado, execução de políticas e prestação de 
serviços e a disponibilização de apoios adequados e eficazes, tanto para os jovens 
que abandonam a escola como para os profissionais que com eles trabalham; 

3. Criatividade, inovação, flexibilidade e vontade de mudar da parte dos decisores 
políticos e dos profissionais e, em particular, uma abordagem que privilegie a 
resolução de problemas na resposta aos dilemas individuais com que se confrontam 
os jovens que abandonaram a escola. 

4. Uma abordagem global à prestação de serviços (dentro e fora das escolas) que:  

 Transmita preocupação, respeito, desafio e expectativas elevadas aos jovens 
que abandonaram a escola, às suas famílias, colegas e comunidades; 

 Incentive os alunos e promova um sentimento de pertença; 

 Seja clara, coesa, abrangente e coerente, assente num trabalho 
interinstitucional; e 

 Seja oportuna, vigilante, reactiva, orientada para os resultados e rendável. 
 
Tomando por base a literatura e as entrevistas realizadas no âmbito do presente estudo, 
estes são os princípios orientadores fundamentais subjacentes a abordagens eficazes. Nos 
próximos capítulos, são discutidas as características específicas de abordagens preventivas 
eficazes e abordagens de segunda oportunidade. A segunda parte do capítulo está centrada 
na identificação das áreas que carecem de melhoria. 
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5.2. Atenuação e prevenção eficazes  
5.2.1. Estratégias de prevenção 

Na generalidade e como se explica no Capítulo 4, os Estados-Membros têm vindo a 
implementar uma mistura de estratégias direccionadas e de estratégias abrangentes. Umas 
e outras apresentam vantagens e desvantagens. A vantagem das abordagens abrangentes 
é que procuram melhorar o sistema educativo para todos. Por outro lado, a desvantagem é 
que podem não ser suficientes para os alunos com necessidades de apoio complexas.  
 
As abordagens direccionadas parecem, assim, ser mais pertinentes no que toca à agenda 
do AEP, do que as abordagens abrangentes. Uma razão fundamental é que as estratégias 
abrangentes podem ter sido concebidas para apoiar várias prioridades políticas diferentes, 
enquanto as políticas direccionadas tipicamente estão mais explicitamente ligadas aos 
objectivos de redução do AEP. Isto não significa, contudo, que as abordagens abrangentes 
possam ser menos relevantes para a redução do AEP. Pelo contrário, as políticas 
abrangentes poderão inclusivamente reduzir a necessidade de intervenções direccionadas. 
Através de políticas e medidas direccionadas, o apoio é concedido aos jovens identificados 
como estando mais "em risco". Contudo, isto também significa que alguns jovens situados 
fora da área ou escola em causa podem não ser abrangidos. Por exemplo, partes 
interessadas na Irlanda salientam que em todas as escolas existem crianças 
desfavorecidas. Se o apoio for canalizado para as escolas com o maior número de crianças 
desfavorecidas, as crianças que frequentam escolas onde esse número é reduzido 
(consequentemente não elegíveis para financiamentos direccionados) podem ficar 
impedidas de beneficiar do apoio adicional de que carecem. 
 
Outra reserva manifestada diz respeito ao próprio processo de escolha dos alvos. O 
processo de identificação das escolas / zonas que devem beneficiar de apoio deve 
ser sólido. 
 
Também na Irlanda, as escolas pós-primárias são seleccionadas com vista a financiamento 
adicional DEIS com base numa combinação de indicadores relativos aos antecedentes (por 
exemplo, titulares do cartão de utente de serviços de saúde) e dos resultados (por 
exemplo, AEP e desempenho). A utilização de indicadores de desempenho foi sentida por 
alguns dos intervenientes como estando a penalizar as escolas que foram bem-sucedidas 
na melhoria dos resultados educativos dos seus alunos234. Além disso, a falta de dados 
externos objectivos foi sentida como um problema primário, suscitando "questões 
relacionadas com a falta ou o excesso de comunicação de dados"235.  
 
Uma outra deficiência das medidas preventivas direccionadas, desta vez identificada por 
intervenientes em França, é que deixam inalterado o "núcleo" do sistema educativo 
e, como tal, ajudam as crianças a adaptarem-se ao sistema educativo e não o contrário. As 
medidas abrangentes podem, por seu lado, fazer face aos problemas sistémicos 
que contribuem para a incidência do abandono escolar precoce num determinado 
país. Por exemplo, intervenientes franceses entrevistados no âmbito do presente estudo 
sugeriram que as abordagens e medidas focalizadas na pedagogia poderiam apresentar 
uma boa relação custo/benefício, visto que melhores métodos pedagógicos poderem 
conduzir a uma melhoria do desempenho sem um aumento do número de horas de ensino.  
 

                                                 
234  Smyth, E. e McCoy, S., (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Instituto de 

Investigação Económica e Social, Dublin.  
235  Ibid.  
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Não obstante, verifica-se um forte apoio em toda a União Europeia a favor das medidas 
direccionadas, as quais podem ser decompostas nalgumas características comuns.  
 
A primeira consiste em basear as políticas preventivas num quadro nacional que, em 
seguida, será interpretado e implementado a nível local, de acordo com projectos e 
programas individuais. Isto significa que os intervenientes locais podem procurar 
soluções locais para necessidades locais. Nos Países Baixos, por exemplo, o Ministério 
da Educação alega que a capacidade dos parceiros e das escolas locais para conceber e 
implementar os seus próprios programas constitui uma das principais vantagens da 
abordagem do país para combater o AEP. Isso funciona porque a este nível existe um maior 
conhecimento dos problemas e das áreas que carecem de atenção. Do mesmo modo, na 
Inglaterra, existe o sentimento de que a natureza do grupo dos AEP é de tal modo diversa 
nas diferentes áreas, os estágios e a oferta de formação são melhor organizados e 
providenciados pelas autoridades que melhor conhecem os factores sociais/económicos 
locais e outras necessidades desse grupo e que têm um bom relacionamento com os 
serviços locais.  
 
Quando é adoptada uma tal abordagem, uma questão que pode surgir é a falta de 
coerência / padrão das muitas medidas implementadas para combater o AEP. Daí a 
importância de fornecer orientações a nível nacional sobre a forma de implementar o 
quadro a nível local e / ou definir requisitos específicos em termos de planeamento, 
objectivos de participação e resultados e /ou um quadro de qualidade global (como o que é 
utilizado, por exemplo, pelo programa Youthreach na Irlanda – ver detalhes mais abaixo). 
O programa para a conclusão da escolaridade (School Completion Programme (SCP)) na 
Irlanda, por exemplo, publicou orientações relativas aos "elementos centrais" que os 
projectos locais deverão ter em conta na concepção das suas intervenções. Pretende-se 
que estes "elementos centrais" permitir que os responsáveis pelos projectos tomem 
decisões informadas sobre as actividades a empreender face às necessidades da localidade 
onde estão inseridos, mantendo assim alguma flexibilidade para que os profissionais 
possam tomar as suas próprias decisões sobre a melhor forma de atender às necessidades 
do respectivo grupo-alvo, mas também assegurar um nível significativo de coerência para 
todo o programa. Em Espanha, as autoridades competentes realizaram tentativas claras 
para coordenar as acções destinadas a combater o AEP. Estas acções são apoiadas pelo 
trabalho desenvolvido por um grupo de trabalho constituído por diversas partes 
interessadas que assegura a liderança nas questões relativas ao AEP. 
 
Uma segunda vertente identificada no estudo consiste na oferta de incentivos financeiros 
para parcerias e escolas locais. Por exemplo, o quadro neerlandês Aanval op 
schooluitval fornece fundos para parcerias locais que, em seguida, os afectam a diferentes 
escolas secundárias, com base no desempenho da escola em causa relativamente a taxas 
de abandono escolar precoce, absentismo ou a outras questões como a criminalidade. São 
ainda fornecidos incentivos financeiros às escolas por cada aluno que consigam manter no 
estabelecimento face ao ano anterior. Anteriormente, as escolas recebiam 2 000 euros por 
cada estudante, mas este valor foi agora aumentado para 2 500 euros por aluno, por se ter 
reconhecido que a prevenção do AEP está cada vez mais difícil, com a diminuição do 
número de indivíduos que abandonam a escola precocemente. Partes interessadas de 
alguns outros países – especialmente as que identificaram o défice de execução como um 
problema – admitiram que gostariam de ver implementada também no seu país esta 
abordagem orientada pelo incentivo.  
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Por outro lado, as autoridades neerlandesas estão a avançar para medidas mais 
rigorosas, baseadas na lei para combater o AEP. Por exemplo, uma nova iniciativa em 
curso nos Países Baixos consiste na introdução de penalizações financeiras contra as 
escolas de EFP (MBO) de nível secundário que apresentam um nível de desempenho 
insuficiente e que tenham tido dificuldade em implementar programas eficazes e em 
desenvolver planos de acção para reduzir o AEP. Foi promulgada legislação que prevê a 
imposição de multas às escolas que não desenvolvam planos de acção para reduzir o AEP. 
As partes intervenientes estão divididas relativamente a este aspecto. As que são contra 
argumentam que a imposição das multas e o consequente corte do financiamento colocam 
os alunos dessas escolas de formação profissional numa posição ainda mais frágil. As que 
são a favor consideram que é necessário introduzir algo que obrigue as escolas a tomar 
medidas quando nada mais as convence a fazê-lo.  
 
A terceira vertente da prevenção está centrada numa abordagem que combina medidas 
de incentivo e sanções aplicáveis aos indivíduos que abandonaram a escola 
precocemente e às suas famílias. Conforme referido anteriormente, foi aprovada na 
Finlândia uma lei que reduz o montante dos subsídios para os jovens desempregados ou 
candidatos a emprego que recusam candidatar-se a um lugar numa escola236. Outros 
países aprovaram novas medidas que atribuem mais responsabilidades aos pais 
assim como aos próprios estudantes, através da suspensão do pagamento de 
subsídios em caso de ausência injustificada. Na Bélgica e na Bulgária, por exemplo, as 
subvenções individuais aos alunos e os abonos de família, respectivamente, são retirados. 
No Reino Unido, o recebimento do Subsídio de subsistência escolar (Educational 
Maintenance Allowance) (para alunos) está condicionado à plena participação no sistema de 
ensino / formação237. Além disso, os pais correm o risco de serem processados se não 
assegurarem que os seus filhos frequentem regularmente a escola238. Este tipo de 
abordagem é criticado por rotular as pessoas que beneficiam destes subsídios como tendo 
um "défice de desempenho", podendo não tomar em consideração as demais circunstâncias 
com que o jovem se defronta e que podem estar na origem do abandono escolar. 
 
A quarta grande vertente abrange mais do que uma abordagem do reforço de 
competências, colocando o enfoque no reforço das aspirações e na promoção do valor da 
educação. Um estudo recente realizado no Reino Unido demonstra que os jovens 
desinteressados têm mais tendência do que os estudantes interessados para afirmar que 
um emprego bem remunerado seria importante para eles239. Esses jovens também 
valorizam mais a ideia de serem patrões de si próprios do que os seus pares interessados. 
Dinheiro e independência parecem, assim, constituir um factor particularmente motivador 
para aqueles que se encontram em risco de AEP, tendo por isso o potencial para se tornar 
uma poderosa ferramenta para despertar o interesse240. Isto sugere que se poderia fazer 
mais para promover os salários elevados e oportunidades de progressão na carreira 
associados a níveis de ensino (mais) elevados. 
 
 

                                                 
236  O sistema de aplicação conjunta yhteishakujärjestelmä em vigor nas escolas secundárias, escolas profissionais 

secundárias e escolas superiores para adultos, constitui um procedimento nacional utilizado nos 
estabelecimentos de ensino finlandesas quando seleccionam novos alunos para as escolas secundárias, escolas 
profissionais secundárias e alguns estabelecimentos do ensino superior informal para adultos. 

237  O EMA está, neste momento, a ser abolido. 
238  Departamento para as Crianças, as Escolas e as Famílias (2007), Ensuring Children’s Right to Education; 

Guidance on the legal measures available to secure regular school attendance.  
239  Centro Nacional de Investigação Social (2009), Disengagement from education among 14-16 year olds. DCSF. 
240  Gracey, S., and Kelly, S. (2010), Changing the NEET mindset: Achieving more effective transitions between 

education and work. Londres: Learning and Skills Network. 
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Cada uma das abordagens à prevenção acima referidas tem os seus apoiantes. Contudo, 
não é possível afirmar, de forma conclusiva, que alguma delas funciona e certamente não 
funciona com todos os indivíduos que abandonam precocemente a escola. As estratégias 
nacionais poderão tender num sentido ou noutro, mas têm de abarcar um conjunto de 
abordagens e ser suficientemente flexíveis para dar resposta às complexidades do AEP. 
Além disso, independentemente dos pressupostos ou das intenções subjacentes, todas as 
políticas de prevenção devem, em última análise, traduzir-se numa prática eficaz e é nesta 
direcção que agora nos voltamos.  
 
Existe alguma diferença nas abordagens adoptadas pelos países, em termos da 
aplicação de medidas direccionadas ou abrangentes. Os Estados nórdicos promovem 
tradicionalmente uma abordagem abrangente, mas, nos últimos anos, estes países, em 
particular a Dinamarca e a Finlândia, têm vindo a desenvolver muitas ferramentas novas 
direccionadas. Pelo contrário, na Grécia, parece que o enfoque está a mudar de políticas 
direccionadas para políticas abrangentes. As políticas direccionadas têm vindo a ser 
seguidas há anos e há dados circunstanciais obtidos através de entrevistas que indicam que 
não foram eficazes (salvo algumas excepções). Estas políticas direccionadas como, por 
exemplo, escolas interculturais e assistência tutorial para alunos em risco de abandono 
escolar precoce estão, neste momento, a ser minimizadas ou abolidas. A justificação para 
tal não assenta em provas obtidas através das avaliações, mas prende-se antes com a falta 
de fundos. A par desta tendência, foram recentemente lançadas muitas iniciativas e outras 
estão neste momento a ser concebidas com vista a melhorar o sistema de ensino para 
todos. A iniciativa política Nova Escola, por exemplo, nasceu da reestruturação do ensino 
pré-primário e primário, estando agora a ser introduzidas alterações a nível do 3.º ciclo do 
ensino básico e, subsequentemente, do ensino secundário, ao mesmo tempo que planos a 
mais longo prazo prevêem a reorganização do ensino e da formação profissional. 
 
A Irlanda, a França, os Países Baixos e a Eslováquia utilizam geralmente abordagens 
direccionadas, enquanto muitos outros países parecem ter adoptado uma abordagem 
mista, como é o caso da Inglaterra, Espanha, Lituânia e Polónia. Na Eslováquia, que possui 
a taxa de AEP mais baixa da Europa, as medidas destinadas a combater o AEP são, em 
larga medida, associadas a medidas destinadas a combater o AEP entre crianças de famílias 
socialmente desfavorecidas, constituídas, em larga medida, por famílias ciganas241. Em 
França, a atenção recai sobretudo nas políticas direccionadas para áreas geográficas 
específicas ou para determinados grupos de alunos. Novas iniciativas tendem a situar-se "à 
margem" do sistema de ensino (isto é, no reforço do apoio em horário pós-escolar ou na 
criação de novas medidas adicionais), embora de um modo geral a pedagogia e os 
currículos permaneçam inalterados. Contudo, uma reforma importante que afecta todo o 
sistema educativo a nível do ensino básico consiste na introdução de um tronco comum de 
competências que os alunos devem dominar, uma alteração importante em termos de 
abordagem que, por esse motivo, irá demorar algum tempo a implementar. 
 
Na Inglaterra, existe um misto de abordagem direccionada e uma abordagem abrangente, 
mas verifica-se uma mudança crescente de uma abordagem mais universal para uma 
abordagem mais direccionada. Um dos documentos-chave recentemente publicado intitula-
se December 2010 Schools White Paper, que apresenta uma visão para melhorar o sistema 
educativo para todos, mas sobretudo através da capacitação dos prestadores de serviços 
para determinar a melhor forma de aplicar os fundos, deixando assim aos intervenientes 
locais a procura de soluções locais para problemas locais, como no caso da Irlanda e dos 

                                                 
241  A bridge to the future. European policy for vocational education and training 2002-10. National policy report 

– Hungary 2010. Cedefop - ReferNet. Cedefop.  
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Países Baixos. Além disso, está a ser criado nas escolas um novo prémio por aluno com 
vista à afectação de fundos adicionais para crianças desfavorecidas. O resultado, segundo 
os entrevistados, é que irão surgir mais políticas e apoios direccionados para os mais 
desfavorecidos, mas em contrapartida haverá uma redução significativa no apoio universal 
para outros alunos. Alguns intervenientes dos Países Baixos, Grécia, Finlândia, Irlanda, 
Espanha e Reino Unido também manifestaram preocupação relativamente aos cortes nos 
fundos destinados ao ensino regular, apesar de o financiamento para algumas medidas 
direccionadas ter aumentado (como é o caso da Finlândia e dos Países Baixos).  
 
5.2.2. Práticas preventivas eficazes 

Como foi já referido, existem numerosos factores que podem desencadear o abandono 
escolar precoce. Alguns são de natureza pessoal, outros estão associados aos diversos 
ecossistemas em que o indivíduo vive, mas há ainda factores circunstanciais. Todos esses 
factores, quaisquer que eles sejam e independentemente da maneira como interagem, são 
relevantes para quem pretenda evitar cada caso de abandono escolar precoce ou atenuar o 
problema. Os profissionais devem estar alertados para os muitos e variados 
factores e sinais de risco. As suas respostas devem ser coerentes, 
individualizadas, flexíveis e adaptáveis. Dada a pressão a que está sujeito o 
funcionamento da maioria das escolas, trata-se de uma tarefa difícil. O presente estudo 
permitiu a identificação de oito princípios fundamentais, que estão na base de uma 
abordagem eficaz na prevenção do AEP. Passamos a abordá-los seguidamente.  
 

 Motivação e sentimento de pertença 
 

Entre as características dos indivíduos em situação de abandono escolar identificadas tanto 
na bibliografia sobre o AEP como pelos intervenientes inquiridos para o presente estudo, 
figura um défice de autocontrolo, um sentimento de se ser manipulado, de não se ter 
controlo sobre a própria vida, e um sentimento de distanciamento, de não pertença242. Isto 
foi também confirmado por um inquérito citado por intervenientes na Finlândia. Este 
inquérito baseia-se em 1 821 respostas de alunos e professores do ensino secundário 
(incluindo 81 alunos que já tinham abandonado a escola ou que estavam a pensar fazê-lo) 
e apontou como principais causas do abandono escolar precoce a falta de motivação, uma 
fase difícil na vida e falta de vocação para as matérias leccionadas. Simultaneamente, os 
inquiridos identificaram a motivação e um sentimento de pertença a uma 
comunidade escolar (escola) como os factores mais importantes para prevenir o 
AEP. A estes dois factores seguiam-se o apoio financeiro, um ensino de qualidade e 
orientação profissional, mas os resultados do inquérito revelam também que há medidas 
que podem ser tomadas para manter os jovens interessados sem custos significativos.  
 

 Intervenção atempada 
 
Na Dinamarca, na Finlândia, nos Países Baixos e na Inglaterra, as intervenções centram-se 
presentemente num trabalho de acompanhamento e na intervenção precoce, reconhecendo 
que uma intervenção atempada é importante para impedir que o desinteresse que começa 
a manifestar-se leve ao abandono escolar. Isto significa que, para além de identificar e 
atacar os problemas numa fase precoce, importa estar também atento aos momentos de 
risco que são fundamentais, (ou seja, a transição entre os diferentes ciclos do ensino 
básico e entre o ensino básico e o secundário), que são, como é sabido, os momentos em 
que existe maior risco de os jovens abandonarem a escola. Poderíamos, no entanto, dizer 

                                                 
242  Ver, por exemplo, Lauxman, W., et al. (2007), Identifying high quality youth programs (University of Arizona 

College of Agriculture and Life Sciences). 
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que todos os jovens estão em situação de risco. O momento crucial para intervir é quando 
o risco se torna "activo". 
 
Outros momentos de risco fundamentais estão relacionados com o ambiente familiar do 
jovem, e é importante que exista um apoio adequado que permita ao jovem fazer frente a 
circunstâncias difíceis, como o luto, por exemplo.  
 

 Respostas rápidas, integradas e eficazes 
 

De pouco serve identificar os riscos activos se nada for feito os combater. Os intervenientes 
consultados para o presente estudo salientaram a necessidade de respostas rápidas e 
integradas. Trata-se de respostas que, por definição, adoptam uma perspectiva "holística" 
da criança e abrangem um vasto leque de possibilidades, desde apoios adicionais para 
crianças com necessidades educativas especiais até fazer face a comportamentos 
problemáticos. As razões do desinteresse de um jovem pela escola podem ser complexas e 
podem não se resumir às dificuldades em acompanhar o trabalho escolar ou ao 
desinteresse por este. Na Inglaterra, partes interessadas consideraram que um sector 
voluntário sólido e eficaz constitui um dos pontos fortes da abordagem nacional do AEP, 
porque as ONG locais e que desenvolvem actividades destinadas a grupos-alvo específicos 
podem desempenhar um papel muito importante na identificação, aproximação e 
consequente apoio aos que mais dele necessitam. Na Irlanda, o programa para a conclusão 
da escolaridade (School Completion Programme) exige que as escolas estejam ligadas a 
uma rede de serviços externos dos sectores público e do voluntariado.  
 
Como já foi referido atrás, um inquérito espanhol realizado junto de jovens em situação de 
abandono escolar precoce concluiu que quase 9 em cada 10 desistiram de estudar devido 
às repetências243. Assim, factores como aulas suplementares podem impedir que 
determinados alunos fiquem para trás, evitando graves repercussões nos resultados 
escolares e o aumento do risco de abandono escolar.  
 

 Abordagens e opções adequadas em matéria de ensino e aprendizagem 
 

Os intervenientes consultados para o presente estudo concordam com a maioria dos 
resultados da investigação, segundo os quais é importante, a fim de prevenir o AEP, 
abordar também a experiência dos jovens no que diz respeito ao ensino e à aprendizagem. 
Quer isto dizer que o que está em causa não é solucionar problemas externos de modo a 
que os jovens possam sobreviver numa escola que não funciona bem. Uma prevenção 
eficaz também exige um ensino eficaz, programas curriculares inovadores e uma 
abordagem sólida baseada na experiência e na participação. Mas uma escola deve ir mais 
longe: deve gerar optimismo e expectativas elevadas entre os professores, bem como 
entre os alunos e os pais.  
   

 Envolvimento dos pais 
 

Embora muitos jovens que estão em risco de abandonar o sistema de ensino possam sentir 
dificuldades associadas com a vida familiar, a família é também uma fonte de apoio e de 
segurança. Com efeito, os intervenientes consultados para o presente estudo observaram 
que, independentemente das dificuldades que a família possa estar a enfrentar, os pais 
geralmente desejam o melhor para os filhos e esforçam-se para os apoiar. Os pais não 
                                                 
243  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 extraordinário 2010, pp. 119-145 
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necessitam de saber ler para ajudar os filhos a ler, mas têm de demonstrar interesse, 
preocupação e apreço pelos esforços dos filhos e transmitir expectativas elevadas. Na 
Irlanda, o NEWB disponibilizou pessoal de ligação família-escola-comunidade para apoiar os 
pais nesta tarefa.  
 

 Informação completa 
 

Para facilitar uma intervenção atempada, as actividades de identificação, acompanhamento 
e controlo são essenciais. Devem existir bases de dados abrangentes a partir do ensino 
primário com informação sobre a assiduidade, o sucesso escolar e outros indicadores-
chave. Estes indicadores devem constituir um meio para que os professores e ao pessoal 
de apoio tenham uma boa percepção das necessidades dos jovens em causa e para que 
seja dada uma resposta holística abrangente às questões que podem levar a criança / o 
jovem a desistir da escola. Vários entrevistados classificaram como uma boa ideia a 
instituição dos "Youth warning systems", que alertam as autoridades para casos de jovens 
em risco quando mais de um funcionário ou autoridade lança um aviso sobre um jovem que 
pode estar em risco de AEP.  
 

 Orientação profissional 
 

Os jovens podem sentir-se muito confusos e muito pressionados quando têm de escolher 
programas curriculares. Estas decisões afectarão as opções e o seu percurso no futuro, não 
só em relação à sua formação, como também em relação à carreira profissional e à própria 
vida244. Os casos analisados revelaram que uma orientação isenta e atempada é 
fundamental para a prevenção do AEP e, como demonstrou a iniciativa "Início de Carreira" 
na Finlândia, um conjunto de actividades de iniciação em cursos e a aquisição de 
experiência, conjugado com uma orientação mais alargada e numa fase precoce, pode 
ajudar os jovens a identificar uma carreira adequada. 
 

 Continuidade, coerência e coesão 
 

É também imperativo que exista continuidade, coerência e coesão entre os serviços e 
apoios colocados à disposição dos jovens. Caso contrário, os jovens podem confundir-se 
numa teia de diferentes serviços. A abordagem do "gestor de caso individual" que tem sido 
adoptada, por exemplo, por conselheiros das "Connexions" em Inglaterra e por assistentes 
sociais nas Agências de Competências na Alemanha, pode proporcionar um meio mais 
consistente de apoio a jovens em risco do que outras abordagens em que os jovens têm de 
ir ao encontro dos vários serviços sem qualquer apoio específico. 
 
5.3. Reintegração eficaz 

O objectivo desta secção é pôr em destaque as características e os elementos comuns que 
é possível identificar nos apoios existentes nos Estados-Membros para a reintegração dos 
indivíduos que abandonam a escola precocemente no ensino regular, noutras formas de 
educação ou formação ou no mercado de trabalho. 
 
 
 
 
 
                                                 
244  Gracey, S., and Kelly, S. (2010), Changing the NEET mindset: Achieving more effective transitions between 

education and work. London: Learning and Skills Network. 
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 Políticas de reintegração 

De um modo geral, as políticas e acções de reintegração são, tendencialmente, mais 
orientadas para um determinado público-alvo e não têm um carácter abrangente. Embora 
muitas das acções preventivas se concentrem de forma sistemática nos sistemas 
educativos e nas escolas – geralmente instituições de frequência longa –, uma 
percentagem elevada das acções que visam apoiar a reintegração consiste em 
iniciativas e projectos temporários. Embora o AEP seja um aspecto profundamente 
enraizado dos sistemas de educação e de formação da União Europeia, parece existir uma 
tendência para não conferir grande relevância ou estatuto às actividades de reintegração.  
 
Existe também uma tendência para associar o abandono escolar precoce e o desemprego 
juvenil. É inquestionável que estes problemas estão associados, mas o AEP tem um 
carácter mais estrutural e requer uma resposta estrutural, enquanto o desemprego juvenil 
é um fenómeno cíclico e pode exigir respostas a mais curto prazo. Esta associação pode 
levar a fazer crer que as acções de reintegração não são da responsabilidade dos sistemas 
educativos, têm um estatuto inferior e são prescindíveis. Esta visão pode coarctar a 
eficácia dos esforços de reintegração.  
 
Quando os governos reconhecem a importância da reintegração dos jovens que 
abandonaram a escola e garantem o apoio a longo prazo, é possível conseguir uma maior 
coesão, assim como uma maior clareza no que respeita a boas práticas, normas e 
necessidades de formação e de apoio dos alunos e dos profissionais.   
 
As medidas de reintegração contribuem para o êxito da aprendizagem ao longo da vida 
para todos, permitindo que os indivíduos que abandonaram o ensino precocemente 
regressem ao sistema de educação, à formação ou se insiram no mercado de trabalho. As 
experiências dos jovens que beneficiam de medidas de reintegração devem ser coerentes 
com as daqueles que permaneceram na escola, devem prepará-los para os mesmos 
desafios e devem conduzir à aquisição de capacidades e qualificações negociáveis. Isto 
coloca desafios. A validade das acções exteriores à escola e, em particular, a integridade 
das pedagogias eficazes (ou andragogias) têm de ser reconhecidas. O serviço prestado ao 
aprendente deve ser re-imaginado como um elo contínuo entre escola, estruturas de 
reintegração e outros serviços e, a seu tempo, o serviço de emprego e a oferta de 
educação de adultos. 
 
Dito isto, muitos indivíduos que abandonaram a escola precocemente têm outros 
compromissos e responsabilidades, nomeadamente emprego e responsabilidades 
familiares, que têm de conciliar com a aprendizagem. Por esta razão, um conjunto de 
medidas de reintegração procuram ser flexíveis, designadamente a realização de cursos a 
tempo parcial, a prestação de serviços de creches e infantários, ou a instalação de centros 
de formação na comunidade. Os custos constituem outro problema para os jovens que já 
têm de fazer face a responsabilidades e despesas, pelo que a maioria destas oportunidades 
de aprendizagem através da reintegração é gratuita ou subsidiada. Por vezes, as despesas 
adicionais, nomeadamente com manuais e outros materiais didácticos, são também 
subsidiadas ou isentas de pagamento. 
 
É evidente que os programas de reintegração são habitualmente mais onerosos do que os 
sistemas regulares de educação e formação. Todavia, como se ilustra no Capítulo 3, as 
vantagens do investimento podem exceder significativamente os potenciais custos da 
inacção (em virtude dos custos associados ao AEP), e o investimento num indivíduo que 
abandonou o ensino é também um investimento na próxima geração. O Ministério do 
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Emprego e da Economia da Finlândia estimou que, se forem investidos 10 milhões de euros 
anualmente na prevenção do AEP / exclusão social, esse investimento pagar-se-ia se 
ajudasse pelo menos 364 jovens todos os anos (calculando o custo anual de um indivíduo 
que abandonou a escola precocemente em 27 500)245. Concomitantemente, a frequência de 
uma oficina para jovens com cinco meses de duração (que constitui o principal programa 
de reintegração na Finlândia e que tem uma taxa de sucesso de cerca de dois terços dos 
participantes) custa 1 500 euros. Por conseguinte, 10 milhões de euros seriam suficientes 
para assegurar vagas para mais de 6 660 jovens num programa de reintegração.  
 
5.3.1. Práticas eficazes em matéria de acções de reintegração 

Muitos dos elementos de boas práticas atrás identificados na secção dedicada à prevenção 
também se aplicam às acções de reintegração. Abordaremos aqui os aspectos que são 
particularmente pertinentes para os jovens que já abandonaram o sistema de ensino. 
 

 Importância do envolvimento e criação de um sentimento de pertença e de 
confiança 
 

Já referimos a importância de incutir um sentimento de pertença nos jovens, para os 
manter inseridos no sistema de educação. Isto reveste-se ainda de uma maior relevância 
para aqueles que abandonaram a escola precocemente. Qualquer acção direccionada para 
aqueles que já abandonaram a escola tem de começar com um processo de envolvimento, 
de criação de um sentimento de confiança e de pertença, devendo ainda estar imbuída de 
expectativas elevadas, ser estruturada mas também flexível, segura e estimulante.  
 
Além disso, importa recordar que muitos jovens que abandonam a escola precocemente 
consideram-se adultos e esperam ser tratados como tal. Quando descrevem o que lhes 
aconteceu, é recorrente o uso de palavras como "respeito" e "confiança". 
 

 Ambiente / abordagem alternativa 
 

As medidas de reintegração são frequentemente inseridas num ambiente alternativo ao 
ensino regular. Pode tratar-se de um ambiente mais flexível e informal, no qual os jovens 
possam sentir segurança e confiança para participar nas actividades dos 
programas.  
 

 Apoio mais intensivo 
 

Como foi já referido, o nível de apoio de que os indivíduos que abandonaram a escola 
precocemente necessitam varia de acordo com as suas circunstâncias pessoais. Alguns 
jovens – e isto aplica-se em especial àqueles que se encontravam bem inseridos no 
mercado de trabalho até serem despedidos em consequência da actual retracção da 
economia – estão já motivados para assumir a continuação da aprendizagem e, por isso, 
apenas necessitam de encontrar um programa curricular diferente, com diferentes 
metodologias de ensino e de aprendizagem, ou num ambiente de aprendizagem 
alternativo. No caso destes jovens, as medidas que oferecem oportunidades de 
aprendizagem profissional ou segundas oportunidades de adquirir uma qualificação formal 
asseguram um apoio adequado.  
 

                                                 
245  Ministério do Emprego e da Economia (2009), Nuoret miehet työelämään; mitä palveluja ja toimenpiteitä 

tarvitaan TE-toimistoissa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 34/2009. 
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Os indivíduos que abandonaram a escola precocemente com problemas mais complexos 
exigem um nível de apoio mais intenso, que pode encontrar-se nas classes de 
transição e nas medidas de holísticas reintegração. Estas medidas são também flexíveis e, 
em geral, são gratuitas. Requerem, contudo, mais esforços para colaborar com as partes 
interessadas externas, incluindo, por exemplo, os serviços de saúde e de segurança social, 
para assegurar a coordenação e abrangência do apoio concedido aos seus beneficiários 
pelos vários serviços. Por exemplo, alguns indivíduos que abandonaram a escola 
precocemente podem estar confrontados com problemas de toxicodependência. Antes de 
estes jovens poderem assumir a continuação da educação ou da formação de forma plena e 
duradoura, necessitam de receber apoio de especialistas adequados, nomeadamente as 
autoridades do sector da saúde e da segurança social, na resolução dos seus problemas 
pessoais, sociais e de saúde. 
 
Na Polónia, por exemplo, um dos aspectos positivos do "Corpo de Voluntariado" é o facto 
de este trabalhar em estreita colaboração com parceiros relevantes, incluindo a polícia, os 
serviços de saúde mental e os serviços ligados à toxicodependência. A sua perspectiva 
holística de apoio ao desenvolvimento dos jovens em termos profissionais e sociais, 
facultando um vasto conjunto de serviços, reconhece o complexo leque de necessidades 
dos indivíduos em situação de abandono escolar precoce. Também aqui se considera que 
um apoio específico é importante para ajudar os jovens a fazer a escolha certa para a sua 
carreira.  
 
Por conseguinte, estas medidas adoptam uma abordagem "holística" individualizada para 
apoiar os indivíduos que abandonaram precocemente a escola e visam dar resposta não só 
às suas necessidades de aprendizagem, mas também às suas necessidades mais vastas a 
nível pessoal, social, de saúde, entre outras.  
 

 Planeamento e orientação de percursos, incluindo acompanhamento nas 
várias fases 
 

Os indivíduos que abandonaram a escola precocemente necessitam de apoio para criar os 
seus próprios percursos pessoais e de aprendizagem para o futuro. A reintegração de um 
jovem que abandonou a escola no ensino regular, na formação ou no mercado de trabalho 
começa com o seu re-envolvimento e com uma avaliação das suas necessidades e 
aspirações246. O processo prossegue depois com a sua participação na aprendizagem e com 
uma avaliação permanente dos seus progressos até à sua inserção no mercado laboral. É 
importante que o percurso não termine quando o jovem entra no mercado de trabalho e 
que, pelo contrário, continue a ter apoio até aos seus primeiros passos no sistema 
regular247. Este percurso progressivo é ilustrado na Figura 11, em baixo. 
 

                                                 
246  Pinnock, K. et al. (2009), Identifying Effective Practice in Raising Young People’s Aspirations. London: Learning 

and Skills Council. 
247  Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxemburgo: 

Serviço das Publicações Oficiais da União Europeia, 2010. 
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Figura 11: Percurso de reintegração apoiado 

 
Legenda: 
Remotivação para a aprendizagem/a 
sociedade 

Avaliação inicial  Participação na aprendizagem 

Acompanhamento Conclusão Observação contínua dos progressos 
efectuados 

Fonte: Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from 
across Europe. Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais da União Europeia, 2010. 
Pinnock, K. et al., (2009), Identifying Effective Practice in Raising Young People’s 
Aspirations. Londres: Learning and Skills Council. 

 
Existem diversos meios para apoiar os jovens na criação desses percursos. A aprendizagem 
dividida em unidades pode constituir um passo neste percurso pessoal. Outros passos 
podem incluir melhorias na vida pessoal e/ou social, ou a resolução de dificuldades que os 
jovens podem estar a enfrentar, como a toxicodependência. A tutoria pode também ser 
utilizada para permitir aos jovens identificar e prosseguir estes tipos de percursos. A 
validação da aprendizagem não formal e informal – no seu modo formativo – pode também 
ajudar os jovens neste domínio. Um quadro nacional para a aprendizagem ao longo da vida 
pode também significar mais oportunidades para os indivíduos que abandonaram a escola 
precocemente e a existência no país de uma maior cultura e aceitação no que respeita ao 
aproveitamento de segundas oportunidades ou novas oportunidades de aprendizagem 
numa fase mais tardia da vida.  
 
Um aconselhamento e uma orientação eficazes são elementos fundamentais do 
planeamento do percurso. Podem garantir um ingresso sustentável no ensino regular e no 
sistema de formação, mas deve também dotar os jovens com as capacidades de que 
necessitam para fazer uma transição para o mercado de trabalho. Por exemplo, uma 
questão suscitada (episodicamente) em França é que as classes "relais" podem ter um 
efeito temporário e que os problemas dos participantes tendem a ressurgir quando os 
alunos são integrados na escola de origem. Assim, o acompanhamento é importante para 
assegurar que, a longo prazo, não se perdem os resultados positivos do trabalho realizado 
através das medidas de reintegração. É igualmente importante assegurar que a duração do 
apoio concedido aos jovens seja suficiente para satisfazer as suas necessidades – algumas 
das medidas atrás descritas são flexíveis ao longo do período de participação dos jovens 
(com um limite máximo em vários casos). No caso das Oficinas para Jovens (Nuorten 
työpajat) na Finlândia, é uma equipa que habitualmente ministra as aulas e orienta os 
jovens, formada por um professor da disciplina (por exemplo, comunicação ou carpintaria, 
dependendo da oficina), um chefe da oficina, um mentor e um conselheiro em matéria de 
mercado de trabalho. Este último tem um papel fundamental na identificação de 
oportunidades de estudos, carreiras ou emprego que sejam interessantes mas também 
viáveis. 
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 Planos de acção individuais 
 

Quando o apoio ao jovem é concebido com base num plano individual acordado com a 
sua participação activa, é mais fácil obter a sua aceitação. Pode também recorrer-se à 
forma de contracto para definir expectativas tanto do jovem como da organização que 
concede o apoio. Na Inglaterra, por exemplo, um dos intervenientes inquiridos referiu-se ao 
programa "Activity Agreement Pilots" como sendo um dos programas mais eficazes a nível 
nacional. Apesar de ser um programa relativamente dispendioso, a sua eficácia deveu-se 
ao facto de se basear num acordo entre as partes, entre o prestador do serviço e o jovem, 
que participou na formulação e na escolha do pacote de aprendizagem desde o início. Esta 
prática ajudou a garantir a aceitação e o empenhamento por parte dos jovens 
participantes. De igual modo, entre os "princípios fundamentais" enumerados nas 
orientações operacionais do programa Youthreach na Irlanda, figura o princípio de que 
todos os serviços destinados a aprendentes devem ter o acordo individual de cada um 
deles. 
 
Na elaboração destes planos, os mentores ou trabalhadores aos quais os jovens 
aprendentes se associam durante o processo de aprendizagem revelam uma grande 
eficácia. 
 

 Aprendizagem em pequenas etapas 
 

Alguns inquiridos apontaram a importância de facultar "bases" de aprendizagem que 
permitem aos jovens que abandonaram o ensino precocemente progredir para níveis mais 
elevados de competências e cursos reconhecidos no mercado de trabalho. Algumas das 
medidas descritas no Capítulo 4 oferecem cursos em módulos ou proporcionam aos 
individuais a oportunidade de colmatar lacunas específicas de aprendizagem, em vez da 
repetição de um curso na íntegra. As unidades de aprendizagem mais pequenas, 
fraccionadas, com objectivos claramente definidos, afiguram-se menos desalentadoras para 
quem abandonou a escola e tem experiências negativas a nível da educação formal e um 
baixo nível de auto-estima. A conclusão com aproveitamento de cada unidade pode 
também inspirar no aprendente um sentimento de realização pessoal – porventura pela 
primeira vez num ambiente educativo. A falta de oportunidades para agilizar o processo de 
conclusão da educação que lhes falta (por vezes, quem abandonou a escola por ter 
problemas numa única disciplina tem de começar tudo do novo numa escola de segunda 
oportunidade) é vista como uma lacuna na Polónia.  
 
A validação da aprendizagem não formal e informal também representa uma oportunidade 
de reconhecimento das unidades de competências ou aptidões, com base nos perfis 
profissionais ou nas referências e normas de qualificação. Outra oportunidade potencial 
neste domínio consiste na introdução gradual de quadros nacionais de qualificações em 
toda a Europa, que se baseiam geralmente em indicadores de aprendizagem, que são 
combinados para formar unidades, módulos e qualificações completas. Falta verificar até 
que ponto estes quadros são eficazes para responder às necessidades de qualificações dos 
indivíduos que abandonaram a escola precocemente.  
 

 Competências básicas e úteis à vida quotidiana 
 

Algumas medidas reconhecem que os jovens que abandonam a escola precocemente têm 
outras lacunas em termos de aptidões ou competências que devem ser colmatadas antes 
de poderem assumir a continuação dos estudos, uma formação profissional ou um 
emprego. As competências básicas e úteis à vida quotidiana – indo além das 
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capacidades elementares de leitura, escrita ou aritmética e incluindo, por exemplo, 
capacidades nas áreas das finanças e da saúde – também podem ser desenvolvidas em 
unidades mais pequenas ou incorporadas no ensino de outras matérias. 
 
Dado que os indivíduos que abandonam a escola precocemente requerem níveis de apoio 
diferentes, em função das suas circunstâncias individuais, é importante que existam 
métodos de identificação e de orientação para assegurar que aos jovens é aplicada a 
medida mais adequada às suas necessidades. Alguns países dispõem de sistemas de 
acompanhamento para identificar os jovens que necessitam de apoio. É importante que 
esta informação seja utilizada como base para o planeamento dos programas, para 
acompanhar a participação subsequente e para garantir que os recursos são destinados aos 
grupos e locais que mais necessitam de apoio. Como foi já referido, na Dinamarca e na 
Finlândia, quem realiza um trabalho de proximidade/orientação junto dos jovens 
desempenha um papel fundamental no contacto com os jovens desinteressados. 
 
Quando estes sistemas de acompanhamento não existem, outras medidas dependem de 
referências de organizações do terceiro sector ou de escolas do ensino regular. Sem um 
sistema eficaz de acompanhamento, os jovens podem facilmente fracassar, em particular 
se não têm acesso a quaisquer serviços ou subsídios como os centros de emprego e/ou a 
segurança social (este é especificamente um problema para os jovens que abandonaram a 
escola precocemente). Para ultrapassar esta situação, sugeriu-se na Inglaterra, por 
exemplo, que as escolas devem ser responsáveis pelo acompanhamento de um aluno com 
menos de 16 anos depois de ter sido excluído, para evitar que os jovens se percam no 
sistema depois de deixarem a escola. Na Finlândia, os estabelecimentos de escolaridade 
obrigatória são agora obrigados a acompanhar a evolução dos seus alunos e a informar o 
pessoal incumbido de desenvolver um trabalho de proximidade se os seus alunos não 
encontrarem ou não aceitarem uma vaga em escolas secundárias. Além disso, as escolas 
do secundário e os estabelecimentos que oferecem formação são obrigados a informar as 
autoridades se algum aluno abandonar os estudos.  
 

 Actividades extracurriculares 
 

As actividades extracurriculares podem não ter o objectivo explícito de ajudar os jovens a 
reingressar no ensino regular, mas podem contribuir para reavivar um entusiasmo pela 
aprendizagem entre os jovens que abandonaram a escola e, dessa forma, facilitar um 
percurso para a continuação dos estudos e/ou a obtenção de emprego. O projecto 
NotSchool.net248 representa um excelente exemplo de boas práticas para os jovens que 
não conseguem ter sucesso no ensino tradicional; uma vez que a aprendizagem é 
apresentada num formato diferente (aprendizagem em linha, com a oportunidade de 
estudar disciplinas não tradicionais, como a banda desenhada), assegura-se o seu interesse 
em participar na aprendizagem. O projecto NotSchool.net começou como um projecto de 
investigação universitário e converteu-se depois num projecto nacional que apoiou mais de 
5 000 alunos no Reino Unido e foi posteriormente introduzido também na Irlanda, na 
Suécia e na Nova Zelândia. É gerido pela Inclusion Trust, uma instituição caritativa sem 
fins lucrativos na área da educação que funciona praticamente só em linha.  
 
Na Lituânia, reúnem-se diariamente depois das aulas "grupos de actividades" dirigidos por 
professores e por um pedagogo especial, e foram detectados efeitos positivos nos 
participantes. São disponibilizados computadores e software para trabalhos criativos, bem 
como um conjunto de instrumentos musicais, recursos para desportos e turismo, 

                                                 
248  Para mais informações sobre o projecto Notschool.net, consultar: http://www.inclusiontrust.org/notschool/. 
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equipamento audiovisual, jogos de mesa e puzzles. Inquéritos realizados revelaram que a 
participação nos grupos produziu uma melhoria da frequência escolar em geral, bem como 
resultados positivos a nível da aprendizagem e das relações com professores, outros alunos 
e pais. A motivação para a aprendizagem e a auto-estima também aumentaram. 
 

 Acompanhamento e análise 
 

É difícil encontrar avaliações das medidas de reintegração, mas há excepções. Por 
exemplo, o programa Youthreach na Irlanda foi avaliado pela Unidade de Avaliação de 
Programas do FSE em 1996 e pelos Coordenadores Nacionais em 2000. Foi também 
submetido a uma análise de rentabilidade pelo Departamento de Educação e 
Competências249 (2008) e a uma avaliação pelos serviços de inspecção250 (2010). Os 
centros são submetidos a avaliações globais (similares às avaliações "holísticas" das 
escolas) pelos inspectores como parte integrante do quadro de qualidade do programa 
Youthreach, e todas as avaliações são publicadas no sítio Web do Departamento251. Este é 
o nível de acompanhamento e transparência que as medidas de reintegração devem ter e 
estabelece um ponto de referência para os Estados-Membros. 
 
Dito isto, é também importante reconhecer que com medidas de reintegração e outros 
tipos de medidas de apoio aos indivíduos que abandonaram o ensino precocemente, o 
sucesso nem sempre pode ser guiado ou medido por objectivos quantitativos. Em 
Inglaterra, por exemplo, um interveniente (do terceiro sector) disse considerar que o 
financiamento por objectivos faz com que as iniciativas procurem essencialmente fazer com 
que os jovens ingressem no mercado de trabalho ou na aprendizagem "a qualquer custo", o 
que resulta numa prática não holística e faz com que os jovens arranjem empregos e locais 
de aprendizagem desadequados, onde não permanecem: "Só as intervenções holísticas e a 
mais longo prazo funcionam. Todavia, o problema é que os contratos visam metas e, por 
isso, os trabalhadores ficam sob uma enorme pressão para alcançar os números".  
 
No caso das medidas de reintegração que apoiam os "mais difíceis de alcançar" (programas 
holísticos de reintegração, classes ou programas de transição), os resultados e o impacto 
do trabalho desenvolvido podem não se encontrar na forma de qualificações formais ou de 
progressão para o mercado de trabalho. Os resultados de natureza subjectiva são 
também importantes para os jovens que podem estar confrontados com desvantagens 
múltiplas, nomeadamente uma maior auto-consciência e uma melhor capacidade para fazer 
face aos desafios quotidianos. Importa, por isso, encontrar formas de avaliar esses dados 
de natureza subjectiva, para que os decisores políticos e os intervenientes possam 
compreender e avaliar os resultados positivos alcançados. Por esta razão, embora possa 
ser mais elevado o custo destes programas de apoio intensivos justifica-se pelos resultados 
positivos alcançados e pelas economias daí resultantes para a sociedade (nomeadamente 
através da redução de custos associados à saúde e à criminalidade).  
 
No entanto, embora esse apoio intensivo não deva necessariamente ser orientado 
para a obtenção de qualificações formais nem para o acesso ao mercado de 
trabalho, é importante para quem tem capacidade, e assim o deseje, poder fazer um 
percurso adequado visando a educação formal, a formação ou o emprego.  
 
 
 
                                                 
249 http://www.education.ie/servlet/blobservlet/vfm_review_youthreach_sttc_programmes.pdf?language=EN. 
250 http://www.education.ie/servlet/blobservlet/insp_evaluation_youth_reach_2010.pdf?language=EN. 
251 Por exemplo: http://www.education.ie/insreports/report1_YR0059.htm. 
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 Currículos de elevada qualidade 
 

É obviamente imperativo, tanto da perspectiva dos aprendentes como dos contribuintes, 
que a qualidade das acções de reintegração seja a mais elevada possível. Os currículos 
devem constituir um quadro flexível que serve de base às actividades de aprendizagem. No 
entanto, Hargeaves (1996) defende que há três critérios, em particular, que definem um 
currículo de qualidade: 

 deve ser relevante para a cultura do aprendente, para o conjunto de capacidades 
que os aprendentes revelam, para a vida presente e para a vida futura dos 
aprendentes; 

 deve ser estimulante, em termos de fixação de padrões académicos e profissionais 
elevados, de aplicações na vida real e de ambições pessoais; e 

 deve ser imaginativo, promovendo as qualidades criativas e expressivas dos 
aprendentes e um sentido do maravilhoso, do fantástico e a imaginação252.  

 
5.4. Principais desafios identificados no estudo 

O presente estudo colocou em evidência uma série de desafios. Os que se apresentam 
seguidamente são os mais prementes. 
 
5.4.1. Coerência do quadro de políticas em matéria e AEP 

O inquérito explorou a questão da coerência do quadro de políticas em matéria de AEP. Foi 
pedida a opinião dos intervenientes sobre a taxa de coordenação das políticas em matéria 
de AEP com outros domínios políticos fundamentais.  
 
Muitos entrevistados foram de opinião que existe "alguma" coordenação das políticas de 
AEP e que se procura estabelecer "algumas" ligações com outros domínios políticos, mas 
que é possível fazer melhor. Praticamente metade (45%) dos inquiridos subscreveu esta 
opinião. Uns preocupantes 31% (quase um terço) pensam que o nível de coordenação das 
políticas é "fraco" ou "muito fraco", embora 24% fossem de opinião que a coordenação das 
políticas de AEP é "boa" ou "muito boa". Como se referiu no Capítulo 4, a falta de coerência 
costuma ser atribuída ao facto de vários actores institucionais estarem envolvidos no 
combate ao AEP. Em alguns casos, a colaboração entre as autoridades dos sectores da 
educação, do emprego e social é inexistente, enquanto noutros países é necessário um 
reforço da colaboração entre as políticas de educação e de juventude para se alcançar uma 
abordagem mais coerente e coesa. Em determinados contextos, existem várias autoridades 
diferentes a executar programas semelhantes, com uma duplicação de actividades. 
 
Por outro lado, as políticas e as acções de prevenção e de reintegração devem representar 
dois vectores da mesma estratégia. O AEP é uma questão complexa e deve fazer-se frente 
tanto às suas causas (designadamente a pobreza) como às suas consequências (como a 
exclusão social). A responsabilidade pela resolução destes problemas não pode recair 
exclusivamente sobre as autoridades educativas.  
 

                                                 
252  Draft Youthreach Operational Guidelines, Departamento de Educação e Competências, Irlanda, in Hargeaves, 

A, Earl, L. &. Ryan, J. (1996), Schooling for Change: Reinventing Education for Early Adolescents. Londres: 
Routledge/Falmer. 
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5.4.2. Empenhamento no combate ao AEP 

Os intervenientes foram mais positivos em relação ao nível percepcionado de 
empenhamento político no combate ao problema do AEP nos seus países do que em relação 
à coerência das respostas. Dois em cada cinco inquiridos (43%) afirmaram que 
existe um "forte" empenhamento, secundado por políticas, financiamento e 
programas adequados. Apenas um em cada cinco (20%) considerou que o nível de 
empenhamento e investimento era "fraco".  
Os intervenientes da Grécia mostraram-se mais preocupados com a situação e 
manifestaram a sua preocupação sobre um financiamento insuficiente para o AEP. Ninguém 
na Finlândia, na Lituânia, nos Países Baixos nem em Espanha consideraram que o 
empenhamento era fraco. Talvez não seja uma surpresa o facto de os representantes das 
autoridades nacionais (e também os professores) terem sido mais positivos em relação ao 
nível de empenhamento, financiamento e programas relativos ao AEP, enquanto os 
representantes de organizações juvenis e ONG revelaram uma maior tendência 
para serem de algo críticos.  
 
Em geral, a maioria dos inquiridos que escolheram a opção "médio" (37%) considerava que 
os decisores políticos revelam um nível elevado de empenhamento em relação ao AEP, 
mas, devido ao facto de os recursos serem insuficientes, não podiam classificar o nível de 
empenhamento como sendo "forte". Isto foi afirmado por vários intervenientes de países 
como a Finlândia, França, Grécia e Países Baixos.  
 
5.4.3. As políticas de AEP e a voz dos indivíduos que abandonaram a escola 

precocemente 

Nas entrevistas aos intervenientes procurou-se saber até que ponto as opiniões e os pontos 
de vista dos jovens são tidos em conta nas políticas de AEP nos países objecto do estudo, e 
as respostas revelam uma tendência preocupante. Apenas 28% dos inquiridos 
consideravam que os pontos de vista dos jovens foram incorporados nas políticas de AEP. 
Dois em cada cinco inquiridos (42%) afirmaram que os seus pontos de vista "nunca" ou 
"raramente" foram tidos em consideração no contexto das políticas de AEP. Esta situação 
exige mais esforços para encontrar formas de consultar os alunos, os indivíduos 
que abandonam a escola precocemente e outros representantes dos jovens sobre a 
concepção e a execução das políticas e programas em matéria de AEP (ver Figura 12). 
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Figura 12: Grau de integração das opiniões e dos pontos de vista dos jovens na 
elaboração e execução das políticas em matéria de AEP 
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Fonte: Entrevistas a intervenientes, com base nas respostas de 54 indivíduos 

 
Legenda: 
Always taken into consideration Sempre tomado em consideração 
Usually taken into consideration Geralmente tomado em consideração 
Sometimes taken into consideration Por vezes tomado em consideração 
Rarely taken into consideration Raramente tomado em consideração 
Never taken into consideration Nunca tomado em consideração 
 
 
5.4.4. Impacto da crise financeira nas políticas e programas em matéria de AEP 

A crise financeira teve um impacto nas políticas e programas em matéria de AEP nos 
Estados-Membros de quatro formas fundamentais: 

 Em primeiro lugar, incentivou alguns alunos a continuar os estudos e a formação, 
porque se aperceberam de que as qualificações lhes proporcionariam mais 
possibilidades de encontrar emprego. São sinais detectados, por exemplo, na 
Grécia, na Finlândia, na França, na Irlanda, nos Países Baixos e no Reino Unido.  

 Em segundo lugar, ao mesmo tempo, alguns intervenientes de França e da Irlanda 
afirmaram que a crise desmotivou alguns alunos, devido a baixas perspectivas de 
emprego.  

 Em terceiro lugar, a crise reforçou a tónica colocada no problema do AEP, devido 
principalmente ao aumento da taxa de desemprego juvenil (nomeadamente na 
Finlândia, França, Países Baixos, Espanha e Reino Unido).  

 Em quarto lugar, a crise obrigou a grandes cortes na despesa pública que também 
afectaram as políticas em matéria de AEP. Este aspecto foi referido por inquiridos na 
Grécia, na Irlanda, nos Países Baixos, em Espanha e no Reino Unido. Por outro lado, 
a Finlândia assistiu a um aumento do financiamento das políticas em matéria de 
AEP, em especial durante 2010/2011. Nos Países Baixos, o principal programa 
nacional de combate ao AEP, o Aanval op schooluitval, não foi afectado pelos cortes 
de financiamento. Todavia, os domínios cujo financiamento sofreu cortes podem ter 
um impacto negativo sobre as taxas de AEP no futuro. Por exemplo, os cortes de 
financiamento irão afectar o ensino especial. Esta foi uma preocupação referida por 
vários inquiridos.  
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A crise também pôs em evidência os limites da capacidade dos Estados-Membros de 
aumentar o financiamento para responder às necessidades. Na França, sugeriu-se 
que, quanto mais individualizado for o apoio dado aos alunos, maior o êxito das medidas de 
reintegração. Ao mesmo tempo, contundo, foi identificado um problema: os programas de 
reintegração têm uma capacidade limitada. Por exemplo, em 2009, houve 
aproximadamente cinco vezes mais candidaturas para o programa "Defence 2nde chance" 
do que o número de vagas (2 250 em todo o país). Foram referidos efeitos similares na 
Irlanda. Isto sugere a necessidade de os Estados-Membros encontrarem formas 
economicamente eficazes de conceder o apoio individualizado de que os alunos que 
abandonaram a escola necessitam, assegurando simultaneamente o apoio intensivo de que 
os grupos mais marginalizados necessitam.  
 
5.4.5. Dos projectos locais bem sucedidos às abordagens nacionais: o desafio da 

integração 

O êxito de muitas iniciativas locais ascendentes de AEP assenta na dedicação de pessoal 
altamente empenhado e no seu profundo conhecimento das necessidades dos grupos-alvo. 
Como referiu um inquirido, "os projectos-piloto estão condenados ao êxito", no sentido de 
que repetir o seu sucesso a nível regional ou a nível de todo o sistema é um grande 
desafio. 
 
A qualidade ao longo de todo o serviço pode ser melhorada mediante a definição de 
normas de qualidade. Por exemplo, para assegurar a qualidade do programa Youthreach na 
Irlanda, estabeleceu-se um quadro de qualidade que foi desenvolvido depois de uma 
consulta aprofundada aos grupos de intervenientes, incluindo aprendentes, profissionais e 
gestores. Este processo redundou no desenvolvimento das normas de qualidade e num 
conjunto de procedimentos de garantia de qualidade, incluindo avaliações holísticas dos 
centros no âmbito do programa Youthreach. De igual modo, em França, é atribuído um selo 
de qualidade às escolas que participam no sistema de escolas de segunda oportunidade 
(E2C), válido por quatro anos e renovável após uma avaliação prevista num acordo entre o 
Estado, a região e a escola. 
 
5.4.6. Avaliação e acompanhamento no contexto das políticas de AEP 

Em geral, parece que não existe uma forte cultura de avaliação relacionada com o 
AEP nos Estados-Membros da UE (com excepções assinaláveis, como a Irlanda e o Reino 
Unido, e algumas que começam a surgir em países como a Finlândia), e que os resultados 
da investigação e avaliação nem sempre são tidos em consideração no desenvolvimento 
das políticas e na elaboração dos programas. Pouco mais de metade (54%) dos inquiridos 
são de opinião que todas ou a maioria das políticas e programas em matéria de AEP nos 
seus países se baseavam em provas sólidas resultantes de acções de investigação e 
avaliação (ver Figura 13). Um em cada cinco inquiridos (18%) afirmou que raramente são 
elaboradas com base em provas sólidas resultantes de acções de investigação e avaliação. 
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Figura 13:  As opiniões dos inquiridos sobre se as políticas de AEP se baseiam 
nos resultados de acções de investigação e avaliação 

13
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All 

Most 

Some 

Hardly any 

 
Fonte: Entrevistas a intervenientes: com base nas respostas de 56 indivíduos 

 
Legenda: 
All Todas  
Most A maioria 
Some Algumas 
Hardly any Quase nenhuma 
 

 
 

5.4.7. Necessidade de promover a honestidade e a transparência 

Dados circunstanciais fornecidos pelos intervenientes em vários países remeteram para um 
aspecto importante sobre a honestidade e a transparência. Quando as políticas de 
financiamento de escolas estão associadas ao número de alunos matriculados, as escolas 
têm interesse em manter os alunos inscritos na escola, mesmo que estes já tenham 
desistido. Ou seja, pode desincentivar, consciente ou inconscientemente, a identificação 
dos alunos como desistentes.  
 
Isto pode, obviamente, ter consequências negativas para o panorama real da situação do 
AEP numa cidade ou numa região, e pode conduzir ainda a períodos de abandono mais 
longos; enquanto os jovens estiveram matriculados, outras autoridades podem não os 
reconhecer como indivíduos que abandonaram a escola. Esta prática pode, mais uma vez, 
dificultar o processo de reintegração e, consequentemente, torná-lo mais oneroso.  
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6. ACÇÃO A NÍVEL DA UE EM MATÉRIA DE ABANDONO 
ESCOLAR PRECOCE 

 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 A resposta da UE ao AEP traduz-se: (i) num conjunto de declarações políticas 
estratégicas que estabelecem um quadro europeu de acção e metas em 
matéria de AEP; (ii) na aplicação dos objectivos e enquadramentos da UE a 
nível nacional; e (iii) nos apoios financeiros e organizacionais que a UE coloca 
à disposição dos Estados-Membros. 

 Os intervenientes dos Estados-Membros consideram que os fundos europeus (o 
FSE em particular) e critérios de referência claros em matéria de AEP que 
permitam aos países comparar o seu desempenho têm tido um impacto 
particularmente importante nos esforços desenvolvidos a nível nacional (e regional) 
com vista à redução do AEP. 

 Embora a consciencialização da meta de 10% em AEP seja algo assimétrica entre 
alguns intervenientes, um total de 61% dos intervenientes inquiridos para este 
estudo afirmou que esse critério de referência teve impacto na formulação das suas 
políticas. 

 O FSE tem sido especialmente importante no apoio ao desenvolvimento de 
abordagens nacionais de combate ao AEP. Por norma, a vontade de agir em 
relação ao AEP tem sido "interna", mas o FSE é que tem providenciado o 
financiamento dessas acções. No futuro, importa concentrar os fundos 
comunitários em actividades que possam ter um impacto sustentável nas 
vidas dos jovens e nas práticas de trabalho das principais partes interessadas 
(autoridades e escolas).  

 A expectativa é que a meta definida pela estratégia Europa 2020 para o AEP 
continue a reforçar a importância desta questão, mantendo a sua grande 
visibilidade. A solicitação para que os Estados-Membros definam objectivos 
próprios em matéria de AEP bem como o advento do "Semestre Europeu" 
deverão ter um impacto positivo na agenda do AEP.     

 

 
6.1. Síntese das principais actividades desenvolvidas até à data253 

A necessidade de tomar medidas para resolver o problema do abandono escolar foi 
reconhecida na Europa desde a década de 1990. A resposta da UE traduz-se (i) num 
conjunto de declarações políticas estratégicas que estabelecem um quadro europeu de 
acção e metas em matéria de AEP; (ii) na aplicação dos objectivos e enquadramentos da 
UE a nível nacional; e (iii) nos apoios financeiros e organizacionais que a UE coloca à 
disposição dos Estados-Membros nos seus esforços para combater o fenómeno.  
 

                                                 
253  Na impossibilidade de descrever no presente relatório todas as comunicações, documentos de trabalho e 

planos de acção que abordaram a questão do AEP, faz-se uma descrição focalizada nos mais importantes. 
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Dado que os domínios políticos como a educação e a formação se inserem no âmbito de 
competência dos Estados-Membros, o apoio que lhes é facultado tem-se processado 
através do Método Aberto de Coordenação (MAC)254 e principalmente através das políticas 
de educação, formação, juventude e emprego. O abandono escolar precoce foi também 
reconhecido como uma das prioridades fundamentais nos principais quadros estratégicos 
definidos para a Europa: a Estratégia de Lisboa estabelecida em 2000 para o período até 
2010, e a subsequente estratégia económica, Europa 2020, que foi elaborada em 2010 
para traçar a estratégia de crescimento da UE para a próxima década. 
 
Figura 14: Quadro de acção a nível da UE em matéria de AEP 

 
Fonte: GHK Consulting Ltd., 2011 

Legenda: 
Principais quadros estratégicos para a Europa: Critérios de referência em matéria de AEP e prioridades políticas 
identificadas na Estratégia de Lisboa e na estratégia Europa 2020 
 
Educação e Formação: Quadros 
estratégicos de E&F (2010 e 2020), 
Programa para a educação e a 
formação ao longo da vida, visitas 
de estudo, actividades e grupos de 
aprendizagem entre pares, 
instrumentos europeus e actividades 
relacionadas com o Quadro Europeu 
de Qualificações (QEQ), validação da 
aprendizagem não formal e informal, 
etc. 

Emprego: Actividades 
desenvolvidas no âmbito da 
Estratégia Europeia de Emprego, 
como o FSE, o OEE, o PAM e o 
diálogo entre serviços públicos de 
emprego (SPE), e prioridades 
estabelecidas nas directrizes para o 
emprego. 

Juventude: Juventude em acção, 
Juventude em Movimento, Estratégia 
Europeia para a Juventude 

 
Em Março de 2000, o Conselho Europeu aprovou um novo objectivo: transformar a Europa 
numa economia competitiva, dinâmica e baseada no conhecimento, caracterizada por um 
maior grau de inclusão social (a Estratégia de Lisboa). Um aspecto importante da agenda 
de inclusão social foi o reconhecimento da necessidade de reduzir a percentagem de jovens 
que abandonam precocemente a educação e a formação em relação à taxa média de 
19,5%. Para esse efeito, a Estratégia estabelecia um critério de referência segundo o qual 
"Até 2010, todos os Estados-Membros deverão, pelo menos, reduzir para metade a 
percentagem de jovens que abandonam o sistema escolar precocemente, em relação à 
percentagem registada no ano 2000, a fim de alcançar uma taxa média europeia não 
superior a 10%".255 

                                                 
254  O MAC foi criado como parte da política de emprego da UE e do processo do Luxemburgo e foi definida como 

um instrumento da Estratégia de Lisboa. A MAC oferece um enquadramento para a cooperação entre os 
Estados-Membros, que desse modo podem orientar as suas políticas nacionais para certos objectivos 
comuns. No âmbito deste método intergovernamental, os Estados-Membros avaliam-se mutuamente 
(pressão dos pares) e a Comissão tem apenas um papel de fiscalização. 

255  Tribunal de Contas (2006), Relatório Especial n.º 1/2006 relativo à contribuição do Fundo Social Europeu 
para a luta contra o abandono escolar precoce, acompanhado das respostas da Comissão. (2006/C 99/01). 
Bruxelas: Jornal Oficial da União Europeia.  
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No entanto, como não foi alcançada, essa meta foi novamente adoptada em Maio de 2009 
na 2941.ª sessão do Conselho "Educação, Juventude e Cultura". Em Junho de 2010, os 
chefes de Estado e de Governo europeus aprovaram a Estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. A fim de transmitir uma mensagem forte 
aos Estados-Membros, a meta de 10% para a taxa de AEP foi anunciada como um dos 
grandes objectivos subjacentes a esta estratégia. Os Estados-Membros acordaram 
em desenvolver esforços no sentido de atingir o objectivo dos 10% no âmbito de quadros 
estratégicos para a cooperação no domínio da educação e da formação (EF2010 e EF2020). 
Acordaram igualmente em estabelecer metas nacionais específicas256. 
 
6.1.1. Educação e Formação 

As políticas e programas da UE nos domínios da educação e formação, emprego e 
juventude foram concebidos para apoiar os Estados-Membros nos seus esforços para 
alcançar essas metas. No que respeita à educação e formação (E&F), cada Estado-Membro 
é responsável pela organização dos seus sistemas de E&F e pelo conteúdo dos programas 
de ensino, de modo que o papel da UE consiste em contribuir para o desenvolvimento de 
uma educação de qualidade, incentivando a cooperação entre os Estados-Membros e, caso 
seja necessário, apoiando e complementando as suas acções257. Os Estados-Membros 
acordaram em desenvolver esforços no sentido de atingir o objectivo dos 10% no âmbito 
de ambos os quadros estratégicos para a cooperação no domínio da educação e da 
formação (EF2010 e EF2020). Estes quadros veiculavam também o compromisso de 
prosseguir o intercâmbio de boas práticas e experiências no desenvolvimento de políticas 
para combater o AEP.  
 
Esta questão mereceu igualmente destaque em várias comunicações da Comissão sobre 
educação e formação. Por exemplo, na sua comunicação sobre investimentos eficazes na 
educação e formação, a Comissão identificou os custos da exclusão a curto e longo prazos 
como uma razão importante para reduzir o insucesso escolar e prevenir por essa via o 
abandono escolar precoce258. Salientou igualmente a necessidade de oferecer aos jovens 
que abandonam precocemente o sistema escolar a oportunidade de obterem qualificações 
adicionais259. A título de exemplo, na Resolução relativa ao reforço das políticas, sistemas e 
práticas no domínio da orientação de 2004, a Comissão reconheceu que os serviços de 
orientação podem proporcionar um apoio importante aos jovens que reingressam no 
sistema de educação e formação depois de terem abandonado a escola260. O Plano de 
Acção para a Educação de Adultos de 2007 salientava a necessidade de oferecer uma 
segunda oportunidade àqueles cidadãos que entram na idade adulta sem qualquer 
qualificação261. De salientar a Comunicação recentemente publicada pela Comissão 
intitulada "Combater o abandono escolar precoce" e uma proposta de 
recomendação do Conselho sobre as políticas de redução do AEP.262 

                                                 
256  Comissão Europeia, DG EAC, sobre abandono escolar precoce: http://ec.europa.eu/education/school-

education/doc2268_en.htm. 
257  Em conformidade com o artigo 165.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). 
258  Comissão Euroeia (2002), Investir eficazmente na educação e na formação: um imperativo para a Europa – 

Comunicação da Comissão. COM(2002) 779, 10.01.2003. 
259  Cedefop: Irving, P., Nevala, A-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 

Europe. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2010.  
260  Resolução do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, de 

21 de Novembro de 2008, sobre Integrar melhor a orientação ao longo da vida nas estratégias de 
aprendizagem ao longo da vida (2008). Jornal Oficial da União Europeia, C 319, 13 de Dezembro de 2008, p. 
4-7.  

261  Comissão Europeia (2007), Plano de Acção para a Educação de Adultos; Nunca é Tarde para Aprender. 
Bruxelas, 27.9.2007 COM(2007) 558 final. 

262  O Plano da Acção, a Comunicação da Comissão e o Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão sobre 
abandono escolar precoce podem ser consultados em: http://ec.europa.eu/education/school-
education/doc2268_en.htm 
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6.1.2. Emprego 

A importância de assegurar que todos os jovens saem do sistema educativo com 
competências suficientes para ingressar no mercado de trabalho foi também destacada pela 
UE no quadro da Estratégia Europeia de Emprego (EEE). Deste modo, na sequência da 
introdução do critério de referência do AEP na Estratégia de Lisboa, as orientações para as 
políticas de emprego dos Estados-Membros em 2002 puseram em destaque a necessidade 
de reduzir substancialmente o número de jovens que abandonam o sistema escolar 
precocemente263. As orientações subsequentes continuaram a colocar a ênfase na 
prevenção mas chamaram também a atenção para a necessidade de encontrar vias 
alternativas para aqueles que já abandonaram a escola. 
 
6.1.3. Juventude 

No que toca às políticas de juventude, o Livro Branco de 2001 sobre um novo impulso à 
juventude europeia marcou uma nova fase da acção da UE neste domínio264. Basicamente, 
propunha o reforço da cooperação entre os Estados-Membros e que a dimensão da 
juventude seja tida em consideração nas políticas sectoriais. Alertava igualmente para o 
surgimento de novas formas de exclusão social em consequência da inovação e das 
mutações tecnológicas, que podem originar um círculo vicioso intergeracional entre pobreza 
infantil, baixo nível de escolaridade e pobreza na idade adulta.  
 
No seguimento do Livro Branco, o Pacto Europeu para a Juventude adoptado em Março de 
2005 veio reforçar ainda mais a acção neste domínio e, mais recentemente, o programa 
"Juventude em Acção" (2007-2013) incentivou os jovens, especialmente os mais 
desfavorecidos, a participar na vida pública. A nova Estratégia da UE para a Juventude – 
"Investir e Mobilizar" também destaca a importância de desenvolver as oportunidades de 
aprendizagem não formal como uma entre as muitas acções destinadas a lutar contra o 
AEP265. 
 
6.1.4. Principais acções a nível da UE 

As declarações políticas estratégicas globais da União Europeia foram postas em prática 
através de um conjunto de acções das quais se destacam cinco particularmente 
importantes relacionadas com o AEP. 
 
Em primeiro lugar, surge o Fundo Social Europeu (FSE). Trata-se de uma importante 
ferramenta prática que a Comissão utiliza para ajudar os Estados-Membros. As prioridades 
identificadas para os períodos de programação 2000-2006 e 2007-2013 do FSE reflectem o 
reconhecimento da parte da Comissão e dos Estados-Membros da necessidade de combater 
este problema através da modernização dos sistemas educativos e dos programas de 
ensino. Um ponto forte específico do FSE reside no facto de que, embora se espere que as 
acções que co-financia para combater o AEP contribuam para o cumprimento das 
Orientações Europeias em matéria de Emprego e os critérios de referência estabelecidos 
pela Estratégia Europa 2020, a natureza dessas acções pode ter por base as necessidades 
específicas de cada Estado-Membro. Além do mais, se bem que tradicionalmente o FSE não 

                                                 
263  Conselho da União Europeia (2002), Decisão do Conselho, de 18 de Fevereiro de 2002, relativa às orientações 

para as políticas de emprego dos Estados-Membros em 2002 (2002/177/CE). Luxemburgo: Jornal Oficial das 
Comunidades Europeias.  

264  Comissão Europeia (2001), Livro Branco da Comissão Europeia; Um novo impulso à juventude Europeia. 
Bruxelas, 21.11.2001 COM(2001) 681 final. 

265  Comissão Europeia (2009), Uma Estratégia da UE para a Juventude : Investir e Mobilizar; Um método aberto 
de coordenação renovado para abordar os desafios e as oportunidades que se colocam à juventude. Bruxelas, 
27.4.2009. COM(2009) 200 final. 
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tenha apoiado o ensino primário, os seus regulamentos actuais alargaram o âmbito das 
intervenções a este nível, com o objectivo de prevenir o insucesso escolar e/ou o AEP266. 
 
Em segundo lugar, temos o Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida (PALV) o qual, 
especialmente através dos subprogramas Comenius (educação pré-escolar e escolar), 
Leonardo da Vinci (educação e formação profissional) e Grundtvig (educação de adultos), 
ofereceu oportunidades para que os Estados-Membros desenvolvam e implementem acções 
neste domínio. Há muitos anos que as prioridades estratégicas anuais sublinham a 
importância de apoiar os jovens em risco através, por exemplo, da criação de novas 
segundas oportunidades, de uma melhor utilização das TIC para motivar e facilitar o 
reingresso dos jovens no sistema de ensino e de um maior envolvimento dos pais na 
educação dos filhos. 
 
Em terceiro lugar, surge a gama de oportunidades de intercâmbio de experiências para 
os representantes dos Estados-Membros, ONG, parceiros sociais e profissionais das 
instituições de ensino e de formação. Por exemplo, durante quatro anos (2006-2010), a 
Direcção-Geral da Educação e da Cultura (DG EAC) promoveu as actividades do Grupo de 
aprendizagem entre pares em matéria de acesso e inclusão social, que reuniu 17 
Estados-Membros com o objectivo de analisar questões relacionadas com o AEP e a 
exclusão social. Realizaram-se diversos eventos de aprendizagem entre pares que 
proporcionaram aos representantes dos Estados-Membros, ONG e parceiros sociais a 
oportunidade de comparar as políticas e práticas em matéria de AEP em diferentes cidades 
e países por toda a Europa267. O trabalho do Grupo contribuiu para a produção do 
Documento de Trabalho e da Comunicação conexa da Comissão sobre AEP268. 
 
O programa Visita de Estudo do Cedefop, que é financiado pelo PALV, também apoiou 
visitas de estudo para profissionais e decisores políticos dedicadas ao tema do AEP. Por 
exemplo, in 2010/2011, foram organizadas três visitas de estudo tendo especificamente 
como objectivo o intercâmbio de experiências neste domínio enquanto muitas outras 
abordaram o tema indirectamente, o que ilustra o nível crescente da importância desta 
matéria para os intervenientes a nível nacional e local. 
 
Outros programas relacionados com a EEE geridos pela Direcção-Geral do Emprego, dos 
Assuntos Sociais e da Inclusão (DG EMPL), como o Observatório Europeu do Emprego 
(OEE), o Programa de Aprendizagem Mútua da Estratégia Europeia de Emprego (PAM) 
também facilitaram o intercâmbio de experiências entre Estados-Membros. Por exemplo, 
em 2009, realizaram-se duas análises pelos pares diferentes relacionadas com o AEP / 
políticas de juventude. Integrada nas actividades recentes do OEE, foi preparada uma 
análise das medidas a favor do emprego juvenil que consiste numa síntese europeia dos 
desenvolvimentos e 33 resumos por país elaborados por peritos independentes269. A 
primeira revisão pelos pares do programa de diálogo entre serviços públicos de emprego 
financiado pela Comissão forneceu alguns indicadores sobre a melhor maneira de 
implementar garantias da juventude na Europa270. 
                                                 
266  Comissão Europeia (2007), Education and Training in the European Social Fund 2007-2013.  
267  Outras informações sobre as actividades e resultados do Grupo podem ser obtidas em: 

http://www.kslll.net/PeerLearningClusters/clusterDetails.cfm?id=15. 
268  O Plano de Acção, a Comunicação da Comissão e o Documento de Trabalho sobre abandono escolar precoce 

podem ser consultados em: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
269  A revisão abrangia, entre outras áreas, os desenvolvimentos recentes para prevenir o abandono escolar 

precoce e garantir que todos os jovens adquiram competências básicas. O relatório de síntese europeu pode 
ser consultado em: http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/EEOReview-YEM2010.pdf. 

270 O "Diálogo entre serviços públicos de emprego" é o programa da Comissão Europeia destinado a apoiar a 
aprendizagem mútua para os serviços públicos de emprego (SPE) da União Europeia. Outras informações 
sobre os resultados da revisão pelos pares podem ser consultadas em: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1009&furtherNews=yes 



Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
_________________________________________________________________ 

160 

Em quarto lugar, o desenvolvimento de ferramentas europeias comuns para a 
educação e a formação também ajudou a incentivar a realização de reformas a nível 
nacional. A introdução do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), por exemplo, incentivou 
os Estados-Membros a instituírem Quadros Nacionais de Qualificações (QNQ) próprios, 
definindo níveis de aprendizagem em termos de resultados. Quando as qualificações 
são definidas por este método, é possível dividi-las em unidades, o que significa que os 
alunos podem ir acumulando progressivamente unidades de aprendizagem até obterem 
uma determinada qualificação. Para os jovens que abandonaram a escola, e que já tinham 
completado parcialmente uma qualificação quando frequentaram o ensino, esta é uma 
oportunidade de beneficiarem de uma aprendizagem personalizada que visa colmatar as 
suas lacunas de conhecimento, em vez de serem obrigados a repetir um curso completo. A 
aprendizagem por unidades, por módulos ou em pequenas etapas também pode ser mais 
motivador para os indivíduos com baixa autoconfiança, ao criar neles um sentimento de 
realização de cada vez que completam uma unidade de aprendizagem.  
 
Igualmente importante, a introdução do QEQ e respectivos QNQ assinala uma mudança de 
ênfase nas qualificações de ensino e formação, que transita da medição de "fontes" de 
aprendizagem (frequência de um curso de formação ou participação numa experiência de 
aprendizagem) para "resultados" de aprendizagem (o desenvolvimento de conhecimentos 
ou competências). Isto significa que os quadros de qualificações também podem ser 
utilizados para fundamentar a validação da aprendizagem não formal e informal, que 
é em si mesma um potencial mecanismo de apoio aos jovens que abandonam 
precocemente a escola, ao possibilitar o reconhecimento das aptidões e competências que 
adquiriram fora do contexto escolar, por exemplo, em casa ou no local de trabalho.  
 
Por último, a iniciativa emblemática da Estratégia Europa 2020 Juventude em Movimento 
definiu recentemente um quadro para o emprego juvenil assente num conjunto de 
prioridades que visam reduzir o desemprego entre os jovens e melhorar a sua 
empregabilidade, sendo uma delas o "apoio aos jovens em risco". A iniciativa propriamente 
dita não patrocina financeiramente as acções mas irá congregar e mobilizar recursos de 
fundos e programas da UE. Estabelece uma ligação entre educação e formação, por um 
lado, e o mercado de trabalho, por outro, propondo medidas destinadas a melhorar a 
empregabilidade dos jovens.  
 
6.2. Resultados percepcionados das actividades a nível da UE 

As consultas dos intervenientes com os representantes das autoridades educativas, do 
mundo académico, dos pais, dos professores e dos projectos no domínio do AEP 
procuraram obter as opiniões destes sobre o impacto de diferentes actividades realizadas a 
nível da UE na agenda AEP no respectivo país. Ao que parece, uma gama de diferentes 
medidas de direito indicativo ("soft law")271 introduzidas pela Comissão teve um impacto e 
havia a opinião generalizada de que o financiamento europeu e critérios de referência 
claros que permitam aos países comparar o seu desempenho tiveram o maior impacto nos 
esforços nacionais (e regionais) tendentes a reduzir a AEP.  
 
Antes de avançarmos mais, convém notar que os "resultados" a que se faz referência nesta 
secção do relatório não se baseiam numa avaliação formal das actividades da Comissão 
Europeia neste domínio. Pelo contrário, baseiam-se nas percepções dos entrevistados 
relativamente a esta questão e na informação recolhida na literatura (ver notas de rodapé 
para a informação sobre a literatura utilizada). 
 

                                                 
271  Outras informações: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_en.htm. 
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6.2.1. Fundo Social Europeu 

Partes interessadas de todos os Estados-Membros em causa confirmaram que o co-
financiamento do FSE tinha sido utilizado para financiar actividades destinadas a prevenir o 
insucesso escolar e reintegrar as pessoas que tinham abandonado a educação 
precocemente. Entre os exemplos de acções financiadas, é de assinalar a introdução de 
currículos diferenciados, turmas com necessidades especiais, segundas oportunidades, 
sistemas de alerta rápido e de controlo de presenças, oportunidades de integração social e 
no mercado de trabalho e melhorias dos serviços de orientação e aconselhamento272. Por 
exemplo, na Polónia e no Reino Unido, o financiamento do FSE é utilizado para colmatar 
deficiências na provisão actual através de actividades e cursos destinados a jovens que 
abandonaram a escola em zonas identificadas como socialmente desfavorecidas.  
 
Com efeito, o FSE era considerado por muitos como sendo o instrumento mais 
eficaz da UE, criando o maior impacto. Informação proveniente da Grécia, Espanha, 
França e Lituânia destaca a utilização "extensiva" das verbas do FSE para esse fim. A título 
de exemplo, em Espanha, foram afectados 40 milhões de euros de recursos FSE a um dos 
programas nacionais de combate ao insucesso escolar (PROA). Este montante é 
complementado com 60 milhões de euros disponibilizados pelo governo nacional e 
representa 1% do orçamento total do Programa Operacional do FSE para a adaptabilidade 
e o emprego em Espanha. Foi igualmente criado um Grupo de Trabalho do FSE dedicado ao 
abandono escolar precoce. Embora em Espanha o FSE esteja sob a alçada do Ministério do 
Trabalho e da Imigração, este grupo de trabalho congrega outras autoridades, como o 
Ministério da Educação, e representantes das regiões e ONG, para trabalharem sobre a 
questão do AEP com as autoridades responsáveis pela área do emprego. Em termos 
genéricos, durante o período de programação 2000-2006, pouco mais de 10% da 
totalidade das medidas dedicadas à educação e à aprendizagem ao longo da via faziam 
referência ao AEP. Essas 57 medidas de 52 programas operacionais em 13 
Estados-Membros contaram com mais de 6,7 milhões de participantes no período 2000-
2006273.  
 
O FSE tem sido especialmente importante no apoio ao desenvolvimento de abordagens 
nacionais de combate ao AEP. Isto significa que, por norma, a vontade de agir em 
relação ao AEP tem sido "interna", mas o FSE é que tem providenciado o financiamento 
dessas acções. A título de exemplo, partes interessadas da Irlanda indicaram que, graças 
aos fundos do FSE, foi possível desenvolver (e realizar parcialmente) projectos a nível 
nacional, que subsequentemente passaram a fazer parte da política de ensino regular e da 
actividade dos programas. Como tal providenciaram recursos, tempo e espaço essenciais 
para verificar a viabilidade das abordagens e medidas a fim de obter provisões de fontes de 
financiamento convencionais. De modo semelhante, as Oficinas para Jovens na Finlândia 
começaram por ser desenvolvidas com fundos do FSE mas actualmente são financiadas por 
actores nacionais e locais.  
 
Infelizmente, em alguns casos os Estados-Membros ainda não têm capacidade de garantir 
um financiamento sustentável para as suas políticas em matéria de AEP e continuam a 
depender do FSE. Foi o que sucedeu, por exemplo, na Eslovénia, onde o principal programa 
de reintegração PLYA continua a ser financiado pelo FSE, embora tenha sido desenvolvido 
há mais de dez anos. De facto, os coordenadores do programa dependem cada vez mais do 
financiamento europeu para apoiar a execução do programa. 
                                                 
272  Dados circunstanciais e um relatório do Tribunal de Contas (2006), Relatório Especial n.º 1/2006 relativo à 

contribuição do Fundo Social Europeu para a luta contra o abandono escolar precoce, acompanhado das 
respostas da Comissão. (2006/C 99/01). Bruxelas: Jornal Oficial da União Europeia. 

273  McAnaney, D. et al. (2010), The European Social Fund: education and lifelong learning. Comissão Europeia. 
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Outra vantagem do financiamento europeu (todas as vertentes) identificada por diversas 
partes interessadas reside no facto de ter encorajado o desenvolvimento de uma 
cultura de controlo e avaliação. Isto é particularmente importante no contexto de 
projectos-piloto e de curta duração, para assegurar que as lições aprendidas possam ser 
registadas e ter seguimento. Reconheceu-se, contudo, a necessidade de melhorias 
adicionais neste domínio. A mesma questão foi também suscitada no relatório de 2006 do 
Tribunal de Contas, o qual chamou a atenção para o facto de muitas das medidas 
financiadas pela UE não terem por base uma avaliação rigorosa da dimensão e natureza do 
problema enfrentado a nível nacional, regional ou local274. Por esta razão, o impacto 
potencial dos fundos comunitários não foi maximizado. Além disso, este relatório apontava 
muitas outras deficiências nas abordagens adoptadas pelas autoridades nacionais e 
regionais que também foram referidas pelos intervenientes entrevistados no âmbito do 
presente estudo (por exemplo, falta de coordenação, objectivos claros e adequados, etc.).  
 
6.2.2. O critério de referência de 10% 

Ainda a propósito do critério de referência de redução de 10% do abandono escolar precoce 
na UE, as entrevistas mostram claramente que a consciencialização do critério de 
referência é desigual, mesmo entre alguns responsáveis dos programas 
nacionais/regionais em matéria de AEP. Este facto sugere a necessidade de aumentar a 
colaboração não só entre as autoridades nacionais nos domínios da educação, da formação 
e do emprego mas também entre os responsáveis pelas políticas de educação e juventude. 
Ainda assim, o critério de referência teve um impacto visível na maioria dos 
Estados-Membros. Em alguns países, contribuiu para suscitar interesse em torno do 
problema, avaliá-lo e defini-lo. A opinião mais comum é que ajudou a reforçar e manter a 
atenção nacional sobre a questão, visto que quase todos os países já a tinham reconhecido 
como prioridade política importante ainda antes de aquela meta ser apresentada pela 
primeira vez.  
 
Em alguns Estados-Membros, como a Lituânia e a Irlanda, muitos dos intervenientes 
inquiridos consideravam que impacto da meta tinha sido "significativo". Pelo contrário, 
inquiridos do Reino Unido e da Polónia consideravam que a meta não tinha afectado as 
prioridades e políticas para combater o AEP. Embora em países como a Finlândia, França, 
Grécia, Países Baixos e Espanha não se considerasse que a meta tinha alterado 
directamente as políticas concebidas para reduzir o AEP, ajudou a aumentar ou manter a 
sua visibilidade como foco das políticas e serviu como "critério de referência" para aferir os 
progressos realizados no país. Este factor também gera "pressão dos pares" para que os 
governos intervenham neste domínio porque não querem ser vistos como estando 
atrasados em relação aos outros países. Este critério de referência foi igualmente divulgado 
pelos meios de comunicação social de muitos países, aumentando assim a pressão sobre os 
governos no sentido de tomarem medidas. Os inquiridos consideraram que este é um 
resultado positivo. Simultaneamente, importa referir que esta pressão é sentida mais nuns 
países do que noutros.  
 
Em termos de medição do impacto da meta dos 10%, as respostas dos intervenientes 
indicaram em que medida a meta tinha contribuído para delinear as políticas. Um total 
combinado de 61% dos intervenientes inquiridos afirmaram que a meta tinha tido um 
impacto na formulação das suas políticas, sendo que 20% referiram um "impacto 
significativo" enquanto os restantes 41% optaram por "algum impacto". No entanto, quase 

                                                 
274 Relatório do Tribunal de Contas (2006), Relatório Especial n.º 1/2006 relativo à contribuição do Fundo Social 

Europeu para a luta contra o abandono escolar precoce, acompanhado das respostas da Comissão. (2006/C 
99/01). Bruxelas: Jornal Oficial da União Europeia. 
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um em cada cinco entrevistados era de opinião que a meta não tinha tido nenhum efeito 
especial nas políticas e práticas em matéria de AEP no respectivo país. Estas conclusões 
estão ilustradas na Figura 15 infra. 
 
Figura 15:  Níveis de impacto da meta de 10% nas políticas e prioridades em 

matéria de AEP nos Estados-Membros 

 
Fonte: Entrevistas aos intervenientes: com base nas respostas de 56 entrevistados 

 
 
As opiniões acerca do impacto da meta variam consoante os tipos de inquiridos. Por 
exemplo, a maioria dos coordenadores de projectos AEP considerou que a meta não teve 
um impacto significativo na política, mas do grupo dos representantes de docentes que 
responderam, a maioria considerou que se tinha conseguido algum impacto. Esta opinião 
era partilhada por cerca de metade dos representantes de organizações comunitárias, 
estudantis e juvenis, e, no caso das autoridades nacionais, a resposta seleccionada com 
maior frequência era que tinha havido "algum impacto" nas políticas. 
 
Ao avaliar o impacto do critério de referência dos 10%, convém também reconhecer que 
outros factores contextuais para além da agenda da UE foram cruciais para realçar 
a importância do combate ao AEP em países como a Finlândia, a Irlanda e os Países 
Baixos. Nos Países Baixos, foram questões como o aumento do desemprego juvenil e dos 
níveis de delinquência entre os jovens com baixas qualificações que motivaram as 
autoridades a intervir neste domínio. Na Finlândia, um aumento do número de jovens 
confrontados com problemas sociais e pessoais complexos, assim como a ocorrência de 
picos de desemprego juvenil durante as recessões económicas de meados da década de 
1990 e de 2008/2009, estão entre as principais razões que levaram à adopção de medidas. 
Os resultados do estudo PISA da OCDE tiveram uma influência importante na abordagem à 
política educativa em países como a Alemanha e a Irlanda. Outra razão citada na Irlanda 
foi o objectivo político a nível nacional de assegurar que a força de trabalho irlandesa 
possua as competências necessárias para competir na economia global. 
 
Alguns países fixaram metas mais ambiciosas. Na Polónia, por exemplo, a meta dos 10% 
teve pouco impacto directo, visto que a taxa nacional de AEP era já inferior a 10%. No 
entanto, a meta serviu para suscitar um debate sobre a questão de saber se as metas 
nacionais deveriam ser mais ambiciosas. Em consequência, o Instituto de Investigação 
Educativa (IBE) preparou uma análise de acordo com a qual a Polónia devia procurar 
atingir uma meta de 3,7% em 2020. A ambição na Irlanda é baixar a taxa para 8%. Nos 
Países Baixos, a meta inicial era reduzir para metade o número de desistências, mas o 
êxito obtido na redução do número de jovens que abandonam precocemente os estudos 
levou à fixação de uma meta mais ambiciosa. Este processo foi acompanhado de aumentos 
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nos incentivos às escolas, pois reconhece-se que a prevenção do AEP vai sendo cada vez 
mais difícil à medida que diminui o número de jovens que abandonam precocemente os 
estudos.  
 
Alguns intervenientes recordaram o "ponto de partida" ou critério de referência que serve 
de base para aferir o impacto das políticas. Por exemplo, em Espanha, cuja taxa de 
abandono escolar precoce se situa actualmente nos 30%, uma redução de 15 a 20 p.p. é 
sempre um objectivo ambicioso. Consequentemente, os intervenientes espanhóis 
destacaram a importância de ter em conta o contexto específico de cada país. Em França, o 
indicador europeu de AEP raramente é referenciado; em vez disso, costumam ser mais 
utilizadas definições e metas nacionais. 
 
6.2.3. Outras actividades 

De um modo geral, os inquiridos dos Estados-Membros consideram que não existem dados 
suficientes para avaliar se houve outras actividades, instrumentos e programas a nível da 
UE a influenciar as políticas de AEP. Simultaneamente, convém salientar mais uma vez que, 
no âmbito deste estudo, não foram entrevistados funcionários directamente ligados a 
muitas destas actividades – as opiniões baseiam-se simplesmente nos pontos de vista dos 
agentes entrevistados que trabalham na agenda do AEP nos nove países do estudo.   
 
No que respeita à ALV, verificou-se entre os intervenientes entrevistados um 
desconhecimento sobre o seu contributo para a agenda AEP, embora se reconhecesse que 
várias escolas de segunda oportunidade beneficiaram da participação no programa 
Grundtvig (nomeadamente, da Polónia e Espanha). Provas circunstanciais sugerem que 
esta falta de visibilidade poderia estar relacionada ou com um impacto de pequena escala 
(i.e., impacto limitado apenas a uma escola/projecto) ou a divulgação ou exploração 
insuficientes dos resultados. De igual modo, uma vez que os jovens que abandonam 
precocemente os estudos estão habitualmente fora do sistema formal de educação e 
formação, é possível que as intervenções baseadas no sistema escolar/de formação 
financiadas pela ALV não tenham conseguido chegar até esses jovens. No entanto, 
intervenientes de muitos países tentaram activamente comparar a acção de programas da 
UE noutros Estados-Membros a fim de identificar as lições práticas a retirar para os seus 
países.    
 
A maioria dos intervenientes também não estava muito a par das actividades de 
aprendizagem mútua / interpares introduzidas nos últimos anos como uma ferramenta do 
MAC, mas alguns deles conheciam bem os seus resultados. Por outro lado, havia o 
reconhecimento de que uma utilização correcta da informação dessas actividades pode 
ajudar os Estados-Membros a elaborar abordagens políticas mais eficazes e a acelerar o 
processo de melhoria através da partilha de aprendizagens e de know-how.  
 
Vários entrevistados eram de opinião que o lançamento do QEQ e o desenvolvimento, em 
paralelo ou a jusante, de QNQ serviram para identificar e promover uma variedade de 
percursos pós-secundário, facilitando assim a progressão dos jovens através de vias 
reconhecidas. Por exemplo, um estudo sobre os NEET (jovens sem emprego e sem 
frequentar o sistema de ensino ou formação profissional) realizado no Reino Unido concluiu 
que o Quadro de Qualificações e Créditos tinha criado espaço para dar maior flexibilidade 
dos currículos "com efeitos impressionantes a nível da retenção e do aproveitamento de 
aprendentes anteriormente desinteressados"275. 

                                                 
275  Gracey, S., Kelly, S. (2010), Changing the NEET Mindset: more effective transitions between education and 

work. Centre for Innovation and Learning.    
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De modo semelhante, alguns inquiridos (por exemplo, dos Países Baixos) sugeriram que a 
política de juventude da UE, ao proporcionar um quadro orientador abrangente, contribuiu 
para a criação de uma abordagem política positiva face aos jovens no contexto das políticas 
nacionais. Em França, o Livro Branco da Comissão de 1995 sobre a Educação e a Formação 
"Ensinar e Aprender – Rumo à Sociedade Cognitiva" serviu manifestamente de inspiração 
para a criação do modelo francês de escolas de segunda oportunidade. Em Portugal, a 
recomendação europeia para que Portugal implementasse medidas a fim de aumentar os 
níveis de aproveitamento escolar dos jovens levou à introdução da Iniciativa Novas 
Oportunidades. Esta iniciativa visa reduzir o insucesso escolar no ensino secundário e 
colocar metade dos estudantes em cursos de formação profissional até aos 18 anos de 
idade276. Este objectivo foi alcançado principalmente através da diversificação da oferta de 
formação, de um aumento dos lugares disponíveis em cursos de dupla certificação, dando 
maior ênfase à formação prática e estendendo o apoio social ao ensino secundário.  
 
De um modo mais geral, considerava-se que os responsáveis políticos, investigadores e 
intervenientes em projectos tinham beneficiado com as actividades direccionadas da UE e 
com visitas para a criação de parcerias. Estes aspectos foram realçados, por exemplo, na 
Lituânia, em que se considerava que determinadas ferramentas, como exemplos de boas 
práticas, visitas para estudo de casos noutros Estados-Membros, investigações e dados 
mais amplamente disponibilizadas, tinham ajudado a desenvolver políticas e programas 
para combater o AEP. Na Grécia, reconheceu-se que as iniciativas comunitárias e 
subsequentemente a iniciativa EQUAL tinham tido impacto numa área específica, porque 
tinham começado a sensibilizar os decisores políticos para a questão do risco de AEP em 
crianças de grupos específicos como as crianças ciganas e as crianças da minoria 
muçulmana da Trácia.  
 
O programa Juventude em Acção foi elogiado pela sua pertinência para a agenda AEP no 
modo como procura envolver os jovens em actividades educativas que eles próprios 
escolhem em vez de serem obrigados a fazê-lo. A contribuição do Passe Jovem, um 
reconhecimento a nível da UE de experiências de aprendizagem informal adquiridas pelos 
jovens no âmbito do programa Juventude em Acção foi também reconhecida, sendo vista 
por alguns entrevistados como uma boa maneira de os jovens começarem a avaliar a sua 
aprendizagem e se responsabilizarem pela sua educação. 
 
6.3. Perspectivas para o futuro   

No que respeita aos impactos futuros da meta Europa 2020 e às suas incidências esperadas 
nas prioridades e na política de educação a nível nacional, o quadro também aqui é 
variado. De um modo geral, na maior parte dos países, não se prevêem elevados níveis de 
impacto; isto porque o AEP já é parte integrante da agenda da política de educação. Assim, 
de acordo com os entrevistados, não é espectável que a meta da UE tenha um impacto 
para além das políticas e prioridades já existentes. Espera-se, contudo, como se referiu 
anteriormente, que ajude a dar continuidade ao reforço da importância deste tema e a 
manter a sua visibilidade.  
 
Isto também poderia mudar porque os Estados-Membros foram convidados a definir 
as suas próprias metas em matéria de AEP. Espera-se que essas metas traduzam o 
nível de ambição de cada Estado-Membro no sentido da concretização do objectivo mais 
vasto da UE, tendo em conta o ponto de partida de cada país.  
 

                                                 
276  Simões, N. (2010), European Employment Observatory. EEO Review: Youth Employment Measures, 2010: 

Portugal. Comissão Europeia, 2010. 
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Importa igualmente ter presente o advento do "Semestre Europeu", que foi aprovado pelo 
Conselho "Assuntos Económicos e Financeiros" (Ecofin) em Setembro de 2010. O Semestre 
Europeu é um período de seis meses em cada ano, durante o qual serão revistas as 
políticas orçamentais e estruturais dos Estados-Membros a fim de detectar eventuais 
incoerências e desequilíbrios emergentes. Cada ciclo terá início em Março, altura que, com 
base num relatório da Comissão, o Conselho Europeu identificará os principais desafios 
económicos e dará orientações estratégicas sobre as políticas. Em Abril, com base nessas 
orientações, os Estados-Membros procederão a uma revisão das suas estratégias 
orçamentais de médio prazo e ao mesmo tempo elaborarão os programas nacionais com as 
medidas que irão tomar em áreas como o emprego e a inclusão social277. Na prática, o 
Semestre Europeu implica um acompanhamento mais estreito do desempenho em 
função dos critérios de referência europeus (incluindo o critério de referência do 
AEP), o que resultará numa maior eficácia da coordenação ex-ante das políticas.  
 
Os entrevistados consideram que futuramente deverá ser dada maior ênfase a 
nível europeu ao abandono escolar precoce como um problema societal mais 
vasto – um problema que requer uma abordagem socioeconómica muito mais global para 
atacar as suas causas profundas, mas que mantenha a educação no seu epicentro. Os 
entrevistados também destacaram a importância de uma inclusão mais sistemática e 
estrutural das opiniões dos jovens na definição das políticas de educação e formação a nível 
europeu. No que respeita aos próprios jovens que abandonam precocemente os estudos, as 
características da coorte etária escolar foram também apontadas como um problema em 
todos os países, uma vez que existe um "núcleo" identificado de jovens difíceis de alcançar, 
nomeadamente jovens com problemas comportamentais ou dificuldades de aprendizagem, 
que requerem um apoio adicional e direccionado para evitar que abandonem a escola 
precocemente. 
 
Programas de financiamento para combater o abandono escolar precoce eram 
também vistos como um instrumento fundamental para dar apoio eficaz a nível da 
UE também no futuro. Alguns entrevistados propuseram mais fundos da UE para apoiar 
equipas multidisciplinares que prestem apoio emocional e desenvolvam actividades de 
proximidade para grupos-alvo de jovens susceptíveis de abandonar a escola precocemente. 
Outros insistiram na necessidade de providenciar mais fundos para uma maior participação 
de organizações juvenis na concepção e implementação de políticas em matéria de AEP. No 
entanto, foi igualmente salientada a necessidade de reforçar a responsabilização e de 
instituir um sistema mais sólido de monitorização e avaliação no contexto do financiamento 
europeu. A actividade de avaliação deverá incidir especificamente no fornecimento de um 
quadro mais claro da eficácia das intervenções e abarcar o impacto das acções políticas – 
há demasiadas avaliações que se baseiam exclusivamente em provas circunstanciais. É 
igualmente necessário que os fundos da UE sejam direccionados para actividades 
susceptíveis de terem um impacto sustentável nas práticas de trabalho nos 
Estados-Membros. 
 
O incentivo ao intercâmbio de boas práticas e de exemplos práticos de intervenções 
eficazes foi uma recomendação fundamental. O intercâmbio de boas práticas, 
especialmente com outros países que registam taxas de abandono escolar 
similares e/ou problemas similares, é considerado uma ferramenta eficaz para 
estimular debates explorando soluções possíveis. Alguns inquiridos também argumentaram 

                                                 
277  Informação sobre o Semestre Europeu:  
 http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?lang=EN&focusID=504 
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que se obteria valor acrescentado com o reconhecimento de que já existem muitas provas 
e boas práticas, e que a sua utilização não requer recursos adicionais significativos. 
 
Os entrevistados também consideraram que as actividades a nível da UE podem contribuir 
para uma melhor compreensão do problema por parte dos decisores políticos, por exemplo, 
através da promoção do desenvolvimento de grupos de trabalho e de plataformas a nível 
da UE, que reúnam diferentes países e diferentes intervenientes, como decisores políticos, 
investigadores e profissionais. A criação de redes/plataformas de educadores e o 
encorajamento da aprendizagem com os pares foram recomendados como uma boa forma 
de sensibilização e partilha de conhecimento sobre o abandono escolar precoce. Deste 
modo também se reforçariam as redes existentes, alargando o envolvimento dos 
intervenientes, por exemplo, através da inclusão mais extensiva de organizações da 
sociedade civil e de grupos representantes de estudantes e de educadores.  
 
Embora já se encontrem disponíveis exemplos e provas de boas práticas relacionados com 
o abandono escolar precoce, foi feita uma recomendação no sentido de que uma 
investigação direccionada a nível da UE contribuiria para a compreensão do problema e 
para a identificação de outras soluções possíveis. A recolha de dados e a monitorização 
poderiam ser ainda mais desenvolvidas em muitos países para dar uma imagem mais clara 
da eficácia das intervenções e do alcance do impacto das intervenções políticas. Em termos 
mais gerais, considerou-se que é necessária realizar mais investigação focalizada na voz 
dos estudantes e explorar as suas experiências. 
 
Foram sugeridas iniciativas "únicas" como o Ano Europeu de Luta contra o Abandono 
Escolar Precoce, no âmbito do qual poderiam ser desenvolvidos esforços especificamente 
direccionados para zonas com uma incidência elevada de abandono escolar precoce, para 
se obter o máximo impacto. Ao mesmo tempo, alguns participantes manifestaram dúvidas 
quanto ao seu impacto potencial. Um entrevistado sugeriu que o Quadro de Competências-
Chave a nível da UE era um "espaço institucional" potencialmente valioso para apoiar a luta 
contra o abandono escolar precoce. 
 
Foi também destacada uma série de outros factores susceptíveis de afectar o contexto de 
actividades de luta contra o abandono escolar precoce, nomeadamente questões comuns 
como a situação económica, que em muito casos deu origem a um programa mais alargado 
de cortes no financiamento, que certamente irão afectar as prioridades e a capacidade de 
desenvolvimento e concretização da política de combate ao abandono escolar precoce.  
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
O presente estudo confirmou que o AEP representa um desafio complexo a nível pessoal, 
nacional e europeu. Um jovem que abandona o ensino e a formação sem qualificações 
adequadas fica em desvantagem, tanto social como económica, perante a maioria dos seus 
pares. Um país que apresente níveis elevados de AEP enfrentará dificuldades para manter 
níveis elevados de emprego e de coesão social. Se estes níveis elevados se difundirem pela 
Europa, esta terá dificuldades em competir no mercado mundial e enfrentará obstáculos 
em termos de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo – a prioridade da 
estratégia Europa 2020. 
 
A taxa de AEP tem vindo a diminuir na maior parte dos países da Europa, mas o ritmo de 
mudança tem sido lento e, em diversos países, um em cada três jovens abandona a 
escola precocemente, o que constitui uma preocupação importante, já que o AEP tem 
implicações financeiras enormes, gerando custos sociais e económicos significativos, tanto 
para os indivíduos como para a sociedade, pois o custo do AEP ao longo da vida atinge 
1 a 2 milhões de euros por cada jovem que abandona a escola. 
 
O AEP é normalmente resultado de um processo cumulativo de desinteresses que decorre 
de razões pessoais, sociais, económicas, geográficas, educativas ou familiares. Essas 
razões podem ser externas ou internas às experiências e processos escolares. Porém, uma 
parte significativa do problema pode dever-se à falta de apoio e orientação, ao desinteresse 
pela escola e aos programas do ensino secundário que, demasiadas vezes, não oferecem 
opções suficientes em termos de variedade de cursos, pedagogias de ensino alternativas, 
oportunidades de aprendizagem prática ou baseada na experiência, ou carecem da 
flexibilidade e do apoio necessários. De facto, no caso de alguns jovens, uma boa parte da 
experiência escolar tem pouco a ver com o mundo que enfrentam fora dos portões da 
escola. A criação de um ambiente escolar positivo e de boas relações entre estudantes 
e professores é fundamental para a prevenção do AEP; os jovens precisam de 
desenvolver um sentimento de pertença, segurança e confiança mútua, bem como 
aspirações elevadas. Os professores, pelo seu lado, não se podem limitar a criar 
expectativas - têm também de acreditar nelas. Assim, é importante facultar uma 
formação aos professores que lhes permita identificar e combater os riscos do 
AEP, bem como utilizar métodos de ensino modernos e desenvolver competências 
relacionais e de gestão da sala de aula. A formação de professores deveria incluir também 
abordagens de tutoria e de aprendizagem prática. As actividades extracurriculares não só 
ajudam os alunos a progredir e a recuperar o interesse pelos estudos, como também os 
podem ajudar a reconstruir uma relação positiva com a escola e o respectivo pessoal, e 
proporcionar-lhes actividades gratificantes que podem aumentar a auto-estima e reduzir a 
frustração.  
 
A reduzida disponibilização de aulas suplementares e de aconselhamento / apoio 
psicológico nos estabelecimentos de ensino e de formação, bem como a falta de um 
apoio sistemático a nível de orientação profissional constituem igualmente factores 
essenciais do processo de AEP. Factores como aulas suplementares (individuais ou em 
pequenos grupos) podem impedir que determinados alunos fiquem para trás, 
evitando graves repercussões nos resultados escolares e o aumento do risco de abandono 
escolar. O aconselhamento e a orientação são cruciais, não só para assegurar que os 
jovens identificam opções de progressão escolar adequadas e encontram a motivação e a 
confiança necessárias para se candidatarem a esses cursos, mas também para tomarem a 
decisão certa quanto aos seus estudos (implicando assim uma menor taxa de desistência 
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escolar causada por escolhas de curso erradas). Além disso, as jovens em risco de AEP 
deparam-se geralmente com uma variedade de questões complexas que requerem o apoio 
de um orientador especializado ou o contributo de outro profissional.  
 
É necessária uma intervenção precoce para resolver os problemas que se manifestam no 
início do processo cumulativo que conduz ao AEP. Além disso, a reintegração pode tornar-
se gradualmente mais difícil à medida que o período de desinteresse aumenta. 
 
Os problemas podem exacerbar-se por falta de apoio nas fases vitais de transição escolar, 
constituindo as transições entre o primário e o secundário e entre o final do básico e o 
secundário alguns dos pontos mais vulneráveis na "carreira" escolar de muitos jovens. 
Revela-se também especialmente urgente resolver a falta de orientação e outros tipos de 
apoio nos estabelecimentos de EFP em muitas regiões da Europa, dadas as taxas 
particularmente elevadas de abandono escolar nessas escolas. Uma prevenção eficaz exige 
igualmente um ensino eficaz, uma concepção inovadora dos currículos e uma abordagem 
baseada fortemente na experiência e na participação.  
 
Constatámos que muitas respostas dos Estados-Membros ao AEP consistem ainda em 
medidas baseadas em projectos de duração limitada ou iniciativas direccionadas para a 
resolução de um problema específico, ao invés de se operar num quadro coerente e 
coeso do ponto de vista estratégico e operacional. Em determinados contextos, 
existem várias autoridades diferentes a executar programas semelhantes, com uma 
duplicação evidente de actividades. Por esta razão, alguns países decidiram desenvolver 
um quadro político abrangente a nível nacional com vista a apoiar a conclusão da 
escolaridade ou a abordá-la num contexto mais geral de aprendizagem ao longo da vida e 
de inclusão social, o que representa um passo importante no bom caminho, ainda longo na 
maioria dos Estados-Membros, para a promoção de uma actividade coordenada, capaz de 
reduzir a duplicação e garantir uma utilização eficiente dos fundos. Além disso, 
estes quadros nacionais parecem funcionar melhor quando existe a flexibilidade para 
adaptar a intervenção a nível da localidade ou da escola, em função das suas 
necessidades e do seu contexto.  
 
Para além de enfrentarem o problema do AEP através de uma abordagem coordenada, os 
Estados-Membros estão a investir em dois tipos de medidas: preventivas e de reintegração. 
As primeiras podem agrupar-se em duas grandes categorias: focalizada (exclusivamente de 
apoio aos jovens em risco) e abrangente (com o objectivo de melhorar o sistema de ensino 
para todos). As medidas de reintegração oferecem aos jovens que abandonaram o ensino 
regular uma segunda oportunidade de aprender e de obter uma qualificação, ou uma 
oportunidade de aprendizagem alternativa. Estas medidas variam em termos de 
intensidade do apoio prestado aos participantes, consoante as necessidades dos grupos-
alvo específicos. Quaisquer acções eficazes de reintegração começam por um processo de 
envolvimento, de criação de um sentimento de confiança e de pertença, devendo estar 
imbuídas de expectativas elevadas, estrutura e flexibilidade, bem como de uma atmosfera 
segura mas estimulante.  
 
Verificámos que as abordagens baseadas numa cooperação genuína entre diferentes 
instituições e especialistas a nível nacional, regional, local e de estabelecimentos de 
ensino ajudam a reduzir o AEP, o que permite a adopção de uma perspectiva "holística" da 
criança na questão do AEP, abarcando todos os factores que para ele contribuem ou que o 
influenciam. Para que essa cooperação resulte e produza um impacto sustentado, é 
necessário incorporá-la nas práticas de trabalho correntes das instituições e de outras 
partes interessadas fundamentais que trabalham com jovens, em vez de funcionar como 
uma actividade complementar desenvolvida no âmbito de um determinado projecto. Esta 
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situação envolve também um melhor aproveitamento da influência e/ou da experiência 
específica de algumas partes interessadas, nomeadamente os pais, os parceiros sociais, 
o sector da juventude e as ONG.   
 
Os dados de investigação obtidos com o presente estudo comprovam que uma melhoria 
da recolha de dados sobre o AEP e melhores sistemas de controlo do absentismo 
são factores que podem ajudar a desenvolver uma política centrada e funcionar como 
sistemas de alerta rápido que permitem às escolas e às autoridades intervir precocemente, 
reduzindo assim o risco de exclusão. Além disso, é evidente que as políticas e os 
programas deveriam assentar nos ensinamentos resultantes de investigações e avaliações 
(constituindo estas últimas um domínio com algumas fragilidades aparentes), assim como 
na análise das tendências evidenciadas nos dados. A investigação deveria ter em especial 
atenção a voz dos estudantes, assim como a dos demais intervenientes envolvidos.  
 
Em suma, isto significa que o potencial impacto de uma medida de combate ao AEP é 
sempre limitado; para conseguir uma redução significativa do AEP, é necessário um 
conjunto coerente de medidas diversificadas destinado a enfrentar os obstáculos e os 
factores de risco associados ao AEP. Assim, é essencial desenvolver um trabalho conjunto 
com vista a garantir a complementaridade dos diferentes elementos do pacote. A 
sustentabilidade do financiamento é igualmente essencial para se conseguir um 
impacto duradouro; as abordagens baseadas em projectos têm demasiadas vezes um 
impacto limitado, já que não induzem necessariamente uma verdadeira mudança nas 
práticas de trabalho correntes das escolas e das autoridades. 
 
Para concluir, o futuro da economia europeia não depende apenas de garantir a existência 
de um número suficiente de licenciados altamente qualificados. Se a Europa pretende 
garantir prosperidade a longo prazo, todos os que saem da escola - não só os que têm 
melhor aproveitamento - devem estar preparados para corresponder às exigências da 
economia baseada no conhecimento. Gastou-se muito dinheiro e muito tempo para tentar 
resolver o problema do AEP. Realizaram-se progressos, mas a gravidade do problema só 
recentemente foi plenamente reconhecida em alguns países. Noutros, ainda não o foi 
suficientemente278. Os decisores políticos, em particular, têm de ser advertidos 
para as consequências do AEP; demasiadas vezes, a "exclusão da educação" anda a par 
de outros tipos de exclusão (por exemplo, exclusão social, problemas de saúde, 
envolvimento em actividades criminosas, inactividade, desemprego). 
 
O presente estudo permitiu identificar alguns pontos das políticas e dos serviços que têm 
de ser reforçados ou em que existem lacunas a colmatar. Esses pontos são descritos a 
seguir. Contudo, antes de os discutir em pormenor, é importante frisar que é vital que 
todas as estratégias para combater o AEP, sejam elas a nível local, regional, nacional ou da 
União Europeia, tenham em consideração o contexto mais geral em que se encontram os 
jovens, por exemplo, a influência dos colegas, das famílias, dos vizinhos e dos meios de 
comunicação social para as opções individuais. As estratégias devem igualmente de ter em 
conta as diferentes necessidades das localidades específicas no contexto mais geral do 
desenvolvimento económico e social. As causas - e, consequentemente, as soluções - 
subjacentes são muitas e variadas. Dada a importância do contexto, é difícil fazer 
recomendações prescritivas universais. Pelo contrário, o presente estudo destacará aqui um 
conjunto de factores, que as partes interessadas deverão ter em consideração e aplicar no 
seu próprio contexto, consoante o caso. 
 
 
 

                                                 
278  Confirmado em NESSE (2009) Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers.  
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Com base nas conclusões do nosso estudo, recomendamos que a Comissão Europeia: 

 Promova a compreensão, no seio dos Estados-Membros, do AEP enquanto fenómeno 
complexo influenciado por um conjunto de factores educativos, individuais e 
socioeconómicos. Os agentes que participam no sistema de ensino não podem 
resolver o conjunto muito complexo de factores que contribuem para o AEP, mas 
devem ter em conta as causas profundas nas suas respostas a este problema.  

 Continue a acompanhar a evolução da escala e da amplitude do fenómeno do AEP 
em diferentes níveis de ensino nos vários Estados-Membros. A definição de 
objectivos pode ajudar a manter a sua visibilidade. 

 Uma vez que está a tornar-se geralmente aceite que a meta/critério de referência 
dos 10% constitui uma prioridade, a Comissão deve identificar os próximos passos 
essenciais a dar, nomeadamente a necessidade de uma actividade sustentável que 
(i) implemente aquilo que se sabe que funciona e (ii) o faça numa base sistemática. 
Esta fase que se segue no processo de evolução deve centrar-se no trabalho 
interinstitucional, no ensino e na aprendizagem, nos padrões e garantia de 
qualidade, bem como na eficácia geral. Pode incluir também objectivos mais 
específicos, por exemplo, relacionados com as capacidades elementares de leitura, 
escrita e aritmética. 

 Continue a co-financiar oportunidades de os Estados-Membros introduzirem 
reformas e melhorias nos respectivos sistemas de educação e de formação para que 
possam atender melhor às necessidades dos jovens em risco. Quanto ao 
financiamento, importa ter em conta as seguintes medidas: 
 Assegurar que o financiamento é canalizado para a produção de resultados 

sustentáveis - isto é, actividades que conduzam a uma mudança permanente 
das práticas de trabalho das autoridades a diferentes níveis - em vez de um 
grande número de novos projectos, em especial nos países onde já foram 
lançadas muitas actividades piloto.  

 Desenvolver as actividades europeias co-financiadas em matéria de AEP com 
base numa análise adequada da situação existente e nos resultados 
esperados ou fixados. 

 Adoptar uma abordagem multidisciplinar no combate ao AEP e, como tal, a UE 
deveria estabelecer como condição prévia, para o financiamento de medidas 
de apoio a intervenções destinadas a combater o abandono escolar precoce 
nos Estados-Membros, que essas intervenções sejam transversais a diferentes 
sectores, nomeadamente, educação, emprego, serviços sociais e juventude. 

 Canalizar o financiamento para acções ou grupos prioritários especificados 
e/ou definidos com maior precisão, no âmbito dos programas de 
financiamento disponíveis, ou seja, o FSE e o programa de ALV. É importante 
garantir que o programa de ALV abranja os jovens que já saíram do sistema 
de ensino, pois, actualmente, embora o AEP tenha sido identificado como 
prioritário, a maioria dos beneficiários de ALV são retirados da educação 
formal. 

 Sujeitar o financiamento da União Europeia a uma justificação do 
planeamento, dos resultados mensuráveis e da avaliação, bem como da 
sustentabilidade. 

 
 Continue a reforçar a cooperação horizontal e o intercâmbio de experiências e boas 

práticas entre os Estados-Membros (a nível de decisores políticos e de profissionais 
do sector) relativamente às medidas de prevenção do AEP e de reintegração dos 
jovens em actividades de educação e formação pertinentes, o que implica um 
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reforço dos grupos de trabalho e das oportunidades de aprendizagem interpares, 
tornando-os mais orientados para os objectivos.  

 Continue a reunir dados comprovativos e a promover as vantagens socioeconómicas 
da prevenção do abandono escolar precoce (por exemplo, apoiando a investigação 
dos impactos do abandono escolar precoce em termos de custos, a curto e longo 
prazo) e as abordagens bem-sucedidas de combate ao AEP em diferentes contextos. 
A título de exemplo, poderia ser criado um Observatório de Boas Práticas, 
disponibilizado na Internet, que funcionaria como localização central para modelos 
de políticas e práticas de sucesso, e poderia ser articulado com grupos de trabalho, 
redes e programas de aprendizagem interpares. Perante a avaliação do que funciona 
com os jovens em situação de abandono escolar precoce, será também importante 
determinar indicadores de desempenho adequados à medição dos "dados de 
natureza subjectiva"279. A investigação deve ser concebida e realizada tendo em 
conta as opiniões das crianças e dos jovens em causa. 

 Encoraje os Estados-Membros a investir numa monitorização mais eficaz dos jovens 
que abandonam a escola precocemente (alguns Estados-Membros continuam a não 
dispor de mecanismos de controlo do absentismo e da participação real, e não têm 
meios para identificar os jovens que já desistiram). Neste aspecto, os sistemas de 
alerta rápido podem revelar-se especialmente eficazes.  
 

Em termos de políticas e estratégias em matéria de AEP, recomendamos que as 
autoridades nacionais/regionais/locais: 

 Garantam que dispõem de uma estratégia abrangente e coordenada para combater 
o AEP.  

 Revejam regularmente essa estratégia de modo a garantir que as políticas e 
serviços continuam a adequar-se ao contexto e às necessidades correntes.  

 Adoptem por uma abordagem inclusiva ao desenvolvimento dos programas e 
incluam todas as principais partes interessadas e todos os grupos de interesse da 
respectiva comunidade na concepção das políticas, o que implica também dar voz 
aos pais e às próprias crianças/jovens. As conclusões da investigação, da 
monitorização e da avaliação devem igualmente ser tidas em consideração e ser 
seguidas de medidas concretas. 

 Desenvolvam e apliquem políticas de AEP em estreita interacção com políticas mais 
globais que se repercutem nas vidas das crianças e dos jovens.  

 Assegurem que os decisores políticos e outros estejam cientes dos custos e das 
consequências do AEP; o AEP constitui um factor fundamental que contribui para a 
exclusão social no futuro. 

 Diminuam a ênfase colocada em abordagens ao AEP baseadas num grande número 
de projectos que tratam este problema em pequena escala e com financiamentos de 
curto prazo. Assegurem, ao invés, que a abordagem ao problema do abandono 
escolar precoce faz parte de um esforço de melhoria da qualidade da educação para 
todos, combinada com abordagens específicas de apoio aos que estão em maior 
risco. Essas estratégias devem ser aplicadas a estabelecimentos de ensino geral e 
profissional e têm de ser adaptadas às condições locais, regionais e nacionais.   

 Coloquem a ênfase a longo prazo na prevenção e intervenção precoce, muito 
embora seja sempre necessária uma combinação de medidas de prevenção e de 
reintegração. A prevenção pode revelar-se especialmente eficaz (também em 

                                                 
279  Por exemplo, o projecto de Quadro de Competências Transversais (Soft Skills Framework) desenvolvido no 

âmbito do projecto Youthreach na Irlanda. 
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termos de custos) e as intervenções precoces são importantes porque a 
reintegração pode tornar-se gradualmente mais difícil à medida que o período de 
desinteresse aumenta. 

 Assegurem que as conclusões da investigação, monitorização e avaliação são tidas 
em conta e seguidas de medidas concretas; as políticas eficazes em matéria de AEP 
baseiam-se em dados concretos sobre os factores conducentes ao AEP, assim como 
na compreensão do número e do perfil dos jovens que abandonam a escola.  

 Assegurem que as políticas em matéria de AEP são determinadas pelas 
necessidades dos jovens e não por necessidades institucionais ou do sistema; as 
necessidades dos jovens devem estar no centro da visão comum respeitante à 
forma de combater o AEP. Para esse efeito, cumpre assegurar, por exemplo, que os 
jovens e as organizações/profissionais que trabalham com jovens em risco são 
devidamente consultados a respeito das políticas que os afectam.  

 É também fundamental garantir que a aprendizagem acumulada ao longo da vida, 
durante a governação por parte de diferentes partidos políticos, seja aproveitada 
para o desenvolvimento de uma nova política.  

 
Relativamente à distribuição de responsabilidades, recomendamos que as 
autoridades nacionais/regionais/locais: 

 Façam do trabalho interinstitucional e multidisciplinar uma realidade a nível 
nacional, regional e local; o AEP resulta de uma combinação de factores e não pode 
ser combatido apenas pelas autoridades escolares. Por conseguinte, o trabalho 
interinstitucional pode revelar-se mais eficaz em termos de custos, ao evitar a 
sobreposição e duplicação de esforços, podendo ainda ajudar a garantir que 
nenhuma criança ou jovem é ignorado.  

 Ponderem a possibilidade de atribuir a responsabilidade global pela coordenação do 
trabalho em matéria de combate ao AEP a uma única entidade. No entanto, esse 
coordenador deve comprometer-se a colaborar com as autoridades dos domínios da 
educação, juventude, serviços sociais, saúde e emprego, e também com os 
parceiros sociais, os pais, as ONG, o sector da juventude e os próprios jovens. 
Nos casos em que o trabalho interinstitucional e multidisciplinar ainda não está 
implementado, convém disponibilizar tempo e dinheiro no sentido de assegurar que 
a abordagem colaborativa está integrada na prática corrente (e não em projectos 
individuais). 

 Reforcem as ligações com organizações juvenis e estudantis, ONG que trabalham 
com grupos vulneráveis e parceiros sociais. A colaboração com parceiros sociais 
pode aumentar a capacidade de resposta do ensino ao mercado de trabalho, 
enquanto o trabalho de proximidade realizado por ONG, mentores e grupos da 
comunidade ajuda a identificar e a alcançar os grupos mais difíceis de ajudar. 
Também não se deve subestimar a importância do apoio dos pares. As acções 
desenvolvidas nos sectores juvenis e estudantis e direccionadas para os jovens em 
contextos exteriores à escola devem continuar a ser apoiadas, podendo ainda 
desempenhar um papel importante no apoio aos programas de conclusão dos 
estudos.  

 Ponderem, se necessário, a possibilidade de conceder maior autonomia às escolas e 
aos parceiros sociais para que possam encontrar soluções próprias que respondam 
às necessidades dos jovens em risco ou já em situação de abandono escolar, o que 
deve, contudo, ser contrabalançado com a monitorização eficaz e a devida 
responsabilização.  
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 Também é útil assegurar um maior envolvimento dos pais no processo educativo, 
nomeadamente através de consultas e contribuições para o desenvolvimento do 
programa. Importa partilhar com as escolas os métodos e instrumentos utilizados 
para envolver os pais de alunos em risco na educação dos seus filhos e sensibilizá-
los para a importância da educação. 

 
Este estudo oferece uma panorâmica completa das diferentes medidas adoptadas pelos 
Estados-Membros no combate ao problema do AEP e discute os seus sucessos e limitações. 
No que diz respeito à aplicação prática de medidas para combater o AEP, foram 
identificadas várias áreas específicas que requerem atenção. Recomendamos que as 
autoridades nacionais/regionais/locais dediquem especial atenção às seguintes questões: 

 Uma revisão dos currículos do ensino secundário de modo a assegurar que estão 
suficientemente adaptados em função do indivíduo e oferecem vias de 
aprendizagem flexíveis que respondem às necessidades dos alunos em termos de 
conteúdo (académico e profissional) e de estilos de aprendizagem. A par disso, 
cumpre facultar aos professores oportunidades adequadas de desenvolvimento 
profissional contínuo de modo a garantir que dispõem de competências para 
trabalhar com novos métodos de ensino e aprendizagem. As análises realizadas 
sobre o ensino e a aprendizagem devem ter em consideração que é igualmente 
importante garantir aconselhamento e orientação de alta qualidade para que os 
jovens fiquem aptos a decidir informadamente sobre os percursos de aprendizagem 
que devem tomar. 

 A possibilidade de disponibilizar aulas suplementares (individuais ou em pequenos 
grupos) como forma de minimizar o número de alunos obrigados a repetir o ano 
escolar e impedir que determinados alunos fiquem para trás, evitando assim graves 
repercussões nos resultados escolares e o aumento do risco de abandono escolar. 

 A necessidade de promover a importância de um ambiente escolar estimulante, 
positivo e com mecanismos de apoio para a redução do risco de AEP. Para os 
jovens, é extremamente importante desenvolver um sentimento de pertença e uma 
relação pedagógica entre professor e aluno baseada na confiança e respeito mútuos.  

 A promoção de uma melhor recolha de dados sobre o AEP e melhores sistemas de 
monitorização do absentismo, porquanto são factores que podem ajudar a 
desenvolver uma política centrada e funcionar como sistemas de alerta rápido que 
permitem às escolas e às autoridades intervir precocemente, reduzindo assim o 
risco de exclusão. 

 A disponibilidade e qualidade do aconselhamento (apoio psicológico e emocional) e 
da orientação profissional nas escolhas e nas instituições de formação. 

 A necessidade de estabelecer uma ponte entre educação/formação e o mundo do 
trabalho, por exemplo, através de experiência de trabalho, apoio individual e 
formação profissional baseada numa aprendizagem prática, o que pode aumentar a 
percepção que os jovens têm da relevância e do valor da educação e melhorar a sua 
empregabilidade.  

 Assegurar que os professores, directores, orientadores e outros profissionais que 
trabalham com jovens em risco ou já em situação de abandono escolar são 
devidamente formados, apoiados, motivados e capacitados. Para tal, impõe-se: 
 Investir na formação de professores – inicial e contínua – de modo a garantir 

que o pessoal docente e o pessoal directivo dispõem de aptidões e 
competências para trabalhar com jovens em risco; 
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 Assegurar que professores e outros profissionais vêem os jovens como 
indivíduos com capacidades e não como fontes de problemas ou casos de 
insucesso;  

 Promover expectativas educativas elevadas para todos – as expectativas dos 
professores não devem ser diferentes no caso de alunos oriundos de meios 
desfavorecidos; e 

 Oferecer oportunidades de intercâmbio de experiências, práticas e 
competências entre profissionais que trabalham com o grupo-alvo podem ser 
uma forma de difundir práticas e ensinamentos eficazes. 

 Garantir que todas as crianças iniciam o percurso escolar em igualdade de 
circunstâncias, melhorando o acesso a uma educação e cuidados na primeira 
infância (ECEC) de elevada qualidade. 

 Garantir que o apoio disponível em instituições de EFP é suficiente para dar resposta 
às necessidades do corpo estudantil. 

 A necessidade de um conjunto de medidas de reintegração (segunda oportunidade), 
incluindo as que adoptam uma abordagem "holística" que abarca a totalidade de 
problemas enfrentados por indivíduos com carências complexas.  

 Nos casos em que não existe uma cultura sólida de educação no seio da 
comunidade, impõem-se medidas mais fundamentais para envolver os pais, para 
que tomem consciência da importância da educação e para proporcionar 
oportunidades educativas que lhes permitam desenvolver as suas próprias 
competências. Será também útil informar os pais sobre a forma de reconhecerem os 
sinais de risco de os seus filhos poderem vir a abandonar a escola precocemente e 
sobre a maneira de os apoiarem para que se mantenham no sistema de ensino.   

 O apoio a alunos em fases de transição entre níveis de ensino como forma de 
assegurar a boa continuidade (para isso, é crucial a colaboração e comunicação com 
outras escolas e autoridades). 
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LIST OF ABBREVIATIONS 
 

ALJ Action locale pour jeunes (Local action for young people - Luxembourg) 

AmCham 

ASTI 

AOB 

American Chamber of Commerce 

Association of Secondary Teachers in Ireland 

Algemene Onderwijsbond (General Education Union – The Netherlands) 

BBC British Broadcasting Corporation - UK 

BEPS Basic Employment Passport Scheme - Malta 

BTEA Back to Education Allowance - Ireland 

CANAE Confederacion estatal de asociaciones de estudiantes (Confederation of 

Student unions – Spain) 

CASNA Cellule d'accueil scolaire pour eleves nouveaux arrivants (School Contact 

Centre for Newly Arrived Pupils – Luxembourg) 

CCIS Client Caseload Information System - UK 

CEAPA Confederación Español de Asociaciones de Alumnos (National Association of 

Parents – Spain) 

Cedefop European Centre for the Development of Vocational Training 

CLAIR Collèges et Lycées pour l’ambition, l’innovation et la Réussite (Lower and 

upper secondary schools for ambition, innovation and success – France) 

CTC Community Training Centre - Ireland 

DCSF Department for Children Schools and Families – UK (Now the Department 

for Education 

DEIS Delivering Equality of Opportunity in Schools - Ireland 

DG EAC 

DGESCO 

Directorate -General for Education and Culture 

Direction générale de l'enseignement scolaire (Directorate general for 

school education – France) 

DNB Diplome National du Brevet (examination at the end of secondary education 

- France) 
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E2C Écoles de la 2eme Chance (Second chance schools – France) 

E2E Entry to Employment - UK 

E2L Entry to Learning - UK 

EEO European Employment Observatory 

EMA Educational Maintenance Allowance - UK 

ESF European Social Fund 

ESL Early School Leaving / Early School Leaver(s) 

ESO Educación Secundaria Obligatoria (compulsory secondary education - Spain) 

ESRI Economic and Social Research Institute 

ETC Employment and Training Corporation - Malta 

FEDADi Fedaración de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos 

(Schools Head Association – Spain) 

FJA First Job Agreement - Belgium 

HAVO Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Senior general secondary education) 

certificate - NL 

HSCL 

INRP 

Home School Community Liaison – Ireland 

Institut National de Recherche Pedagogique (National Institute for 

Pedagogical Research – France) 

ISCED 

ISSU 

International Standard Classification of Education 

Irish Secondary Students Union 

IVEA Irish Vocational Education Association - Ireland 

(I)VET (Initial) vocational education and training 

JCSP Junior Certificate School Programme - Ireland 

JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (Vocational students’ union – The 

Netherlands) 

KIT Keep In Touch teams - UK 
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KOWEZIU Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (National 

Centre for Supporting Vocational and Continuing Education – Poland) 

LAKS Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Secondary students’ union – The 

Netherlands) 

LCA Leaving Certificate Applied - Ireland 

LCE Leaving Certificate Established - Ireland 

LCVP Leaving Certificate Vocational Programme - Ireland 

LEA Lokale Educatieve Agenda (Local Education Agenda –The Netherlands) 

LOE Organic Law on Education Act - Spain 

LOEKS Loopbaan- En KeuzeSector (Career Guidance – The Netherlands) 

MGI Mission générale d'insertion (general mission of insertion – France) 

NEET Not in Employment, Education and Training  

NEPS National Educational Psychological Service - Ireland 

NEWB National Educational Welfare Board - Ireland 

NFQ National Framework of Qualifications - Ireland 

NJR Nationale Jeugdraad (National Youth Council – The Netherlands) 

NKO Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (Dutch Association of 

Catholic Parents – The Netherlands) 

NMA-

Scheme 

New Modern Apprenticeship Scheme - Cyprus 

NVQ National Vocational Qualification 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OP LLL Operational Programme Education and Lifelong Learning - Greece 

PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial (Initial Vocational Qualification 

Programmes - Spain) 

PLYA Project Learning for Young Adults - Slovenia 

PPRE Programme personnalisé de réussite educative (Individualised programmes 

for success – France) 
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PRE Projets de reussite educative (Projects for success in education – France) 

PROCI Projet cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique (project 

‘vocational secondary education; lower cycle’ – Luxembourg) 

ProgeSs Projekt gegen Schulschwänzen (Project against Truancy- Germany) 

RAR Réseaux ambition réussite (Ambition to Succeed Networks – France) 

RASED Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Network of specialised 

accompaniment for pupils facing difficulties – France) 

RONI Risk of NEET indicator - UK 

RSR Réseaux de réussite scolaire (Networks for School Success – France) 

RVCC Recognition, Validation and Certification of Competences - Portugal 

SCP School Completion Programme - Ireland 

SDE/ ΣΔΕ Second chance school - Greece 

SEK Swedish Krona 

SNES-FSU Syndicat national des enseignements de 2d degré- Fédération Syndicale 

Unitaire (Trade union for lower secondary level teachers – France) 

SPHE Social, Personal and Health Education – Ireland 

STTC Senior Traveller Training Centres - Ireland 

VLC Voluntary Labour Corps - Poland 

VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (pre-vocational secondary 

education - Netherlands) 

VEC Vocational Education Committee - Ireland 

VTOS Vocational Training Opportunities Scheme - Ireland 

VWO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Pre-university education) 

certificate - Netherlands 

ZEP Zones of Educational Priority - Greece 

ZEP Zones d’Education Prioritaire (Zones of Educational Priority – France) 
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ANNEX 1 – METHOD 
 

The aim of this section is provide more detail on the study methodology and to complement 
information already provided in Chapter 1.2. Specifically, this Annex offers information on: 

 case study selection criteria, 

 development of study tools, and 

 sources of primary and secondary research 

Case study selection 

In order to make statements about the responses of European Union countries to early 
school leaving, it was important to include a diversity of countries in the sample. Countries 
were therefore selected to represent a mix: 

 in terms of geographical location, size, ESL rate, trend in ESL rate and investment in 
education and training; 

 in their approach and availability of policies/measures to address ESL; and 

 in terms of the availability of research and evaluation evidence to demonstrate 
effectiveness and impact of ESL policies and practices.   

 
With regard to the first point, it was necessary to choose a selection of countries that 
demonstrate diversity in terms of geographical location (north, south, east and west), size 
of the Member State (small, medium, large), rate of early school leaving (high, medium, 
low), trend in the rate of early school leaving (increase vs. decrease) and investment in 
education and training (low, medium, high).  
 
In terms of the diversity of countries selected, as shown by Table 3 below, the countries 
covered in the study sample included the following: 

 One country with a very low level of ESL (Poland), two countries with a low level of 
ESL (Finland and Lithuania), four countries with a medium level of ESL (Greece, 
France, Ireland, Netherlands), one country with a high level of ESL (United 
Kingdom), and one country with a very high level of ESL (Spain). 

 Two countries with a growing rate of ESL (Finland, Spain), five countries with 
modest decreases in ESL (Greece, France, Ireland, Poland, UK), one country with a 
large decrease (Netherlands), and one country with a very large decrease 
(Lithuania). 

 Two Northern European countries (Finland, Netherlands), two Southern European 
countries (Greece, Spain), three Western European countries (France, Ireland, UK), 
and two Eastern European countries (Lithuania, Poland). 

 Three small countries (Finland, Ireland, Lithuania), two medium-sized countries 
(Greece, Netherlands) and four larger countries (France, Poland, Spain, UK). 

 Three countries with a low level of investment in education and training (Ireland, 
Lithuania, Spain), three with a medium level of investment (Netherlands, Poland, 
UK), and two with a high level of investment (Finland, France). 

 
 



Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
_________________________________________________________________ 

192 

Table 3: Country selection for the case study review 

Country Rate of 
ESL 

Trend in ESL Location Size of MS Investment 
in E & T 

Finland Low Increase North Small High 

France Medium Modest decrease West Large High 

Greece Medium Modest decrease South Medium N/A 

Ireland Medium Modest decrease West Small Low 

Lithuania Low Very large decrease East Small Low 

Netherlands Medium Large decrease North/West Medium Medium 

Poland Very low Modest decrease East Large Medium 

Spain Very 
high 

Increase South Large Low 

UK 
(England) 

High Modest decrease West Large  Medium 

Level of ESL: Situation in 2009, on the basis of Eurostat data. The following classifications used for the sampling: 
very low (<6%), low (6-10%), medium (10-15%), high (15-20%), and very high (>20%). 
Trend in ESL: Trend between 2000 and 2009, on the basis of Eurostat data. The following classifications used for 
the sampling: increase (>0%), modest decrease (0-4%), large decrease (4-6%), and very large decrease (6%+). 
Size of MS: Population size of the Member States: Small (<10 million), medium (10-30 million), and large (>30 
million). 
Investment in E&T: Public expenditure on all levels of education as a % of GDP, 2006, on the basis of Eurostat 
data. The following classifications used for the sampling: Low (<5.0%), medium (5.0-5.5%), high (>5.5%). 
 
In terms of the diversity of policies and programmes available to address ESL, 
countries were carefully selected to demonstrate differences in approaches to prevent ESL 
and measures to reintegrate early school leavers. For example: 

 The preventative approaches of the sample countries vary from comprehensive 
education policy approaches based on a principle of improving the quality of the 
education system as a whole and to all pupils (e.g. Finland) to targeted provisions 
aimed at groups at risk (‘positive discrimination’) (e.g. France and Ireland). 

 Sample countries include countries in which national ESL policy frameworks are in 
place (e.g. Netherlands) and those in which a more ‘piecemeal’ approach has been 
adopted without one umbrella framework. 

 Reintegration approaches in the sample countries include reintegration measures 
into education and training (e.g. France, Finland, Ireland) and employment, 
including workplace learning (e.g. Poland). 

 The country sample includes countries which provide alternative offers to 
mainstream schooling, such as offering young people opportunities to study outside 
of school, with different learning styles and to experience a new environment (e.g. 
France, Ireland, Finland, UK), and more traditional forms of second chance schools 
(e.g. Greece). 

 Countries with a high rate of pre-school participation (e.g. UK) and a low 
participation rate (e.g. Finland) are also included. 
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In relation to the availability of research evidence on the effectiveness of ESL policies 
and practices, many international studies on ESL have shown that ESL policies are not very 
well evaluated; in-depth evaluations and longitudinal studies are rare. For this reason 
countries like the UK (England) and Ireland were specifically included in the sample; those 
countries have a relatively strong tradition of evaluation or long-term experience in 
implementing policies related to ESL. 
 
Design and use of study tools 

Three different tools were designed to help with the study. These included: (i) a guidance 
note for country researchers; (ii) a data collection tool to capture the findings (interviews 
and literature) from the case study countries (which was subsequently also used to present 
the findings from research covering the remaining Member States); and (iii) a semi-
structured topic guide. 
 
A guidance note for country experts was prepared to help guide country researchers 
with their work. The guidance note provided background relating to the topic of ESL and 
Member States’ policy responses to the problem, as well as outlining the tasks to be carried 
out by the country experts, the format of their country research outputs and deadlines for 
completion of the work. The guidance note emphasised the areas which were understood to 
be of most interest to the European Parliament, on the basis of the Terms of Reference and 
discussions at the kick off meeting. This was to ensure that the country researchers used 
their time effectively and gained the greatest possible value from their stakeholder 
interviews.  
 
Second, a data collection tool was designed. Country experts were required to present 
the findings of their research (from the literature review and stakeholder interviews) in a 
data collection tool which was prepared in line with the Layout Model provided by the 
European Parliament. This data collection tool was used to present both the findings of the 
research in the nine case study countries, as well as the remaining 18 Member States, thus 
enabling the data across all countries to be presented in a consistent format for the 
analysis stage. These templates were not meant for publication. Instead their goal was to 
collect information from the Member States in a systematic manner that allowed the 
analysis of the data to be carried out in an efficient way at the reporting stage.  
 
The typology of policies and measures included in the data collection tool was long but it 
allowed country experts to go beyond the most prominent policies and measures to identify 
also less well-known policies. Numerous ‘prompts’ were also included in the template to 
help guide the country experts with their work and to facilitate their understanding of the 
different types of measures which can be implemented in response to ESL.  
  
Third, a semi-structured topic guide for interviews was prepared. The topic guide 
included a comprehensive list of questions relating to the topics covered by the study, i.e.:  

 background (reasons behind the rate of ESL in the country, consequences of ESL 
etc);  

 policies on ESL (when and why it appeared on the policy agenda, where 
responsibility for dealing with ESL lies, etc); 

 pre-emptive strategies in place in the country and their strengths, weaknesses and 
effectiveness;  

 preventive strategies in their country and their strengths, weaknesses and 
effectiveness;  



Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
_________________________________________________________________ 

194 

 reintegration measures and their strengths, weaknesses and effectiveness;  
 general questions (e.g. relating to the cost of preventing / addressing ESL, the 

impact of the financial crisis, the level of coordination / partnership among 
stakeholders and the importance attributed to evaluation and monitoring existing 
programmes);  

 the impact of EU-level action; and 

 recommendations (for actions to be taken at both national-level and EU-level).   
 
Primary and secondary research 

The second stage of research included primary and secondary research at both Member 
State and European levels.  
 
In total 83 stakeholders were consulted, most of whom came from public authorities or 
education inspectorates (27 %), followed by representatives of NGOs, youth organisations 
and student unions (24 %) and ESL project managers who coordinate and run work with 
early school leavers themselves or with young people at risk of dropping out (20 %). 
Teachers and parent representatives each made up around a tenth of interviewees. Around 
6 % of interviewees were researchers / academics working on the issue of ESL. In the 
region of 10-12 stakeholders were interviewed from Finland, Ireland and the Netherlands 
(each), while 7-9 interviews were undertaken in each of the remaining countries.  
 
Table 4 provides information on the background of interviewees. 
 
Table 4: Background of interviewees 

 Public 
authorities 

and 
education 
inspecto-

rates 

ESL 
project 
mana-
gers 

Represe
ntatives 

of 
teachers 

Representa
tives of 
parents 

NGO/ 
Youth 

organisa
tions 

Research/
Academic 
experts  

Total 

Finland 4 2 1 1 2 - 10 

France 3 1 1 3 1 - 9 

Greece - 1 1 1 2 4 8 

Ireland 1 4 1 - 3 1 10 

Lithuania - 3 2 - 2 - 7 

The 
Netherlands 

4 - 1 3 4 - 12 

Poland 3 3 - - 2 - 8 

Spain 3 1 2 1 2 - 9 

UK 
(England) 

4 2 1 - 1 - 8 

EU - - - - 1 - 1 

Total  22 17 10 9 20 5 83 
Source: GHK Consulting Ltd., 2011. 
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The review of national literature for the nine case study countries included mainly:  

 publications of national ministries dealing with early school leavers; 

 publications of national education authorities; 

 academic articles; 

 evaluations of early school leaving policies and projects; 

 good practice publications and comparative studies on ESL; and 

 statements and opinion papers of social partner organisations, and teachers and 
parents associations.  

 
In parallel to this work, the collection of secondary data was carried out. The secondary 
data review of European and international sources consisted of: (i) a review of Eurostat and 
OECD statistics relevant to ESL; and (ii) a review of European and international literature 
on ESL to strengthen the evidence base and to identify relevant policies and practices in 
the 18 non-case study countries. 
 
Some of the most important sources of European-level literature were the following: 

 national contributions of ministries of education to the Education and Training 2010 
agenda; 

 recent VET policy reports from Cedefop: 
http://libserver.cedefop.europa.eu/F/?func=find-
c&ccl_term=wti=bridge+policy+report+2010 

 National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 

 Mutual Learning Programme event (and associated reports) on reintegration of early 
school leavers: http://www.mutual-learning-
employment.net/index.php?mact=PeerReviews,cntnt01,detail,0&cntnt01options=96
&cntnt01orderby=start_date%20DESC&cntnt01returnid=59&cntnt01item_id=73&cn
tnt01returnid=59 

 NESSE: (2009) Early School Leaving: Lessons from research for policy makers; 

 Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union;  

 material of the Cluster on Access and Social inclusion on early school leaving policies 
in 17 Member States;  

 Youth Forum Jeunesse (2008) Policy Paper on Early Education Leaving. Annex 1. 
The Netherlands: Adopted by the general assembly Rotterdam, the Netherlands, 13-
15 November 2008;  

 Inclusion and education in European countries in 10 European countries; 

 OECD databases and literature; and 

 Eurydice and Refernet reports on education and VET, respectively. 
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ANNEX 2 – STATISTICAL ANNEX 
Table 5: Rate of early school leaving from education and training  

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  17.6 17.2 17 16.6 16.1 15.8 15.5 15.1 14.9 14.4 

Austria 10.2 10.2 9.5 9 9.5 9.1 9.8 10.7 10.1 8.7 

Belgium 13.8 13.8 14.1 14.3 13.1 12.9 12.6 12.1 12 11.1 

Bulgaria : 20.5 20.7 21.9 21.4 20.4 17.3 14.9 14.8 14.7 

Cyprus 18.5 17.9 15.9 17.3 20.6 18.2 14.9 12.5 13.7 11.7 

Czech Republic : : 5.7 6.5 6.3 6.2 5.1 5.2 5.6 5.4 

Denmark 11.7 9.2 9 10.4 8.8 8.7 9.1 12.5 11.3 10.6 

Estonia 15.1 14.4 13.2 12.9 13.1 13.4 13.5 14.4 14 13.9 

Finland 9 9.5 9.7 10.1 10 10.3 9.7 9.1 9.8 9.9 

France 13.3 13.5 13.4 13.2 12.8 12.2 12.4 12.6 11.9 12.3 

Germany 14.6 12.3 12.5 12.8 12.1 13.5 13.6 12.5 11.8 11.1 

Greece 18.2 17.1 16.5 16 14.7 13.6 15.5 14.6 14.8 14.5 

Hungary 13.9 13.1 12.2 12 12.6 12.5 12.6 11.4 11.7 11.2 

Ireland : : 14.6 13.1 13.1 12.5 12.1 11.6 11.3 11.3 

Italy 25.1 25.9 24.2 23 22.3 22 20.6 19.7 19.7 19.2 

Latvia : : 16.9 18 14.7 14.4 14.8 15.1 15.5 13.9 

Lithuania 16.5 14.9 13.4 11.4 10.5 8.1 8.2 7.4 7.4 8.7 

Luxembourg 16.8 18.1 17 12.3 12.7 13.3 14 12.5 13.4 7.7 

Malta 54.2 54.4 53.2 49.9 42.1 38.9 39.9 38.3 39 36.8 

Netherlands 15.4 15.1 15.3 14.3 14.1 13.5 12.6 11.7 11.4 10.9 

Poland : 7.4 7.2 6 5.6 5.3 5.4 5 5 5.3 

Portugal 43.6 44.2 45 41.2 39.4 38.8 39.1 36.9 35.4 31.2 

Romania 22.9 21.7 23 22.5 22.4 19.6 17.9 17.3 15.9 16.6 

Slovenia : 6.4 5.1 4.6 4.3 4.9 5.6 4.1 5.1 5.3 

Slovakia : : 6.7 5.3 6.8 6.3 6.6 6.5 6 4.9 

Spain 29.1 29.7 30.7 31.6 32 30.8 30.5 31 31.9 31.2 

Sweden 7.3 10.2 10 9.2 9.2 10.8 13 12.2 12.2 10.7 

UK 18.2 17.8 17.6 12.1 12.1 11.6 11.3 16.6 17 15.7 

Source: Eurostat 
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Figure 6: Rate of early school leaving, EU-27, 2000-2009 
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Table 6:  Proportion of students that do not have at least upper secondary 
education, OECD countries 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

OECD average 25 23 24 22 20 20 19 18 20 : 

Australia   : : : : : : : : : : 

Austria   : : : : : : : : : : 

Belgium   : : : : : : : : : : 

Canada   : 23 21 17 21 20 21 24 : : 

Chile 37 : 39 36 34 27 29 29 31 : 

Czech Republic   : 16 17 12 13 11 10 12 13 : 

Denmark   10 9 7 13 10 18 16 15 17 : 

Finland   9 15 16 10 5 6 6 3 7 : 

France   : : : : : : : : : : 

Germany   8 8 6 3 1 1 0 0 3 : 

Greece   46 24 15 4 7 0 2 4 9 : 

Hungary   : 17 18 13 14 18 15 16 22 : 

Iceland   33 30 21 19 13 21 13 14 11 : 

Ireland   26 23 22 9 8 9 13 10 4 : 

Italy   22 19 22 : 18 19 16 15 15 : 

Japan   6 7 8 9 9 7 7 7 5 : 

Korea   4 0 1 8 6 6 7 9 7 : 

Luxembourg     31 29 31 25 29 25 27 : 

Mexico   67 66 65 63 61 60 58 57 56 : 

Netherlands   : : : : : : : : : : 

New Zealand   20 21 23 22 25 27 25 23 22 : 

Norway   1 0 3 8 0 11 12 8 9 : 

Poland   10 7 9 14 21 15 19 16 17 : 

Portugal   48 52 50 40 47 49 46 35 37 : 

Slovakia 13 28 40 44 17 17 16 15 19 : 

Spain   40 34 34 33 34 28 28 26 27 : 

Sweden   25 29 28 24 22 22 24 26 24 : 
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Switzerland   12 9 8 11 13 11 11 11 10 : 

Turkey   63 63 63 59 45 52 48 42 74 : 

United Kingdom   : : : : : 14 12 11 9 : 

United States   30 29 27 26 25 25 23 22 23 : 
Source: OECD (2010) Education at a glance. 
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Table 7: Rate of early school leaving, males, 2000-2009 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  19.6 19.2 19.1 18.7 18.4 17.8 17.6 17.1 16.9 16.3 

Austria 9.6 9.7 8.7 8.3 10.2 9.6 10.0 11.4 10.4 8.5 

Belgium 16.4 16.2 17.1 16.9 15.4 15.3 15.1 13.9 13.4 12.8 

Bulgaria : 21.0 22.0 22.5 22.2 20.6 17.7 15.2 14.1 13.7 

Cyprus 25.0 23.9 22.3 24.1 27.2 27.2 22.5 19.5 19.0 15.2 

Czech Republic : : 5.4 5.9 6.1 6.1 5.4 5.7 5.8 5.5 

Denmark 12.8 10.8 9.9 10.7 10.5 10.5 10.5 15.7 13.7 13.2 

Estonia 19.4 18.0 16.9 17.0 18.6 17.1 19.8 21.7 19.8 18.4 

Finland 11.5 12.1 11.8 12.0 12.5 12.4 11.8 11.2 12.1 10.7 

France 14.8 15.0 14.9 15.0 14.7 14.1 14.4 15.1 13.9 14.3 

Germany 14.4 12.0 12.5 12.9 12.2 13.3 13.9 13.1 12.4 11.5 

Greece 22.9 21.0 20.6 20.0 18.1 17.6 20.2 18.6 18.5 18.3 

Hungary 14.4 13.6 12.5 12.7 13.6 13.7 13.8 12.6 12.5 12.0 

Ireland : : 18.0 16.2 16.0 15.4 15.2 14.6 14.6 14.4 

Italy 28.5 29.6 27.8 26.5 26.5 25.8 23.9 22.9 22.6 22.0 

Latvia : : 22.7 22.6 19.8 18.2 18.9 20.0 20.2 17.5 

Lithuania 20.0 19.0 15.4 13.6 12.4 10.7 10.5 9.6 10.0 11.5 

Luxembourg 15.9 19.0 14.4 14.3 12.6 17.0 17.6 16.6 15.8 8.9 

Malta 52.5 55.3 56.5 51.7 44.3 42.1 42.8 41.3 41.7 39.7 

Netherlands 16.6 16.3 16.8 15.6 16.4 15.9 15.1 14.0 14.0 13.1 

Poland : 9.0 8.9 7.6 7.3 6.8 6.9 6.2 6.1 6.6 

Portugal 50.9 51.6 52.6 48.7 47.7 46.7 46.6 43.1 41.9 36.1 

Romania 23.8 22.1 23.9 23.6 23.7 20.1 17.8 17.1 15.9 16.1 

Slovenia : 8.1 6.8 6.6 6.0 6.5 7.1 5.8 7.2 7.2 

Slovakia : : 7.6 5.7 7.3 6.7 7.3 7.2 7.1 5.7 

Spain 35.0 36.0 36.8 38.1 38.7 36.6 36.7 36.6 38.0 37.4 

Sweden 8.7 11.0 11.0 10.2 10.6 11.9 14.1 13.7 13.5 11.9 

UK 18.8 18.6 18.1 : 13.0 12.6 12.3 17.6 18.3 16.9 

Source: Eurostat. 
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Table 8: Rate of early school leaving, females, 2000-2009 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27  15.5 15.2 14.9 14.5 13.8 13.7 13.4 13.0 12.9 12.5 

Austria 10.7 10.7 10.2 9.8 8.8 8.7 9.7 10.1 9.8 8.9 

Belgium 11.0 11.3 11.0 11.6 10.8 10.5 10.0 10.3 10.6 9.3 

Bulgaria : 20.0 19.4 21.3 20.6 20.3 17.0 14.7 15.5 15.8 

Cyprus 13.9 13.1 11.0 11.8 14.9 10.4 8.2 6.8 9.5 8.8 

Czech Republic : : 5.9 7.0 6.6 6.3 4.9 4.7 5.4 5.2 

Denmark 10.4 7.7 8.2 10.0 7.1 6.9 7.7 9.1 9.2 7.7 

Estonia 11.0 10.8 9.4 8.6 7.8 : : : 8.2 9.3 

Finland 6.5 7.1 7.6 8.2 7.5 8.2 7.8 7.2 7.7 9.0 

France 11.9 12.0 11.9 11.4 10.8 10.3 10.6 10.3 9.9 10.3 

Germany 14.9 12.6 12.5 12.8 11.9 13.7 13.3 11.8 11.2 10.7 

Greece 13.6 13.2 12.5 11.9 11.3 9.7 10.8 10.6 10.9 10.6 

Hungary 13.4 12.6 11.9 11.3 11.5 11.3 11.4 10.1 10.9 10.4 

Ireland : : 11.2 9.8 10.0 9.5 9.0 8.4 8.0 8.2 

Italy 21.7 22.2 20.5 19.6 18.3 18.2 17.1 16.4 16.7 16.3 

Latvia : : 11.0 13.4 9.5 10.4 10.4 10.1 10.7 10.4 

Lithuania 12.8 11.0 11.4 9.1 8.6 5.6 5.8 5.1 4.7 5.7 

Luxembourg 17.6 17.2 19.6 10.2 12.7 9.6 10.4 8.4 10.9 6.6 

Malta 56.1 53.5 49.7 48.0 39.8 35.5 36.8 34.9 36.1 33.6 

Netherlands 14.1 13.8 13.8 12.9 11.7 11.1 10.1 9.3 8.8 8.6 

Poland : 5.9 5.6 4.4 3.9 3.7 3.9 3.8 3.9 3.9 

Portugal 36.3 36.7 37.2 33.6 31.0 30.7 31.3 30.4 28.6 26.1 

Romania 22.0 21.4 22.1 21.5 21.1 19.1 18.0 17.4 16.0 17.2 

Slovenia : 4.8 3.2 2.4 2.5 3.2 4.0 2.2 2.6 3.2 

Slovakia : : 5.8 4.8 6.3 5.9 5.8 5.8 4.9 4.1 

Spain 23.2 23.1 24.2 24.8 25.1 24.9 24.0 25.2 25.7 24.7 

Sweden 5.8 9.3 8.9 8.1 7.8 9.7 11.9 10.7 10.9 9.5 

UK 17.5 17.0 17.1 : 11.2 10.6 10.2 15.6 15.6 14.5 

Source: Eurostat. 
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Figure 7: EU-27 rate of early school leaving for males and females, 2000-2009 
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Figure 8: Share of male and female early school leavers EU-27, 2000-2009 
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Figure 9: Rate of early school leaving for males and females, 2009  
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Table 9: Proportion of male students that do not have at least upper secondary 
education, OECD countries 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

OECD Average 26 22 25 28 23 79 21 22 24 

Australia   : : : : : : : : : 

Austria   : : : : : : : : : 

Belgium   : 24 26 : : : : : : 

Canada   : : : : : : 23 25 28 

Chile : : : : : : : : 35 

Czech Republic   50 17 20 14 15 12 12 14 15 

Denmark   : : : 19 19 23 22 22 25 

Finland   19 15 22 23 16 11 9 8 11 

France   19 18 21 22 22 : : : : 

Germany   11 11 9 5 3 2 0 1 3 

Greece   50 : 26 13 : 1 4 7 11 

Hungary   2 20 21 16 18 19 19 21 26 

Iceland   40 39 32 32 28 32 19 31 26 

Ireland   33 31 30 15 14 16 19 16 8 

Italy   32 24 21 21 20 20 16 18 17 

Japan   8 9 10 10 10 8 8 8 6 

Korea   : : : : 4 6 8 10 8 

Luxembourg   37 : 36 34 34 30 31 30 31 

Mexico   : : : 67 66 63 62 61 60 

Netherlands   : : : : : : : : : 

New Zealand   : : : : 35 39 37 34 31 

Norway   : : 11 18 14 18 20 18 16 

Poland   13 12 14 14 30 19 24 20 21 

Portugal   : : : : : : : 44 45 

Slovakia 10 28 43 43 19 19 20 18 22 

Spain   46 41 38 41 42 35 36 33 33 

Sweden   28 32 31 27 25 26 27 28 26 
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Switzerland   : 9 10 10 12 10 10 10 8 

Turkey   : : : 56 43 49 45 37 71 

United Kingdom   : : : : : 17 15 14 12 

United States   27 30 31 : 28 30 25 23 23 

        Source: OECD (2010) Education at a glance. 
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Table 10: Proportion of female students that do not have at least upper secondary 
education, OECD countries 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

OECD Average 20 15 13 25 14 13 13 13 16 

Australia   : : : : : : : : : 

Austria   : : : : : : : : : 

Belgium   : 17 17 : : : : : : 

Canada   : : : : : : 16 17 19 

Chile : : : : : : : : 26 

Czech Republic   58 13 17 10 12 9 8 10 11 

Denmark   : : : 9 0 4 4 7 10 

Finland   6 3 7 8 4 0 0 0 3 

France   14 13 14 16 16 : : : : 

Germany   6 6 4 1 0 0 0 0 2 

Greece   34 : 3 0 : 0 0 1 6 

Hungary   5 14 14 9 10 13 10 10 18 

Iceland   24 22 11 10 4 8 0 0 0 

Ireland   20 17 16 3 1 2 7 4 0 

Italy   19 17 15 17 17 17 12 12 13 

Japan   4 5 6 7 8 6 7 6 5 

Korea   : : : : 4 8 6 7 6 

Luxembourg   31 : 27 25 27 18 26 21 23 

Mexico   : : : 61 59 56 54 54 52 

Netherlands   : : : : : : : : : 

New Zealand   : : : : 15 17 15 16 13 

Norway   : : 0 0 0 0 0 0 1 

Poland   6 5 7 15 12 8 16 12 12 

Portugal   : : : : : : : 26 29 

Slovakia 10 26 34 45 15 14 15 13 16 

Spain   33 25 25 25 25 20 20 18 20 

Sweden   22 25 24 21 19 19 21 23 21 
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Switzerland   : 14 10 9 10 13 11 12 12 

Turkey   : : : 63 51 56 53 46 77 

United Kingdom   : : : : : 10 8 8 6 

United States   26 27 24 : 21 18 21 22 24 

        Source: OECD (2010) Education at a glance. 
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Table 11: Early school leavers in employment 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  8.5 8.6 8.4 8.1 6.9 

Austria 5.2 5.8 6.6 6.1 4.7 

Belgium 6.4 6.3 5.9 5.9 5.1 

Bulgaria 4.8 4.6 4.7 4.6 4.0 

Cyprus 13.6 11.7 9.4 9.7 8.7 

Czech Republic 1.8 1.9 2.3 2.2 2.0 

Denmark 6.1 7.1 9.2 8.3 7.3 

Estonia 8.0 9.2 8.8 9.6 5.9 

Finland 6.1 5.4 5.2 5.5 4.5 

France 5.8 5.8 6.1 5.8 5.3 

Germany 5.4 6.1 5.4 5.4 4.7 

Greece 8.5 10.1 9.7 9.6 8.9 

Hungary 4.6 4.8 4.4 4.2 3.2 

Ireland 7.2 7.1 6.4 5.1 3.9 

Italy 11.8 10.8 10.3 10.1 8.9 

Latvia 8.5 9.1 9.0 9.3 5.3 

Lithuania 4.7 4.0 4.5 3.5 3.0 

Luxembourg 9.5 9.0 8.6 8.8 4.4 

Malta 28.3 31.5 30.2 30.2 27.3 

Netherlands 9.8 9.4 8.9 8.6 7.7 

Poland 1.6 1.6 2.0 2.2 2.1 

Portugal 29.7 30.4 27.7 27.0 22.1 

Romania 10.4 9.6 9.6 9.1 9.1 

Slovenia 2.1 2.6 2.2 3.2 2.7 

Slovakia 1.1 1.2 1.4 1.3 1.0 

Spain 21.4 21.8 21.9 20.1 15.4 

Sweden 5.9 7.5 8.1 7.3 5.4 

UK 6.7 6.4 9.0 9.0 7.7 

        Source : Eurostat. 
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Table 12: Early school leavers not in employment 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  7.2 6.9 6.6 6.8 7.5 

Austria 3.9 4.1 4.1 4.0 4.0 

Belgium 6.5 6.2 6.2 6.0 6.0 

Bulgaria 15.6 12.8 10.3 10.1 10.8 

Cyprus 4.6 3.2 3.1 4.0 3.0 

Czech Republic 4.4 3.2 2.9 3.4 3.4 

Denmark 2.6 2.0 3.3 3.2 3.3 

Estonia 5.4 : 5.6 4.4 7.9 

Finland 4.1 4.3 3.9 4.3 5.4 

France 6.4 6.7 6.5 6.1 7.0 

Germany 8.1 7.6 7.0 6.4 6.4 

Greece 5.1 5.4 4.9 5.2 5.6 

Hungary 7.9 7.8 6.9 7.5 8.0 

Ireland 5.3 5.0 5.1 6.1 7.4 

Italy 10.2 9.8 9.4 9.6 10.3 

Latvia 5.8 5.7 6.1 6.2 8.7 

Lithuania 3.4 4.2 2.9 3.9 5.7 

Luxembourg 3.9 5.0 3.9 4.6 3.3 

Malta 10.6 8.4 8.1 8.8 9.6 

Netherlands 3.7 3.2 2.7 2.8 3.2 

Poland 3.7 3.8 3.0 2.8 3.1 

Portugal 9.1 8.6 9.2 8.4 9.1 

Romania 9.2 8.2 7.6 6.8 7.5 

Slovenia 2.8 3.0 1.9 1.9 2.6 

Slovakia 5.2 5.4 5.1 4.7 3.9 

Spain 9.4 8.7 9.1 11.8 15.8 

Sweden 4.9 5.5 4.1 5.0 5.3 

UK 4.9 4.9 7.6 8.0 8.0 

        Source: Eurostat. 
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Figure 10: EU-27 early school leavers by employment status 
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            Source: Eurostat. 

 
 
 
 
Table 53: EU-27 early school leavers by employment status and gender, 2005-

2009  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Male early school leavers 17.8 17.6 17.1 16.9 16.3 

Female early school leavers 13.7 13.4 13.0 12.9 12.5 

Male early school leavers in employment 11.2 11.2 11.1 10.7 8.9 

Female early school leavers in employment 5.8 5.9 5.7 5.6 4.9 

Male early school leavers not in employment 6.6 6.3 6.0 6.3 7.3 

Female early school leavers not in 
employment 7.9 7.6 7.3 7.3 7.6 

            Source: Eurostat. 
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Table 14: Male early school leavers in employment, 2005-2009 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  11.2 11.2 11.1 10.7 8.9 

Austria 6.2 6.3 7.5 6.9 5.0 

Belgium 8.7 9.0 8.0 7.7 7.0 

Bulgaria 6.1 6.3 6.0 5.6 5.0 

Cyprus 22.0 19.4 15.6 14.9 12.5 

Czech Republic 2.1 2.7 3.2 2.9 2.5 

Denmark 7.9 8.6 12.0 10.3 9.6 

Estonia 11.7 14.7 14.5 14.6 9.1 

Finland 8.3 7.5 7.4 7.5 5.3 

France 7.9 7.7 8.6 7.5 6.5 

Germany 6.0 7.0 6.5 6.5 5.5 

Greece 13.7 16.1 15.0 14.6 13.9 

Hungary 6.6 6.8 6.3 5.9 4.5 

Ireland 10.3 10.3 9.4 7.3 5.0 

Italy 16.7 15.3 14.4 14.0 12.5 

Latvia 12.2 14.1 14.5 14.2 7.2 

Lithuania 7.3 5.8 6.6 5.2 4.6 

Luxembourg 13.3 12.8 12.1 12.1 5.9 

Malta 31.9 35.6 33.1 34.1 30.4 

Netherlands 12.2 12.0 11.6 11.3 9.9 

Poland 2.4 2.5 3.0 3.4 3.5 

Portugal 37.7 37.8 34.7 34.1 26.8 

Romania 12.9 11.5 11.7 11.4 11.1 

Slovenia 3.3 3.9 3.7 4.9 4.0 

Slovakia 1.4 1.8 2.0 2.1 1.6 

Spain 28.2 28.8 28.8 25.7 19.5 

Sweden 6.4 8.3 9.5 8.4 6.5 

UK 8.6 8.2 11.5 11.7 9.7 

        Source: Eurostat. 
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Table 15: Male early school leavers not in employment, 2005-2009  

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  6.6 6.3 6.0 6.3 7.3 

Austria 3.4 3.8 3.9 3.5 3.5 

Belgium 6.6 6.1 5.9 5.7 5.9 

Bulgaria 14.5 11.4 9.2 8.5 8.7 

Cyprus 5.1 3.0 3.9 4.0 2.7 

Czech Republic 4.0 2.7 2.5 2.9 3.0 

Denmark 2.6 1.9 3.7 3.4 3.7 

Estonia : : : : 9.3 

Finland 4.2 4.3 3.7 4.6 5.5 

France 6.2 6.6 6.5 6.4 7.8 

Germany 7.3 6.9 6.6 5.9 5.9 

Greece 3.9 4.1 3.6 3.9 4.4 

Hungary 7.1 7.0 6.3 6.6 7.5 

Ireland 5.1 4.9 5.3 7.2 9.3 

Italy 9.2 8.7 8.5 8.6 9.5 

Latvia 5.9 4.9 5.5 6.0 10.2 

Lithuania 3.4 4.7 3.0 4.8 6.9 

Luxembourg 3.6 4.9 : : : 

Malta 10.2 : 8.2 7.6 9.4 

Netherlands 3.7 3.1 2.5 2.7 3.2 

Poland 4.4 4.4 3.2 2.6 3.1 

Portugal 9.0 8.8 8.4 7.8 9.3 

Romania 7.2 6.2 5.4 4.5 5.0 

Slovenia 3.1 3.2 2.1 2.3 3.2 

Slovakia 5.2 5.5 5.2 5.0 4.1 

Spain 8.3 7.9 7.8 12.3 17.9 

Sweden 5.4 5.8 4.2 5.1 5.4 

UK 4.0 4.2 6.1 6.6 7.2 

        Source: Eurostat. 
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Figure 11: EU-27 male early school leavers by employment status, 2005-2009  
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            Source: Eurostat. 
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Table 16: Female early school leavers in employment, 2005-2009 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  5.8 5.9 5.7 5.6 4.9 

Austria 4.2 5.3 5.8 5.3 4.3 

Belgium 4.0 3.7 3.8 4.1 3.3 

Bulgaria 3.6 2.8 3.4 3.6 2.9 

Cyprus 6.2 4.8 4.3 5.5 5.5 

Czech Republic 1.4 1.1 1.3 1.4 1.4 

Denmark 4.3 5.5 6.2 6.2 4.9 

Estonia : : : : : 

Finland 4.0 3.4 3.1 3.7 3.7 

France 3.7 3.9 3.7 4.1 4.0 

Germany 4.8 5.1 4.4 4.2 3.9 

Greece 3.4 4.1 4.3 4.4 3.8 

Hungary 2.6 2.8 2.5 2.5 1.9 

Ireland 4.0 3.9 3.4 2.9 2.8 

Italy 6.9 6.2 6.1 6.1 5.2 

Latvia 4.6 3.8 : 4.3 3.3 

Lithuania : : : : : 

Luxembourg 5.5 5.3 : : : 

Malta 24.5 27.2 27.0 25.9 23.8 

Netherlands 7.3 6.7 6.2 5.9 5.5 

Poland 0.6 0.7 0.9 0.9 0.7 

Portugal 21.5 22.8 20.3 19.6 17.1 

Romania 7.9 7.7 7.5 6.6 7.1 

Slovenia : 1.2 : 1.2 1.3 

Slovakia : : : : : 

Spain 14.3 14.5 14.6 14.3 11.0 

Sweden 5.3 6.7 6.7 6.1 4.4 

UK 4.8 4.5 6.5 6.2 5.7 

        Source: Eurostat. 
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Table 67: Female early school leavers not in employment, 2005-2009 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  7.9 7.6 7.3 7.3 7.6 

Austria 4.5 4.4 4.3 4.5 4.5 

Belgium 6.5 6.3 6.5 6.4 6.1 

Bulgaria 16.7 14.1 11.4 11.8 13.0 

Cyprus 4.1 3.4 2.4 4.0 3.2 

Czech Republic 4.9 3.8 3.4 3.9 3.8 

Denmark 2.7 2.2 2.8 3.1 2.8 

Estonia : : : : : 

Finland 4.1 4.4 4.1 4.1 5.4 

France 6.6 6.7 6.5 5.8 6.2 

Germany 8.9 8.2 7.5 7.0 6.8 

Greece 6.3 6.7 6.2 6.5 6.9 

Hungary 8.7 8.6 7.6 8.4 8.5 

Ireland 5.5 5.2 5.0 5.0 5.4 

Italy 11.3 10.9 10.3 10.6 11.2 

Latvia 5.8 6.7 6.7 6.4 7.1 

Lithuania 3.4 : 2.9 : 4.4 

Luxembourg 4.1 5.1 : 5.7 : 

Malta 10.9 9.6 : 10.2 9.8 

Netherlands 3.8 3.3 3.0 2.9 3.1 

Poland 3.0 3.2 2.8 3.0 3.2 

Portugal 9.2 8.5 10.0 9.1 9.0 

Romania 11.3 10.3 10.0 9.4 10.1 

Slovenia 2.5 2.8 1.6 1.3 1.9 

Slovakia 5.2 5.4 5.1 4.4 3.8 

Spain 10.5 9.5 10.6 11.4 13.6 

Sweden 4.4 5.2 4.0 4.8 5.1 

UK 5.7 5.7 9.1 9.4 8.8 

        Source: Eurostat. 
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Figure 12: EU-27 female early school leavers by employment status, 2005-2009 
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        Source: Eurostat. 
 

 

Figure 13:  Share of migrant and non migrant early school leavers in EU Member 
States 2008 

  

Non- migrants 
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Source: European Commission (2009) Commission staff working document: Progress towards the Lisbon 
objectives in education and training, Indicators and benchmarks, 2009.  
Note for translation: Non–migrants, Migrants, EU-27, BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, 
HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, HR, MK, TR, IS, LI, NO 
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Table 78: Annual expenditure on public education institutions per student (EUR)  

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

EU-27  4 689 5 036 5 177 5 074 5 225 5 411 5 716 6 024 

Austria 7 073 : : : : : : : 

Belgium 5 877 6 818 7 073 6 863 6 641 6 815 7 499 8 015 

Bulgaria 1 244 1 297 1 532 1 652 1 768 1 925 2 082 2 247 

Cyprus 4 508 5 286 5 923 6 640 6 588 7 279 7 976 8 740 

Czech Republic 2 627 2 840 3 012 3 286 3 679 3 836 4 507 4 550 

Denmark 7 107 7 354 7 507 7 315 7 880 8 002 8 332 8 512 

Estonia : 1 834 2 161 2 343 2 471 2 770 3 220 3 579 

Finland 5 010 5 268 5 665 5 817 6 222 6 199 6 420 6 722 

France 5 899 6 098 6 358 6 245 6 325 6 502 6 720 7 240 

Germany 4 879 4 993 5 241 5 469 5 611 5 865 6 027 6 252 

Greece 3 033 3 285 3 579 3 804 4 194 4 484 : : 

Hungary 2 495 2 906 3 403 3 868 3 714 3 902 3 997 4 093 

Ireland 4 296 4 641 4 959 5 292 5 753 6 080 6 562 7 211 

Italy 5 981 6 725 6 209 6 474 6 247 6 240 6 795 6 569 

Latvia 1 654 1 858 2 138 2 143 2 282 2 454 2 889 3 445 

Lithuania : : : : : 2 446 2 746 3 173 

Luxembourg 
: 9 611 

11 
082 

11 
711 

12 
714 

11 
524 

10 
431 

13 
054 

Malta 3 642 3 369 3 783 4 148 4 395 5 999 : 6 371 

Netherlands 5 502 5 905 6 351 6 441 6 599 6 895 7 060 7 418 

Poland : : : 2 701 2 832 3 230 3 255 3 481 

Portugal 4 118 4 482 4 670 4 713 4 614 5 115 5 256 5 279 

Romania 808 1 021 1 157 1 128 1 213 1 450 : 2 566 

Slovenia : : : : 5 569 5 990 6 292 6 077 

Slovakia 1 716 1 877 2 054 2 367 2 612 2 697 2 950 3 133 

Spain 4 830 5 146 5 556 5 830 6 108 6 472 7 087 7 872 

Sweden 6 272 6 195 6 726 6 818 7 132 7 028 7 425 7 904 

UK 4 163 4 623 5 122 5 315 5 801 5 889 6 429 6 526 

Source : Eurostat.     
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Figure 14:  EU-27 annual expenditure on public education institutions per student 
(EUR)  
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Table 198: Ratio of students to teachers (ISCED 1-3) 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Austria : 11.1 11.3 11.3 11.9 11.8 11.7 11.5 11.0 

Belgium : 11.2 10.7 11.0 10.8 10.8 10.9 10.8 10.8 

Bulgaria 13.2 13.6 13.5 13.7 13.5 13.2 12.9 12.8 12.8 

Cyprus 14.9 16.6 15.1 15.0 14.0 14.1 14.0 13.0 12.3 

Czech Republic 16.6 15.6 15.1 14.8 14.4 14.4 13.4 14.5 14.2 

Denmark 11.0 10.9 11.7 11.4 : : : : : 

Estonia 12.5 12.4 : : : : 13.3 12.7 14.8 

Finland 15.0 14.8 14.4 14.3 14.3 14.7 13.7 13.8 13.9 

France 14.6 14.5 14.3 14.2 14.2 14.3 14.2 14.3 14.4 

Germany 16.4 16.3 16.1 16.0 16.1 17.2 17.2 16.9 16.7 

Greece 11.8 11.4 10.6 10.0 9.5 9.4 9.2 8.6 : 

Hungary 10.6 11.6 11.4 11.3 11.0 11.0 10.9 10.8 11.3 

Ireland 17.7 16.8 16.2 15.4 16.3 16.8 16.9 15.6 15.4 

Italy 10.6 10.4 10.3 10.7 10.9 10.6 10.7 10.3 10.7 

Latvia 14.3 14.4 14.1 13.5 13.1 11.7 11.2 10.6 11.3 

Lithuania 13.0 13.9 9.8 10.0 9.3 9.4 9.0 8.4 8.2 

Luxembourg : 10.0 10.2 9.8 9.8 : 10.1 10.0 10.3 

Malta 12.9 13.9 12.7 12.7 12.9 10.6 11.5 : 9.2 

Netherlands 17.0 17.2 16.5 15.9 15.9 16.1 15.5 15.6 15.8 

Poland 13.8 13.9 13.4 12.5 : 12.3 12.1 11.7 11.6 

Portugal 10.6 10.1 9.5 9.8 9.6 : 9.1 9.6 9.2 

Romania 14.4 14.4 14.8 15.4 15.7 14.9 14.7 14.5 14.3 

Slovenia 13.4 13.4 13.1 13.5 13.7 13.5 12.9 12.7 12.5 

Slovakia 14.5 15.4 15.1 15.2 15.1 15.2 14.9 14.9 15.6 

Spain 13.1 12.4 12.6 12.2 12.2 12.1 12.0 11.5 11.2 

Sweden 13.4 13.5 12.8 12.7 12.5 12.6 12.4 12.4 12.7 

UK 19.6 19.3 20.1 19.6 16.7 : 15.6 15.2 15.7 

Source : Eurostat. 
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Figure 15: Ratio of students to teachers (ISCED 1-3), 2008 
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Table 90:  Participants at ISCED level 0 aged four years as a percentage of 
population aged four years 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU-27 83.1 84.0 85.8 84.1 80.0 81.0 82.4 83.7 85.1 

Austria 79.5 79.2 80.7 82.5 82.1 82.3 83.3 84.1 85.6 

Belgium 99.2 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 99.9 99.6 

Bulgaria 67.0 66.8 74.6 76.6 72.6 73.2 68.4 71.1 71.7 

Cyprus 55.7 58.3 58.3 58.0 61.2 61.4 70.4 73.6 75.2 

Czech Republic 81.0 87.0 88.3 89.8 91.2 91.4 86.5 87.8 86.8 

Denmark 90.6 92.0 92.3 93.2 93.4 93.5 93.4 95.0 95.3 

Estonia 78.2 80.4 82.1 80.9 83.9 84.2 86.1 88.3 91.2 

Finland 41.9 42.8 44.0 44.7 46.1 46.7 48.5 50.3 52.5 

France 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Germany 81.4 85.9 88.9 85.9 84.3 84.6 93.1 94.2 95.4 

Greece 53.9 55.8 55.9 57.0 57.2 57.8 56.1 55.7 52.4 

Hungary 89.5 89.6 90.2 91.6 92.3 90.7 92.8 92.4 92.5 

Ireland 2.0 1.8 1.8 1.5 1.7 1.0 1.0 0.8 1.0 

Italy 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 98.6 

Latvia 60.6 62.6 64.7 66.5 69.1 72.2 73.5 76.0 78.6 

Lithuania 51.0 51.0 51.6 53.1 54.5 56.8 59.7 61.9 65.0 

Luxembourg 94.7 94.2 98.8 68.3 82.8 95.4 94.0 92.5 95.2 

Malta 100.0 95.0 92.6 98.7 97.5 94.4 95.2 98.0 97.6 

Netherlands 99.5 98.1 99.1 73.0 74.0 73.4 74.2 98.9 99.5 

Poland 33.3 32.4 32.7 34.1 35.7 38.1 41.2 44.4 48.1 

Portugal 72.3 76.0 78.7 81.9 79.9 84.0 80.6 80.9 81.3 

Romania 59.0 60.3 64.2 66.2 75.2 76.2 75.8 77.2 79.0 

Slovenia 67.7 70.0 72.3 73.5 77.8 75.9 79.3 81.8 83.2 

Slovakia 70.3 68.4 68.5 70.0 71.7 74.0 73.1 74.1 74.8 

Spain 99.0 100.0 100.0 99.5 100.0 99.3 97.1 98.4 98.7 

Sweden 72.8 75.5 77.8 82.7 87.7 88.9 86.5 90.7 91.8 

UK 100.0 99.0 100.0 95.3 63.0 59.5 60.5 58.7 65.0 

Source: Eurostat.   
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Figure 16:  Participation of four year olds in ISCED 0 and early school leaving rate 
2008 
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Figure 17:  Participation rate of four year olds in ISCED 0 by country, 2008 and 
the percentage change over time of participation from 1999 to 2008   
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Figure 18: Participation rate of 4 year olds and early school leaving rate, 2008  
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Table 21:  Participation rate at pre-primary level, year before compulsory 
education  

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Austria 89.5 92.8 93.0 93.5 93.1 92.6 92.8 93.5 94.8 

Belgium 97.8 99.1 98.9 99.2 98.3 98.7 98.4 98.3 98.2 

Bulgaria 71.4 70.1 76.8 77.4 84.4 86.3 86.7 88.0 81.1 

Cyprus 31.2 28.7 30.1 30.9 30.8 31.8 42.8 42.4 45.1 

Czech Republic 98.0 96.8 99.0 97.6 96.7 97.4 98.9 97.5 94.3 

Denmark 96.6 91.1 92.3 92.0 93.9 84.4 85.1 85.9 85.0 

Estonia 87.6 89.0 83.4 100.0 100.0 100.0 96.2 88.2 90.0 

Finland 72.7 90.0 96.1 96.9 98.4 98.1 98.2 99.1 98.8 

France 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 99.2 99.6 100.0 

Germany 83.8 89.5 88.0 86.8 86.5 88.3 92.6 94.4 95.3 

Greece 53.9 55.8 55.9 57.0 57.2 57.8 56.1 55.7 52.4 

Hungary 89.5 89.6 90.2 91.6 92.3 90.7 92.8 92.4 92.5 

Ireland 1.2 0.9 1.1 0.8 1.0 : : : 0.0 

Italy 100.0 98.8 99.2 99.9 95.6 93.6 92.3 89.4 89.8 

Latvia 60.6 62.6 64.7 66.5 69.1 72.2 73.5 76.0 78.6 

Lithuania 61.5 62.3 67.1 72.7 71.1 78.1 86.7 88.3 90.0 

Luxembourg 37.7 44.1 52.6 55.1 37.8 62.0 65.6 68.4 69.3 

Malta 100.0 95.0 92.6 98.7 97.5 94.4 95.2 98.0 97.6 

Netherlands 99.5 98.1 99.1 73.0 74.0 73.4 74.2 98.9 99.5 

Poland 40.9 41.9 42.3 44.5 46.2 48.1 51.3 55.9 57.7 

Portugal 84.1 85.3 87.1 87.7 87.7 87.1 89.7 89.2 92.0 

Romania 75.9 76.5 80.4 81.8 85.3 86.2 86.4 86.3 86.7 

Slovenia 73.3 75.4 77.1 80.0 85.2 83.8 83.7 86.3 89.3 

Slovakia 81.5 84.2 81.9 84.1 84.7 85.2 85.3 84.6 83.4 

Spain 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.6 97.6 99.0 

Sweden 96.4 96.1 95.7 96.5 96.5 96.1 96.2 97.1 97.5 

UK 100.0 99.0 100.0 95.3 63.0 59.5 60.5 58.7 65.0 

Source: Eurostat. 
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Figure 19: Participation rate year before compulsory education and ESL rate 
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 Table 102: Employment rate by highest level of education attained (ISCED 0-2) 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27 48.8 47.9 47.4 47.6 47.1 47.5 48.1 48.6 48.1 46.2 

Austria 47.8 47.2 48.0 47.1 44.4 47.2 49.6 51.9 51.0 49.1 

Belgium 43.4 40.8 40.8 40.5 40.8 40.4 40.1 40.5 39.7 38.6 

Bulgaria 30.4 27.0 27.5 27.4 30.0 29.3 28.9 30.6 32.9 32.3 

Cyprus 51.5 52.9 53.2 53.1 53.6 53.0 53.3 52.8 50.9 51.8 

Czech Republic 29.1 28.5 26.0 24.3 22.7 21.8 23.2 24.2 24.1 22.8 

Denmark 62.1 58.5 58.8 59.1 60.4 59.4 61.1 64.2 64.6 62.3 

Estonia 28.2 31.3 26.6 29.1 29.0 27.7 32.2 33.1 34.9 27.7 

Finland 50.0 49.4 48.9 48.2 46.5 45.8 46.0 46.4 46.4 43.0 

France 46.1 46.6 46.6 48.1 47.5 47.9 47.5 47.5 46.9 46.0 

Germany 55.3 44.9 43.6 42.6 40.7 42.5 44.3 44.9 45.9 45.6 

Greece 49.3 49.1 50.0 51.0 49.5 50.5 51.9 52.3 52.4 51.9 

Hungary 29.1 29.0 28.6 28.4 27.3 28.0 27.6 27.3 27.2 25.7 

Ireland 48.1 48.7 48.5 47.9 47.8 49.5 49.7 49.4 46.9 39.9 

Italy 44.1 44.5 45.3 45.7 46.3 46.0 46.4 46.5 46.0 44.5 

Latvia 29.2 35.0 32.4 34.3 34.1 33.6 35.6 38.6 37.1 29.4 

Lithuania 25.5 25.0 26.2 28.4 27.8 25.2 24.5 25.9 20.7 17.7 

Luxembourg 53.7 51.0 50.8 50.4 48.3 49.1 48.1 49.8 48.4 45.0 

Malta 49.4 49.3 50.0 49.0 46.3 45.1 45.0 45.6 46.2 46.0 

Netherlands 59.0 61.0 61.7 59.4 58.5 58.4 59.4 61.0 62.8 62.2 

Poland 28.1 27.4 25.0 23.9 22.7 23.0 23.3 24.9 25.5 24.6 

Portugal 66.8 67.7 67.8 66.8 66.2 65.7 65.9 65.7 65.8 62.9 

Romania 53.9 51.7 43.8 43.8 40.3 39.6 39.6 40.3 41.0 42.0 

Slovenia 39.7 42.0 41.8 38.2 41.2 42.0 41.9 43.1 42.9 41.1 

Slovakia 17.5 17.2 15.5 15.1 13.9 13.3 14.5 14.7 15.9 14.3 

Spain 51.5 52.6 52.9 53.8 54.2 55.7 56.9 57.5 55.5 49.6 

Sweden 55.7 59.3 58.2 57.0 54.6 52.5 56.5 56.8 55.9 50.1 

UK 62.5 62.6 61.8 62.2 61.7 61.5 60.5 60.1 56.2 54.1 

Source: Eurostat. 
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Table 113: Employment rate by highest level of education attained (ISCED 3-4) 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27 68.3 68.3 68.0 67.9 67.9 68.4 69.3 70.2 70.6 69.1 

Austria 73.7 73.3 72.9 73.7 71.7 73.4 74.8 75.9 77.1 76.6 

Belgium 66.0 66.2 65.7 65.0 65.1 65.5 65.1 65.9 67.0 65.4 

Bulgaria 59.3 57.9 58.5 62.6 64.2 65.0 68.1 70.6 72.7 70.0 

Cyprus 68.6 70.9 71.0 72.8 73.5 72.1 72.4 73.6 74.0 72.5 

Czech Republic 72.8 73.0 73.1 72.4 71.4 71.8 71.9 72.6 73.1 71.3 

Denmark 80.1 78.5 79.7 78.5 78.5 78.8 80.2 81.8 81.5 78.6 

Estonia 65.2 66.3 67.4 67.3 68.0 68.5 72.8 74.4 75.4 66.3 

Finland 72.4 73.2 72.8 72.4 71.7 72.0 72.9 73.9 75.1 71.9 

France 69.0 69.7 69.8 70.5 70.0 69.1 68.8 69.2 69.6 68.3 

Germany 69.9 69.9 69.8 69.0 68.2 70.1 71.7 73.6 74.7 74.6 

Greece 57.0 57.2 58.0 59.0 60.7 60.5 60.5 60.8 61.2 60.4 

Hungary 66.7 66.8 66.6 66.6 65.7 64.9 65.1 64.8 63.3 61.6 

Ireland 72.6 72.4 71.4 70.7 71.0 73.2 74.0 74.2 71.9 64.3 

Italy 63.5 64.5 64.8 64.9 66.9 66.8 67.9 67.9 67.9 66.5 

Latvia 63.1 64.3 67.3 69.4 68.2 69.3 72.7 74.3 74.5 64.6 

Lithuania 62.4 63.3 68.0 69.0 66.1 67.2 68.0 68.6 68.1 61.9 

Luxembourg 64.3 69.5 69.1 68.7 66.8 67.1 68.1 67.3 65.3 65.8 

Malta 70.3 67.2 67.6 69.3 65.8 74.8 72.5 71.7 72.3 72.7 

Netherlands 79.0 79.8 79.8 79.1 77.4 77.4 78.7 79.9 80.9 80.9 

Poland 62.3 60.1 57.8 56.7 56.2 56.7 58.3 61.0 63.3 62.7 

Portugal 64.2 63.7 65.6 63.8 62.6 63.1 64.5 64.8 65.8 66.3 

Romania 68.2 67.7 64.3 65.1 66.2 63.8 64.9 63.9 63.5 62.2 

Slovenia 69.5 69.3 69.5 67.5 70.7 69.8 69.7 70.8 72.0 70.0 

Slovakia 65.2 65.1 65.0 66.7 66.2 66.4 67.5 69.0 70.1 67.1 

Spain 54.9 56.4 58.3 60.1 62.0 65.8 67.7 68.2 67.4 62.6 

Sweden 77.5 79.8 79.6 79.1 78.1 78.6 79.9 81.4 81.6 78.7 

UK 78.3 78.2 78.2 78.1 77.2 77.1 76.9 76.7 75.1 72.4 

Source: Eurostat. 
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Table 124: Employment rate by highest level of education attained (ISCED 5-6) 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27 82.4 82.8 82.6 82.6 82.6 82.7 83.2 83.8 83.9 82.9 

Austria 85.8 86.2 84.9 84.4 81.4 84.2 85.5 86.5 86.1 86.1 

Belgium 85.4 83.6 82.8 82.3 83.1 82.8 82.4 83.7 83.0 81.9 

Bulgaria 77.4 75.2 75.7 77.3 79.2 80.3 82.1 84.6 86.1 85.5 

Cyprus 85.6 88.2 87.3 87.8 88.0 85.0 85.6 86.5 86.5 84.8 

Czech Republic 85.1 86.8 86.3 85.7 85.6 84.6 83.9 84.0 83.2 82.0 

Denmark 88.2 86.9 86.6 84.8 86.3 86.2 87.1 87.6 88.8 87.3 

Estonia 82.7 77.3 80.1 79.8 78.9 83.9 86.9 86.8 85.2 82.1 

Finland 84.0 85.5 85.5 84.9 84.4 84.2 85.0 85.1 85.6 84.4 

France 78.7 79.5 79.2 79.3 78.6 78.3 78.5 79.3 80.9 80.0 

Germany 83.0 83.2 83.0 82.9 82.6 83.4 84.7 86.0 86.4 87.0 

Greece 80.6 79.5 80.6 81.1 81.2 81.0 82.2 81.9 82.1 81.6 

Hungary 82.0 82.4 81.8 82.4 82.2 82.5 81.2 80.0 79.5 78.1 

Ireland 86.5 85.8 84.9 85.0 84.9 85.5 85.3 85.6 84.4 80.7 

Italy 81.0 81.4 81.8 81.2 81.5 78.5 78.2 77.7 78.5 77.0 

Latvia 79.6 82.5 80.7 80.1 83.7 84.6 86.9 86.9 86.9 82.3 

Lithuania 79.3 84.0 82.3 84.6 84.1 86.3 87.8 88.1 87.7 85.9 

Luxembourg 80.3 83.7 83.6 80.0 81.9 82.5 84.3 83.4 83.6 83.8 

Malta 85.5 86.2 84.4 84.1 86.1 82.6 81.9 85.1 85.6 83.4 

Netherlands 86.2 86.8 86.8 85.8 85.4 85.4 86.2 87.5 87.9 87.6 

Poland 83.8 83.0 82.4 81.4 80.2 81.1 81.7 82.8 83.7 83.7 

Portugal 89.8 89.9 88.7 87.0 87.2 85.6 84.5 84.2 84.7 84.3 

Romania 83.9 82.6 82.0 81.5 85.2 84.0 86.1 85.8 85.7 84.1 

Slovenia 85.8 85.7 86.4 85.2 86.8 86.6 87.8 87.5 87.5 88.1 

Slovakia 84.9 85.8 85.8 86.6 82.3 83.2 83.9 83.1 83.8 80.3 

Spain 75.1 76.8 77.3 78.2 79.1 80.1 81.3 82.5 81.7 79.0 

Sweden 82.7 86.3 86.2 85.9 85.3 86.0 86.2 87.6 88.1 87.0 

UK 87.4 87.8 87.3 87.4 87.4 87.4 87.3 87.2 85.3 84.2 

Source: Eurostat. 
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ANNEX 3 –  RESPONSES TO THE MULTIPLE CHOICE 
QUESTIONS 

 
Figure 20:  The views of interviewees on the level of political commitment to the 

problem of early school leaving 
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Source: Stakeholder interviews: based on answers from 60 interviewees 

 
 
 
 
Figure 21:  The views of interviewees on the coherence of early school leaving 

policies 
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Source: Stakeholder interviews: based on answers from 58 interviewees 
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Figure 22:  The views of interviewees on the impact of the financial crisis on early 
school leaving policies  
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Source: Stakeholder interviews: based on answers from 51 interviewees 

 
 

 

 

 

 

Figure 23:  The views of interviewees on whether young people’s opinions and 
views are taken into consideration in the design and implementation 
of early school leaving policies 
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Source: Stakeholder interviews, based on answers from 54 interviewees 
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Figure 24:  The views of interviewees on the extent to which early school leaving 
polices based on solid evidence from research and evaluation 
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Source: Stakeholder interviews: based on answers from 56 interviewees 

 
 

 

Figure 25:  The views of interviewees on the impact of the 10 % target on early 
school leaving policies and priorities in their country 
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Source: Stakeholder interviews: based on answers from 56 interviewees  
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ANNEX 4 – BROAD ESL POLICY FRAMEWORK IN THE CASE 

STUDY COUNTRIES 
Country Policy framework 

Finland 

There is no single framework policy on ESL. The issue is primarily addressed 
through an inter-agency working group on lifelong guidance, policies concerning 
compulsory and upper secondary education and the new youth law 
(nuorisolaki), which was reformed in 2010. Subsequently it became compulsory 
for municipalities or groups of municipalities to address issues relating to 
disadvantaged youth through multi-stakeholder working groups. It also became 
compulsory for municipalities to monitor school attendance and conduct 
outreach work with disadvantaged youth as a way of supporting their 
reintegration back into education or employment. Strategies and programmes 
concerning compulsory and upper secondary education also influence the ESL 
agenda. 

France 

In practice, there is still no single policy framework on ESL that would include 
all relevant programmes and policies, despite the launch of an action plan to 
tackle ESL. This issue is addressed through a number of individual programmes 
and policies which have different (geographical) scopes and objectives, funding 
sources, degrees of visibility, etc.  

Greece 

There is no single policy framework on ESL. Instead, the ESL agenda is being 
taken forward within the ESF Operational Programme ‘Education and Life-long 
Learning’ 2007-2013, where three axes are devoted to ‘upgrading the quality of 
education and promotion of social inclusion’ in each Greek region. The 
programme encourages access to and participation in the educational system 
for all individuals and aims to combat ESL.  
 
However, within this Operational Programme, there are also targeted sub-
programmes for specific groups (e.g. Roma, children from the Muslim minority 
of Thrace) as well as for specific disadvantaged areas which are selected due to 
their low educational indicators as ‘zones of educational priority’.   

Ireland 

Generic strategic frameworks in Ireland, such as the national social partnership 
agreement ‘Towards 2016’, the National Development Plan 2007-2013, the 
National Action Plan for Social Inclusion 2007-2016 and the National Skills 
Strategy, cover a range of policy areas but also contain important goals 
regarding early school leavers. 
 
The ‘Delivering Equality of Opportunity in Schools’ (DEIS) programme provides 
additional funding to schools which are identified according to certain criteria as 
being ‘disadvantaged’. The schools then decide for themselves how the funding 
should be used to support children and young people facing educational 
disadvantage, which includes measures to tackle school drop-out. 
 
There is also a number of projects / programmes (most notably the School 
Completion Programme, the Home School Community Liaison programme and 
Youthreach) which aim to prevent ESL and to reintegrate those who have 
already dropped out. 
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Lithuania 

The Law on Education includes a number of references to school participation 
and attendance.  
 
Within the National Strategy on Education, key objectives to be achieved by 
2012 include: at least 95 % of children to complete a basic education 
programme and at least 95 % of children who have completed a basic 
education programme to continue to secondary school, or acquire secondary 
education and a vocational qualification.  
 
There are also specific programmes which address the issue of ESL, such as the 
‘Back to School Programme 2010-2012’ (Mokyklos nelankančių vaikų 
sugrąžinimo į mokyklas programa), which has as an overall aim to reduce 
truancy and / or school avoidance. 

The 
Netherlands 

There is a specific ESL policy framework in place, which is steered by a team of 
ministries, with the ministry of education having been charged with the 
responsibility for coordination. The framework is called the ‘Drive to reduce 
dropout rates’ (Aanval op schooluitval). It encourages the development of 
programmes at a local level, by schools and municipalities that aim to prevent 
ESL. It is based on the rationale that programmes to tackle ESL should be 
developed at a local level because schools and municipalities have a clearer 
idea of the situation in their area and can target particular problem schools. 

Poland 
There is no comprehensive framework policy/strategy to tackle ESL; the issue is 
addressed by many other policies. 

Spain 

The Organic Law 2/2006 on Education (Ley Organica de Educacion, LOE) sets 
out the framework for education policy, including key objectives for reducing 
ESL, and the LOE Implementation plan contains specific proposals to reduce 
and prevent ESL. 
 
Furthermore the National Plan to reduce ESL (Plan para la reducción del 
abandono escolar temprano) was established in 2008 by the Ministry of 
Education, Social Policy and Sport. This plan provides a clear framework for 
policies, strategies and projects that aim to tackle ESL. 

UK 
(England) 

There is a focus on NEETs rather than early school leavers. The ‘Investing in 
Potential’ Strategy sets out how Government, local authorities and other 
partners can work together effectively to support young people during their 
crucial formative years, reducing the proportion of young people who are NEET 
and helping to prepare for the raising of the participation age.  
 
The ‘September Guarantee’ aims to ensure that each and every student upon 
leaving school at 16 has an offer of a study place for the following academic 
year. In addition, the Participation Age is being increased (to 17 by 2013 and 
18 by 2015). 
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ANNEX 5 – EXAMPLES OF PREVENTIVE POLICIES IN THE 
MEMBER STATES 

 
Please note that this internal working document, which was used to 
inform the analysis for the main final report of this study, may include 
some text that has been copied directly from other sources. Please see 
sources indicated for each individual example for further information.
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TARGETED PREVENTIVE POLICIES AND MEASURES 
 

Positive discrimination / area based strategies 

Delivering Equality 
of Opportunity in 
Schools (DEIS), 
Ireland 

The current ‘Delivering Equality of Opportunity in Schools’ (DEIS) programme 
brought together a range of separate schemes to tackle educational 
disadvantage. The previous range of measures included the ‘Scheme of 
Assistance to schools serving disadvantaged populations’, ‘Breaking the Cycle’ 
and ‘Giving Children and Even Break’.  
 
The DEIS programme was designed to address three main criticisms of the 
previous schemes: 

 Provision was streamlined in response to criticisms that existing 
schemes were ‘fragmented’;  

 A new procedure for selecting schools to be supported by the scheme 
was devised, in response to criticism of the previous criteria for 
targeting schools;  

 The programme emphasises professional development opportunities to 
support specific literacy and numeracy interventions (e.g. Reading 
Recovery and Maths Recovery).  
 

The DEIS action plan covers around 878 schools at both primary and post-
primary level, and around 22 % of the school population. It introduced a new 
process to identify the young people who are most in need, looking at issues 
such as whether the children are living in local authority / social housing, 
whether their parents are in possession of a medical card, if there are a large 
number of children in the family, etc. There is a scale of disadvantage - 200 
schools fall within ‘Urban Band 1’ which is the most disadvantaged grouping. 
Measures introduced as part of DEIS include: 

 Reduced pupil – teacher ratios, 

 Grants, e.g. money for school books, 

 Enhanced guidance counselling, 

 Access to literacy and numeracy supports, 

 Access to Home School Community Liaison (a teacher who goes out 
into the community and engages with the salient adult in the child’s 
life), 

 Access to the School Completion Programme (SCP) – a number of 
different projects and interventions, aiming to ensure second level 
completion,  

 Access to the Junior Certificate School Programme (JCSP) and Leaving 
Certificate Applied (LCA), 

 School library support. 
The DEIS programme has evolved over time and schools are now required to 
have a school plan for how to use the funds prioritising literacy and numeracy. 
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The plan is reviewed by the Department and the Inspectorate. The plan is 
growing in importance as an evaluation by the Inspectorate of DEIS 
highlighted that poor planning (or no planning) was a factor where the 
outcome of DEIS support was poor. 
   
DEIS funds can be used very creatively to respond to the needs in a particular 
school. This has several benefits: schools are not constrained in what they can 
do and it increases the professional skills of teachers in terms of having to 
make judgements about what is appropriate for their pupils.  
 
Sources: Smyth, E. and McCoy, S. (2009) Investing in Education: Combating Educational 

Disadvantage 

Stakeholder interviews 

Zones of 
Educational 
Priority, Greece 

 

A recent integrated area based policy has been announced by the Ministry of 
Employment in September 2009. The initiative is entitled ‘Zones of Educational 
Priority’ (ZEP) and it entails interventions to combat social inequalities in 
selected areas that show unfavourable educational indicators, high ESL rates 
being among those indicators together with low educational level of the 
population and the presence of relatively large numbers of students from 
disadvantaged groups. These ZEPs will be co-funded with EU funds, under the 
Operational Programme Education and Lifelong Learning (OP LLL) and they 
constitute an innovation in the framework of the New School initiatives. The 
key objectives of the ZEP initiative are to eliminate educational inequalities 
and to facilitate access and integration of students from different social and 
cultural backgrounds in the educational system. The establishment of these 
zones is based on the logic of positive discrimination in order to help students 
overcome the educational barriers that they face for economic, social and 
cultural reasons.  
 
The interventions include: the creation of support teaching to improve school 
performance of students in areas with local educational problems, special 
reception classes, classes with reinforced teaching for students with special 
needs, as well as classes for teaching the mother tongue of the country of 
origin of students. Moreover, the ZEP initiative foresees the creation of schools 
in detoxification centres for young drug abusers so that young people that 
have dependency problems can be supported, via special courses, to complete 
compulsory education which they have very often interrupted, aiming to assist 
them in their social integration. 
 
Another recent initiative launched in 2010 and also co-funded under the EU OP 
LLL is entitled ‘education of Roma children’. This measure aims to facilitate the 
access of Roma children to pre-school education and for their timely 
registration to primary school, familiarising them with the school environment 
and encouraging them to remain in school at least for the length of 
compulsory education. This is intended to be achieved by training school 
teachers, social workers and psychologists specifically on the needs of the 
programme. The measure will be implemented in localities throughout Greece 
between the end of 2010 and 2013 and each local project will be adapted to 
the specific characteristics of the local Roma settlement.   
Source: www.edulll.gr 
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Action plans in 
areas with high 
rates of ESL, Spain 
 

The National Action Plan to reduce early school leaving states that the 
educational authorities should implement special action plans in areas with 
high rates of early school leaving. These areas are identified as those with 
large immigrant or Roma populations and economically deprived areas. 
Furthermore measures and preventative programmes should be developed 
that are directed at those students who experience difficulties in compulsory 
education. 
 
In addition, the Action Plan 2010-2011 again sets out the need to develop 
specific plans in areas with high rates of early school leaving. Programmes that 
aim to tackle early school leaving should use research studies and analysis to 
identify those areas that have high early school leaving rates. This highlights 
the importance of research undertaken in this area.  
 
The Action Plan also states that programmes that target groups of students 
that have been identified as at risk of early school leaving should be 
implemented. These students are identified in the Action Plan as being those 
with a history of truancy and those that experience learning difficulties and 
behavioural problems.  
 
The need to establish measures in schools to identify students at risk of early 
school leaving and the introduction of programmes aimed at improving 
educational success for those students is also stated within the Plan. For 
example through the strengthening of guidance activities and educational 
support and monitoring. Programmes directed at families, students and 
teachers should be introduced in areas with high early school leaving rates. 
The Reinforcement, Guidance and Support Plan (the so-called PROA Plan), 
which includes the Reinforcement and Support Programme for socially and 
educationally disadvantaged schools, aims to improve the running of schools 
and the results obtained, working simultaneously with pupils, families and the 
local environment. The schools draw up an action plan in line with their 
specific needs, and the education authorities provide the funding for the 
implementation of the project. 
 
Sources: Ministerio de Educación, política social y deporte (2008) Plan para la reducción del 
abandono escolar  
Ministerio de Educación (2010) Plan de Acción 2010-2011,  

‘Priority 
education’: 
Ambition to 
Succeed Networks 
(Réseaux ambition 
réussite, RAR) and 
Networks for 
School Success 
(Réseaux de 
réussite scolaire, 
RSR), France 

The Ambition to Succeed Networks (RAR), which have been developed 
gradually since 2006, are a key concept in ensuring ‘priority education’. They 
substitute the still well-known concept of education priority zones created in 
the 1980s (Zones d’Education Prioritaire, ZEP). The networks aim to help 
students who face the greatest difficulties in terms of access to education in 
specific socially and economically deprived areas, with a view to further 
promoting equal opportunities and developing ambition among pupils. 
 
The criteria used to define RAR areas are the percentage of pupils from a 
disadvantaged background, the results in standardised tests during the first 
year of lower secondary school and results in the Diplome National du Brevet 
(DNB) – an exam organised at the end of lower secondary education. All RAR 
except six are located in urban areas.  
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The RAR currently (in 2010-2011) encompass 253 lower secondary schools 
and 1 690 primary schools (5 % of public lower secondary schools and primary 
schools representing 112 500 and 280 000 pupils), These schools benefit from 
additional resources: 

 additional teachers and education assistants – as a result, classes are 
on average smaller in RAR schools; 

 specific support from regional inspectors; 

 bonuses for teachers; 

 adapted pedagogy. 
 
A number of specific measures are implemented or developed in RAR (e.g. 
CLAIR programme, mediators, described below). 
 
The Networks for School Success (RSR) (which covered 823 lower secondary 
schools and 4 859 primary schools during the 2010-2011 academic year) have 
similar objectives but are based in areas where identified problems are less 
acute than in the RAR. They receive similar support to those involved in the 
RAR.  
 
An evaluation of the RAR over the 2006-2010 period has been recently 
published. It highlights mixed results. 

 A reduction in the gaps between RAR and non-RAR schools regarding 
the proportion of pupils who have repeated classes, the levels in maths 
at standardised tests at the end of primary education and results at the 
DNB exam.  

 Stable differences in the performance of pupils in non-RAR schools 
regarding other indicators, such as the levels in French in standardised 
tests at the end of primary education or orientation rates into 
vocational education after lower secondary education. 

 Higher gaps in terms of the levels in French and Maths at the end of 
lower secondary education and orientation rates from the first to 
second year of general upper secondary education. 

 
The report also notes that the social composition of classes in RAR has not 
changed significantly over the period. However, important positive 
developments mentioned by the report include the evolution of pedagogic 
practice, the stimulation of ambition among pupils, the dynamics created by 
the network and the strengthened coordination at the level of the Academies. 
 
Sources: Education Prioritaire 
Ministere de l’education nationale, de la jeunesse et de la vie associative (2010), Bilan national 
des reseaux ambition reussite 

Lower and upper 
secondary schools 
for ambition, 
innovation and 
success (Collèges 
et Lycées pour 

CLAIR was launched at the beginning of the 2010-2011 school year and is 
being trialled in 105 secondary schools. It is likely to be expanded in 2011 
(and could possibly substitute the current RAR scheme presented above). The 
scheme targets students in secondary schools facing acute problems of 
violence and conflictive behaviour.  
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l’ambition, 
l’innovation et la 
Réussite, CLAIR), 
France 

Objectives for participating schools are to improve the learning environment 
and facilitate pupils’ success, strengthen the stability of pedagogic teams and 
promote equal opportunities. To this end, innovations are encouraged 
regarding: 

 pedagogy: e.g. continuity between primary and secondary school, 
multidisciplinary and project-based work, schedule encouraging regular 
practice of sport and cultural activities, activities linked to guidance and 
construction of professional project; 

 discipline (vie scolaire): adoption of common rules, weekly meetings of 
a specific commission, use of educative sanctions, nomination of a 
Prefet (prefect) for studies, better implication of families, etc.; 

 human resources (including recruitment, promotion aspects and 
additional remuneration, training in conflict management and class 
management). 

 
As the scheme is very new it has not been fully evaluated. 
 
Source: Ministry of Education: Le programme Collèges et lycées pour l'innovation, l'ambition et la 
réussite  

Per capita support 
for socially 
disadvantaged and 
Roma students, 
Hungary 

In 2002, the government introduced per-capita financial support to promote 
the integration of socially disadvantaged and Roma students. In order to 
receive the support a school must meet certain conditions. Schools that qualify 
receive HUF 60 000 (EUR 240) annually.   
 
Source: Bogdán et al (2010). A bridge to the future. European policy for vocational education and 
training 2002-10. National policy report – Hungary 2010. Cedefop ReferNet  

Plus Programme, 
Netherlands 

The ‘plus’ programme (Leerplusarrangement VO) in secondary education was 
introduced in 2006. It allocates additional funding to secondary schools in 
deprived areas. Funding is allocated in relation to negative social indicators in 
their surrounding postcode areas. The negative social indicators are the 
threshold-percentages of immigrants (7 %), people living below the poverty 
line (15 %) and people dependent on social benefits (13 %). The aim is to 
provide tailor-made solutions for these schools. For example, improving the 
teaching of the Dutch language and strengthening the network around the 
school. Schools can decide for themselves how they spend the money, though 
they have to consult with the relevant municipal authorities on the matter at 
least once a year. 
 
Shortly after the start of the ‘plus arrangement’ in secondary education a 
negative side effect of the method for choosing the schools emerged. A rich 
school in Amsterdam, with students from wealthy families was receiving a 
large amount of money, because the school was situated in an area where a 
lot of poor people lived. 
 
In terms of the quality of teaching in deprived areas, the best qualified 
teachers may not be available for schools in disadvantaged districts. The 
teaching of pupils at risk should be made more attractive in terms of salary 
and other conditions. The Ministry of education has made provisions for salary 
increases for teachers in disadvantaged areas. 
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In addition, the Plusvoorzieningen ‘plus’ services is a programme that provides 
funding for ‘overburdened’ youth. It is targeted at young people who suffer 
from a variety of personal problems and who as a result are at risk of leaving 
school without basic qualifications. The ‘plus’ services usually consist of 
education programmes, career support and guidance and care services 
provided at the school level. Schools, municipalities and health authorities 
work together to provide these services and they are the joint responsibility of 
the municipalities and schools. 
 
Sources:  Muskens, G. and Peters, D. (2009) Inclusion and Education in European in 
European countries: Final Report: The Netherlands  
Eurydice (2009) Organisation of the education system in the Netherlands 08/09Aanval op school 
uitval: Plusvoorzieningen 

Access to 
education for 
disadvantaged 
groups, Romania 

As part of the Phare programme, the Access to education for disadvantaged 
groups programme was introduced in 2002. This programme delivers 
preventative measures for at-risk groups. These measures focus on pre-school 
and compulsory education. Key objectives of the programme are: 

 to improve pre-school education and encourage early enrolment. This is 
considered to be critical for children’s social and educational 
development; and, 

 To promote success in compulsory education and improve school 
achievements of children from disadvantaged groups.   
 

In order to achieve these objectives, the following activities have been 
delivered: 

 training programmes for teachers in schools with a high Roma 
population. Topics included inclusive education, adapting teaching 
methods to meet the needs of the target group, intercultural education 
and curriculum development; 

 an Open Distance Learning Programme to help prepare qualified 
teachers; 

 a training programme for school mediators in communities with Roma 
populations; 

 extension of school materials to include the objectives of the 
programme – provided to teachers, parents and children; 

 specialist support programmes for children from disadvantaged groups; 

 improving educational attainment in identified communities.  
 

Critical to the implementation of this programme was the collaboration of 
stakeholders such as County School Inspectorates, Teacher Training providers, 
local authorities, community representatives and parents. 
 
The actions within the programme ended in 2007, however good practices 
were continued and mainstreamed in 2008 through the Phare 2005 grant 
scheme. The targets of Phare 2005 were: 

 a 15 % decrease in the school drop-out rate;  
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 a 10 % increase in access to upper secondary education for 
disadvantaged students; 

 a 15 % increase in the integration rate of pupils with special 
educational needs; 

 a 20 % increase in the reintegration rate of early school leavers in 
compulsory education. 

The Phare programme ensured access to education for children from Roma 
backgrounds through actions and programmes that involved teacher training 
and mediation.   
 
Sources: Cedefop (2004) Achieving the Lisbon Goal: The Contribution of Vocational Education and 
Training Systems, Refernet,  
Cedefop (2010) A bridge to the future : European policy for vocational education and training 
2002-2010 : national policy report, Romania, Refernet  
Eurydice (2009) Organisation of the education system in Romania, 2008/2009, European 
Commission 

NEET hotspots, UK Each of the 152 Local Authorities in England has the autonomy to allocate its 
resources accordingly. Regional and local institutions are responsible for 
implementing programmes and provision to suit the needs of their local 
population. This is not referred to as ‘positive discrimination’ but often involves 
ESF/European funded projects and significant input from third sector/youth 
voluntary organisations in the most deprived areas.    
 
There was one nationally administered area-based programme called ‘NEET 
hotspots’, which was carried out under the previous administration. Money was 
invested into some of the areas with highest NEET rates. Good practice 
emerging from this programme included:   

 The use of a wide range of data to facilitate planning and monitoring at 
several levels, was a success factor. Subsequently services could 
combine their resources and focus on the problem areas.    

 Local authorities identified areas where unemployment and non-
participation in education and training was deep-rooted. These areas 
became the focus for initiatives and local targets were set for 
improvement. The identification of these areas allowed the authorities 
to allocate their resources according to need.    

 Connexions service data was analysed on a monthly basis in order to 
monitor trends for high-risk groups. Subsequently, trends were 
identified among teenage parents for example and activities could be 
adjusted depending on results.  
 

The current government is also considering the introduction of the ‘Pupil 
Premium’, which would aim to provide additional financial support for poorer 
students and to represent a much more targeted way of allocating resources.  
 
Source: Ofsted (2010) Reducing the numbers of young people not in work, education or training: 
what works and why?  
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Early warning / monitoring / tracking systems 

Etsivä Nuorisotyö, 
Finland 

Since January 2011, municipalities have been legally obliged to recruit youth 
outreach workers (Etsivä Nuorisotyö) whose task is to contact and follow up 
young people who have left the education system before obtaining an upper 
secondary level qualification.  
 
The same law makes it the responsibility of compulsory schools to track the 
progress of their students to upper secondary schools and inform the 
municipality of the students who could not get or did not accept a place at an 
upper secondary level institution. The law also makes it the responsibility of 
upper secondary schools to inform the municipality about young people who 
have dropped out. At the municipality, trained youth outreach workers are 
then in charge of contacting young people and supporting them in their 
transition to education, training or social integration programmes.  
 
The work of youth outreach workers will be guided in the future by local multi-
stakeholder youth working groups, which municipalities have been legally 
obliged to form since January 2011.  
 
For more information: Etsivä Nuorisotyö 

The National 
Information 
System on 
Children’s 
Absenteesim and 
Pupils’ Truancy, 
Lithuania 

A national information system is being developed (the National Information 
System on Children’s Absenteesim and Pupils’ Truancy - Nesimokančių vaikų ir 
mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema). The system is being 
developed under the national Project ‘Returning ESL Back to the Education 
System’ (Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas). The system will integrate 
several databases (e.g. national resident register, national pupils register etc.) 
and link them with other information systems and databases enabling tailored 
information on ESL and pupils at risk of ESL to be extracted. The system will 
include student monitoring, tracking and early warning functionalities. It is 
being implemented by the Centre of Information Technologies in Education 
(Švietimo informacinių technologijų centras) and it is currently undergoing 
pilot testing. It is expected to be fully deployed and available to all schools by 
2012. Full implementation of this national information system will completely 
change the way ESL is monitored. Previously, the process was based on 
initiatives undertaken by municipalities at irregular intervals. The new 
approach promises sufficient links between the information / monitoring / 
tracking systems and the delivery of measures to address ESL ‘on the ground’. 
 
For more information: National Centre for Special Needs Education and Psychology  

Extensive student 
monitoring 
databases and e-
tracking portal, 
Netherlands 

As part of the national policy framework for early school leaving in the 
Netherlands an improved student registration system was introduced, offering 
complete, reliable and up-to-date figures nationally, regionally and for each 
municipality and district. This data is mapped to socio-economic data for each 
region, city and district including: demographics, ratio of ‘native Dutch’ citizens 
to ethnic minorities, unemployment rates and social benefits. The new, 
improved system ensures that national authorities have regular and reliable 
information on the level of early school leaving. It also allows them to assess 
the effectiveness of new practices. This registration system is known as the 
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‘Education Number’. As a result of this system there is an abundance of 
information available for the formulation of policy, furthermore good practices 
can be shared between the regions.  
 
Furthermore, a single ‘Digital Absence Portal’ has been created for schools in 
the Netherlands to report all absences. The portal then notifies the relevant 
local authority immediately of the absence. This system is simple for schools to 
operate as it is not necessary to find out which local authority or supervisor 
they are obliged to contact for an individual pupil. In addition, all notifications 
follow a fixed procedure and after notification, the relevant officer treats the 
absence in consultation with the school. The portal makes it easy to report 
absences and subsequently gives schools and instructors more time to react 
and prevent young people from dropping out of school. 
 
In addition to these registration and monitoring tools the ‘School Dropout 
Explorer’ has been created. The Explorer is an interactive tool that provides 
quantitative data on ESL and background information including educational 
programmes, project examples and regional contacts. The Explorer can also 
compare ESL figures between regions or educational institutions and can 
display figures for different school years side by side, subsequently trends in 
ESL are easier to detect and monitor.  
 
Sources: Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European 
Commission: Brussels 
Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through learning to 
work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.  

Client Caseload 
Information 
System (CCIS), UK 

The Connexions service implemented a rigorous tracking system known as the 
Client Caseload Information System (CCIS) which was a vital tool to help local 
authorities identify and support young people identified as NEET. The 
proportion of young people on the database whose activity is not known has 
fallen from 13.6 % in 2003 to 4.6 % in 2009. The 14–19 partnerships analyse 
this data in order to benchmark their performance against neighbours and to 
identify the specific characteristics and needs of their individual young people.  
 
Connexions has further strengthened the tracking system by introducing an 
expectation that learning providers will notify Connexions services as soon as a 
young person leaves post-16 learning so that they can receive the support 
they need as early as possible. 
 
Interviewees also referred to early warning system work being done in Local 
Authorities like Medway, East Sussex and other localities. They have gathered 
together a series of ‘at risk’ NEET indicators which aim to identify 
characteristics of these young people and understand who is most likely to be 
at risk. 
 
For example, the East Sussex local authority has an early identification 
strategy – and has been developing a ‘risk of NEET indicator’ (see below), 
which has a range of measures on a database which are highlighted to indicate 
the risk of a student not progressing post-16. It uses 11 measures and if three 
or four of these measures are highlighted, then discussions are held and 
support put in place as necessary.  
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The Risk of NEET Indicator (RONI) tool uses the following risk factors: 

 attendance (less than 85 %), 

 English as an additional language (EAL), 

 exclusions,  

 free School meals,  

 attainment results,  

 looked after children,  

 special Educational Needs,  

 Traveller children, 

 medical Conditions (if it affects learning / attendance). 
 

Secondary schools use the facility to compile reports for a year group or for an 
individual tutor group. Subsequently, data is set out in bar charts to enable at-
risk groups to be identified quickly and easily. Generally, students with four or 
more indicators are viewed as being at a high risk of becoming NEET. 
 
The tool is used by school staff to identify students at risk of becoming NEET 
and to ensure that support is provided to avoid this. This support could be 
provided by internal school staff, a Connexions Personal Adviser or an external 
agency. 
 
Sources: DCSF, DWP, BIS (2009) Investing in Potential, our Strategy to increase the proportion 
of 16-24 year olds in education, employment or training. 
 
CZONE, East Sussex: Risk of NEET Indicator   
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Tackling truancy / absenteeism 

Project against 
truancy (Projekt 
gegen 
Schulschwänzen, 
ProgeSs), 
Niedersachsen, 
Germany 

Between May 2002 and December 2004, 78 pilot schools and 65 control-group 
schools took part in the ‘Project against truancy’ coordinated by the 
Niedersachsen crime prevention council (Landespräventionsrat). The project 
involved three main activities. Firstly, educational contracts were agreed with 
parents that they would send their children to school regularly, as well as 
staying within contact (telephone numbers of the parents and school were 
exchanged) and informing the school/parents on the same day of truancy. 
  
The second level of the project was cooperation between schools and social 
services. ‘Help teams’ were set up, made up of teachers, school psychologists, 
school doctors and other experts, coordinated by the social services. In 
addition, social services named an individual contact person for each school, 
who would be available at short notice. Their role was to carry out an 
individual assessment of difficult cases of school absenteeism, to give personal 
advice and organise referrals.  
   
The third aspect of the project was that specially trained police officers carried 
out targeted controls of typical youth meeting places such as shopping 
centres, pubs, train stations and amusement arcades. If it seems that the 
pupil is not authorised to be out of school, the pupil should be requested to 
return to school immediately and the school informed. For educational and 
practical reasons it was explicitly decided that the police would not drive pupils 
back to school or collect them from their home.  
 
The aim of the project was to reduce truancy through increased cooperation 
between parents, schools and external partners. With increased cooperation 
truancy is recognised earlier and can be addressed. It was also expected that 
these measures would reduce short-term youth delinquency. Increased school 
attendance goes hand in hand with increased social control and a reduction in 
the opportunities to misbehave outside school. 
 
An evaluation of the project carried out by Hamburg University showed that 
the central aims of the project were met. The level of school truancy was 
reduced. According to teachers, the level of pupils who were absent from 
school unauthorised for five or more days in half a year decreased from 18.4 
% to 10.2 % in the pilot schools and from 7.5 % to 5.7 % in the control 
schools (in both groups there was a reduction, which indicates that in addition 
to the school-based measures of the pilot other measures at the local level had 
an effect).  
 
Significant and clear crime prevention effects were found in relation to shop 
lifting. It was not expected that crime prevention effects in more serious 
crimes would occur so soon, after only six months.  
 
Negative side-effects of the project such as a significant increase in class 
disruptions or school violence were not found. However, with the reduction in 
truancy a low, statistically insignificant increase in violent incidents in the 
school was unmistakeable. This can be explained through ‘at risk’ youth who 
previously skipped class attending school. This finding suggests that an 
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extension of this project across the region needs to be accompanied with 
increased attention to the prevention of violence in schools.  
Due to the tensions between schools and youth welfare services, the 
development and implementation of ‘help teams’ and creating cooperative 
relationships should be facilitated by a ‘go-between’. For example a stronger 
involvement of school social workers as coordinators would be a positive step, 
as they possess knowledge of both schools and social services. 
 
Source: Brettfeld, K., Enzmann, D., Trunk, D., Wetzels, P. (2005) Das Modellprojekt gegen 
Schulschwänzen (ProgeSs) in Niedersachsen: Ergebnisse der Evaluation. (The pilot project against 
school truancy (ProgeSs) in Niedersachsen: Results of the Evaluation). University of Hamburg.  

Dealing with 
absenteeism, 
Greece 

The practices used by schools to tackle absenteeism are based on contacting 
parents and following up on absentees.  
 
For primary education, the Presidential Decree 201 of 1998 requires that the 
class teacher keeps a record of children’s absences and that there is 
communication on the matter between the school and the family. If a child is 
absent from school without justification for over half of an academic year, then 
the school principal is entitled to ask the police and/or local authorities to 
search for the child. If the search bears no results, the absence is reported to 
the educational department of the region which then searches for the child in 
all the schools of the region and then in schools throughout Greece via the 
Ministry. School principals are entitled to send warnings to the parents of 
children that are not attending school and the District Attorney is also entitled 
to be called upon to liaise with the parents of such children (however several 
interviewees pointed out that the situation rarely reaches the District 
Attorney).  
 
In secondary education, absences are again monitored, 50 hours of unjustified 
absences and 50 hours of justified absences are allowed. If a student starts 
approaching the limit of allowed unjustified absences, his/her parents are 
contacted to be warned of the situation and to discuss the cause of such 
absences. 

Local projects to 
tackle truancy, 
Spain 

In the Autonomous Community of Galicia, in the municipality of Verín, the 
‘Project to prevent truancy and early school leaving’ was introduced to improve 
the performance of students in compulsory secondary education, particularly 
those students that have experienced learning difficulties. The project has 
produced encouraging results. Several activities have been introduced under 
the project: 

 actions to prevent truancy; 

 actions aimed to improve counselling and guidance for those 
who have left school;  

 actions aimed at strengthening education;  

 actions aimed at reconciling work and family life to prevent 
school leaving; 

 actions aimed at families.  
In terms of truancy, the Municipal Plan Against Truancy (Plan Municipal contra 
el Absentismo Escolar La Disposición Adicional Décimoquinta de la Ley 
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Orgánica 2/2006) seeks to involve parents and guardians, students and the 
general public in order to raise awareness of the seriousness of the problems 
caused by truancy. The next stage under this project for 2011 will be the 
creation of a Truancy Committee to monitor truancy within schools. 
 
Furthermore one of the key factors in the fight against truancy is the role of 
the local police in monitoring the frequency of truancy. Subsequently it is 
necessary that the local police who are involved are trained in this area and 
have the knowledge of how to deal with a student encountered out of school 
during school hours. The next step for 2011 is to disseminate experiences 
through training and the creation of a group of officers who are specialists in 
this area.  
 
Another innovative measure introduced in 2010 (which is yet to be evaluated) 
is the appointment of a ‘monitor’ in schools who will contact the police to 
report students who are not attending school. Furthermore the monitor 
informs parents and teachers of those children who are missing school.  
 
In the autonomous community of Murcia it has been noted that absenteeism 
and drop-out rates have been getting worse in recent years. Subsequently the 
Social Services Centre of the City of Molina de Segura addressed this problem 
by introducing the Municipal School Truancy Programme.  
 
The Municipal School Truancy Programme covers the school population aged 
between 6 and 16 with problems of truancy and those who may be at risk of 
leaving the educational system early. Furthermore the programme also targets 
the parents and families of those students who have been ‘playing truant’. 
According to the definitions used within the programme, a secondary school 
student is considered to be a truant when they are absent for more than 
twenty school sessions a month, at primary level a truant is defined as a 
student who misses more than five days in a month.  

The objectives of the programme are:  

 to reduce absenteeism and dropout rates in the locality; 

 to prevent situations that may cause or result in truancy; 

 to offer families resources to facilitate school attendance; 

 to promote alternative leisure time activities to truants; 

 to promote the participation and integration of young people in 
vocational training who have left compulsory education. 

The actions that aim to prevent absenteeism and reduce early school leaving 
rates are aimed at primary and secondary students and comprise three distinct 
activities: 

 extra-curricular workshops – these have currently been suspended due 
to the economic situation, 

 occupational classes, 

 municipal Services for the prevention of school absenteeism. 
The occupational classes are an innovative example of encouraging students to 
participate in education and attend school. They are aimed at young people 
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aged 15 years old who are classed as truants or those students who are 
experiencing problems in traditional classes. The classes take place during 
school hours and each class has up to 15 students. They follow the ESO 
curriculum but this will be adapted to individual educational abilities, needs 
and interests and will have a practical focus. The specific objectives of the 
classes are:  

 to encourage interaction between students and to teach basic social 
skills; 

 to promote mature behaviour; 

 to reduce aggression; 

 to encourage students to attend class; 

 to teach basic skills and knowledge. 
Within these classes the curriculum is organised into three areas: practical 
activities, linguistic and social activities and scientific and mathematical 
activities. In addition students partake in two hours of physical education, one 
hour of religious studies or alternative activities and they receive two hours of 
tutoring and three hours of other activities. The occupational classroom 
intervention is coordinated and agreed by all stakeholders involved, including 
the families of students.  
 
The most important educational measures undertaken are considered to be the 
tutoring that the students receive. During these sessions the activities 
undertaken by the student over the past week are evaluated and proposals 
and aims are drawn up for the following week. Communication skills are 
worked on in these sessions and they encourage good habits from students. 
Another key element of these classes is the involvement of the family. Regular 
interviews are conducted with parents as well as telephone contact and letters 
notifying the family of truancy and keeping them informed of the activities that 
are undertaken in the classes. 
 
The ultimate aim of these occupational classes is the reintegration of 
participants in the education system, for example into PCPI classes or ESO 
classes.  
 
In the secondary school, IES Senda Galiana, a school failure rate of 30 % was 
noted in the last years of ESO. It was thought that amongst the student body 
there was a general lack of motivation, low self esteem and little effort 
towards studies. This led to a problem of truancy within the school and a 
breakdown in communication between the school and parents. Subsequently 
the school began to use text messaging to contact parents immediately when 
their child was absent from school. This resulted in reduced levels of 
absenteeism.   
 
Sources: Ayuntamiento de Verín (Ourense) El Absentismo escolar y el abandono temprano de los 
estudios, antesala del retorno educativo para la educación de, adultos  
Ayuntamiento de Molina Centro de Servicios Sociales, Acciones Dirigidas a Prevenir y Paliar el 
Absentismo y Abandono Escolar 
Equipo docente del IES Senda Galiana, Plan de motivación y seguimiento del alumnado con riesgo 
de abandono escolar en el IES Senda Galiana 
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Mentoring programmes 

RISE CPH (Rise 
and follow your 
dreams) social 
mentoring 
programme, 
Denmark 

The RISE CPH (rise and follow your dreams) programme works with young 
people from the sixth to ninth years of school. Its purpose is to ensure that all 
young people enrol and complete a youth education programme.  
 
In general, mentoring consists of a group of three mentors who work with one 
class. The mentors are aged 20-28 years of age and are all in the process of 
completing or have completed their education. Each mentor has 20 minutes to 
talk to the class and to share their personal experiences with the group. The 
stories tend to concentrate on how the mentors have overcome barriers that 
they have faced in the past. These problems may be relevant to students in 
the class and will therefore help them with their own problems. For example a 
mentor may explain how they were involved with a group of friends who did 
not take education seriously and how they overcame the peer pressure and 
succeeded in their education. The stories are interesting for young people as 
they give them ideas of how to deal with similar issues and difficulties they 
may be experiencing in their own lives. 
The students also have the opportunity to ask questions after they have heard 
the stories. They are able to write their questions down and drop them into a 
hat; this approach generates more questions from students as not all young 
people will feel confident in asking their question in front of the whole class. 
The questions are discussed by the group.  
 
The mentoring sessions can run on a one-off basis or mentors may return to 
the school every few weeks or once a term for example. The frequency of the 
mentoring sessions depends on the needs of the students and the availability 
of the mentors. In addition to working with students mentors also work with 
teachers.  
 
Furthermore, different methods of communicating with students have been 
developed. Mentors have introduced new ways of engaging with young people. 
For example one mentor developed and runs a rap music workshop.  
 
The mentors also attend educational and careers fairs where they talk to 
young people about their ideas for the future and the opportunities that are 
available to them. Involving mentors at these formal events is a good way of 
engaging young people as they may be too nervous to talk to the adults who 
are present. By having other young people there it may encourage young 
people to access the information available and talk about the opportunities 
that may be available to them.     
 
Anecdotal evidence demonstrates that mentors have had a positive impact on 
students. Young people have personally thanked them for sharing their 
experiences with them and have stated that the mentoring has encouraged 
them to pursue education. Teachers have also been pleased with the outcomes 
of the project. This can be seen through the fact that teachers have requested 
further sessions with the mentors. The mentors themselves have seen 
students progress and during the sessions mentors have seen that students 
are talkative and think about the educational opportunities that are available 
to them.  
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Mentors are of all nationalities to demonstrate that anyone from any 
background can experience problems in education and can subsequently 
overcome these.  
 
Sources: Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.     
Rise CPH 

Mentoring, Finland In Finland, mentoring is widespread in upper secondary schools; the goal is to 
ensure that students have someone (a peer) to rely on / support them during 
their first year at a new school. Today, around half of all upper secondary 
schools of general education orientation have such an arrangement in place.  
 
Mentors are trained, older students from the same school. They carry out the 
role as unpaid volunteers. The mentoring scheme, associated training and 
manuals have been designed and implemented in close collaboration with 
student unions representing students of general and vocational upper 
secondary education. 
 
Source: Stakeholder interviews 

Útravaló, 
combined 
mentoring and 
scholarship 
programme, 
Hungary 

Combined mentoring and scholarship programmes have been successfully 
used to support Roma groups for a number of years. The first was introduced 
by the Soros Foundation in the late 1990s. It offered scholarships to secondary 
level students, mentoring support, summer camps and networking events. 
This project ended in 2005.  
 
Building on the success of the Soros Foundation project, the Budapest City 
Council decided to fund a similar project in the greater Budapest region 
targeting children from disadvantaged backgrounds. The project is still running 
and benefits some 250 students and 80 teachers each year. 
 
The Hungarian government decided to mainstream the practice of combining 
scholarship and mentoring activity in 2005. As a result, the Útravaló 
programme was introduced. Its aim is to support young people from 
disadvantaged backgrounds. The annual budget is approximately HUF 2 billion 
(nearly EUR 8 million). The programme consists of three sub-programmes: 
Road to secondary school (Út a középiskolába), Road to the secondary school 
leaving exam (Út az érettségihez) and Road to vocation (Út a szakmához). 
There are three eligible student groups: 

 Students in grades seven and eight get help to complete their 
homework. Tutors provide support in one-to-one or group sessions to 
help students understand how to solve problems that may cause 
difficulties.   

 Students in grade 12 also receive help with their homework and career 
advice from mentors. They help students to increase self-awareness 
and to consider different career options that may be available to them.   

 Students in vocational education and training establishments receive 
help from mentors. They receive help to complete their homework, 
career guidance and support in finding a work placement. Mentors help 
young people to identify companies and organisations where they 
would be able to undertake a placement.  
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Students and their mentor teachers/trainers can apply in pairs for a monthly 
allowance. The amount is HUF 4 000 (EUR 16) for students and mentors alike. 
Contracts are drawn up with the primary or vocational schools but not with the 
students/parents or mentor teachers. In 2005, 20 045 students in 1 675 
schools participated in the programme. They were supported by nearly 8 000 
mentors.  
Source: Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. 

Peer support 
programme, the 
Netherlands 

The peer support programme was established in 2003 in the region of South 
Holland (Holland Zuid) under the Aanval op schooluitval programme. The 
programme consists of a network of peer leaders, coaches, mentors and mediators 
who provide guidance and support for students who may not be performing well or 
are experiencing problems inside and out of school.  
 
The peer leader acts as a host for new students at VMBO schools. The role of the 
peer leader is to make new students feel welcome and help them get used to the 
school. Furthermore they assist the peer tutors, mentors and mediators. There are 
usually two peer leaders per group.  
 
The peer tutor helps students with school work that they may be having difficulties 
with. The tutor helps with homework and preparation for exams and with devising 
study plans and making subject choices. Peer tutors receive training in order to 
carry out their role effectively.  
 
The peer mentor acts as a role model with whom classmates can identify. The 
mentor supports students who may be experiencing worries and anxieties related 
to school. For example, students who are bullied, students with disabilities and 
students who may have problems in their home life. The peer mentor may also 
help with the study plan.  
 
The peer mediator is trained to intervene in conflicts that may arise between 
students. Mediators work in pairs and help to find solutions with the students 
involved. 
 
The peer support programme aims to support students in making choices about 
their study pathway and career choices. Furthermore, the programme teaches 
participants to work together and to care for others. The programme can be used 
for different purposes, for those who are selecting their study pathway, for those 
preparing for an internship, or as a more general development tool. The individual 
school can choose what type of mentoring is required for the students.  
 
The peer support programme contributes to the development of pupils. It helps 
students to develop assertiveness and other social and cognitive skills. Students 
who receive mentoring feel safer at school, have support to complete their school 
work and develop more appropriate behaviour. Furthermore the student mentors 
gain valuable leadership experience and learn about responsibilities. The project 
contributes to a safe school environment and encourages students to develop 
social ties with the school. These outcomes can reduce the rate of early school 
leaving.  
Sources: Aanval op schooluitval, Peer Support  
ECORYS (2009) Goed voorbeeld doet goed volgen  
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Connexions 
Personal Advisers, 
UK 

The Connexions ‘Personal Adviser’ system has proved nationally to be an 
extremely effective approach. Some results from an evaluation of the system 
are outlined below: 

 Having a mentor the young people could trust and talk to and, most 
importantly, who would believe in them and see their potential to 
achieve was a key success factor. Participants believed that support 
should be highly personalised and that this was best achieved when 
they had access to the same mentor, such as a youth worker, teacher, 
Connexions adviser or health practitioner, through each stage of 
education. This continuity was particularly important when students 
moved from one provider to another.    

 The Connexions services have been particularly effective where 
individual personal advisers had a specialist focus, such as providing 
targeted support for a particular group of vulnerable people. In some 
areas experienced specialist teams of personal advisers had worked 
with vulnerable groups in their local area for many years. As a result, 
young people developed positive links with their personal advisers. 

 Information about young people leaving school was collected through 
Connexions services. This ensured effective monitoring of their 
subsequent progress. 

 ‘Keep in touch’ (KIT) teams were established in some areas to track 
young people whose education, employment or training status was 
unknown. Initially members of the teams made contact with young 
people through telephone calls, text messages or emails. Good 
communication between the KIT teams and Connexions staff ensured 
that information, for example on young people’s mental health, was 
shared effectively. When young people re-engaged in education or 
training, the KIT team maintained contact with them. This activity 
produced encouraging results for example one team reduced the 
proportion of young people whose education status was ‘unknown’ from 
12 % in 2006 to 2 % in 2009. 
 

Source: Ofsted (2010) Reducing the numbers of young people not in work, education or training: 
what works and why? 

Transition 
mentoring, Derby, 
England 

Transition mentoring is being piloted in Derby. This mentoring supports young 
people to make the transition from year 11 into post-16 education. Students 
are allocated a mentor (via the local pupil referral unit) at Easter time. The 
mentor works with the student until the end of year 11, supporting and 
helping him/her to plan his/her progression route. Then the mentor continues 
working with the student through the summer and into the first term at the 
new education / training provider. This support, which is only offered to fairly 
small numbers of targeted pupils, provides continuity of support for the 
student.  
  
Source: Connexions, Derbyshire, Managed Learning Transfer Protocol  
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Support for children from minority groups 

School 
desegregation, 
Bulgaria 

School desegregation activities were initiated by Roma grassroots 
organisations in nine towns and one mainstream school in Blagoevgrad. In 
total 3 500 Roma children from Roma-only schools were integrated into 
mainstream schools. The desegregation process included campaigns for Roma 
parents to encourage the enrolment of their children in mainstream schools 
outside Roma neighbourhoods. Furthermore, academic support for Roma 
children who needed to catch up with their peers was provided and extra-
curricular activities involving Roma and non-Roma students were introduced. 
Transportation for Roma students who lived far away from their new schools 
was also provided. Evaluation results revealed that that Roma children in 
integrated schools achieved better results in school education than their peers 
from segregated schools.  
 
Source: Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European 
Commission: Brussels  

Programme of 
support for the 
integration of the 
Roma community, 
Czech Republic 

In 2002, the Ministry of Education, Youth and Sports announced the 
introduction of a programme to support of the integration of the members of 
the Roma community.  
The programme is structured around a number of thematic areas.  

 Pre-school preparation of Roma children, to ensure that children from 
socio-culturally disadvantaged backgrounds receive adequate care at an 
early stage and to raise the chances of integrating children from Roma 
communities into the main educational stream. 

 Education of pupils from Roma communities at elementary and 
secondary schools. The objective of this thematic area is to contribute 
to the integration of Roma pupils into the main educational stream. 

 To support the further education of pedagogical staff working with 
Roma children in pre-school and elementary education in utilising 
effective methods for the education of Roma children. Furthermore to 
support the education of teacher assistants for socially disadvantaged 
pupils and students.  

 The creation of didactic materials and specialised studies for preparing 
educational programmes, methods and strategies. This thematic area 
aims to support the creation of materials for working with children 
in integrated groups and the preparation of specialised studies dealing 
with the integration of children from Roma communities in the area of 
education. 

 Extracurricular and leisure-time activities for Roma children and youth 
in connection with their educational needs. The objective of this 
thematic area is to support the creation of an offer of leisure activities 
for the given target group and the integration of children and youth 
from Roma communities.  
 

Sources: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union. Ministry of Education, Youth and Sport, Subsidy programme Support of Roma Secondary-
School Pupils 
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Support for 
migrant students 
and students from 
an ethnic minority, 
Denmark 

Non-Danish speaking pupils are offered Danish language classes if it is deemed 
appropriate. The Ministry of Education may also decide that non-Danish 
speaking pupils are offered classes in their mother tongue. Denmark has 
adopted a needs-based approach, where every child’s language needs are 
assessed and support is provided accordingly. All immigrant students undergo 
a language evaluation when they first enter the school system, at age six, or 
when they change school. The aim of this language assessment is to 
determine if and to what extent the student needs language support. To 
support municipalities in this language assessment, the Ministry of Education 
provides testing material to municipalities. 
 
In 1995, the Ministry formally introduced Danish as a Second Language (DSL) 
as a subject in the Folkeskole. The subject is taught to all pupils who are 
considered to need instruction in order to perform at the same level as their 
native peers in other subjects. There is also increasing focus on the integration 
of language and content learning.  
 
Only 51 % of those who start a VET programme are expected to complete it. 
This is much lower than the completion rates in general upper secondary 
education. The situation is further compounded by the fact that only 39 % of 
immigrants and descendants who start VET are expected to complete it. 
Completion rates are greater for immigrant female students at 47 % compared 
to 30 % for male students. 
 
Within the VET sector, a subject called ‘vocational Danish as a second 
language’ has been developed for bilingual students who need to improve their 
Danish language proficiency in order to complete a VET programme. The 
subject is an optional part of VET programmes. Several VET institutions have 
hired DSL teachers or have made arrangements with local language centres to 
provide support for immigrant students. 
 
There are several government initiatives that have focused on immigrant and 
ethnic background students. For example the ‘We need all youngsters’ (Brug 
for alle unge) programme was launched by the Ministry of Refugees, 
Immigration and Integration Affairs in 2002.  
 
The purpose of the programme is to ensure that immigrant students and 
students from an ethnic minority background receive the same opportunities in 
education as other young people. Furthermore the programme aims to ensure 
that more young people from ethnic and immigrant backgrounds complete 
education or training. The programme develops and pilots activities that aim to 
ensure that the target group and their parents are aware of educational 
opportunities and that encourage participation of immigrant students in the 
education system. Activities include: 

 homework cafes; 

 role models with immigrant backgrounds providing information about 
the Danish education system; 

 education and career fairs;  

 recruitment campaigns. 
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Activities are delivered in collaboration with voluntary organisations, the 
Ministry of Education, various educational institutions and municipalities. If the 
activities are successful the initiatives are related to municipalities, educational 
institutions and other stakeholders across the country to ensure the spread of 
good practice.  
 
The results of the programme are generally successful. An evaluation revealed 
that 50 % of participants found the use of role models to be inspiring and 
encouraged them to complete their education. Furthermore between 2003 and 
2006 80 homework cafes were organised and run by approximately 900 
volunteers, who every week helped around 1 600 children and young people. 
Over 8 000 people visited the education and careers fairs, and this has helped 
to inspire 44 % of young people in the target group to enrol in or complete 
education. The programme continued until the end of 2010 and received 
government funding. In 2006 and 2007, the campaign also received funding 
from the European Social Fund for a number of new initiatives. 
 
Sources: Eurydice (2010) Organisation of the education system in Denmark, European 
Commission 
 
OECD (2010) OECD Reviews of Migrant Education, Denmark 
Brug for alle unge 

Desegregation 
policies in Greece 

The desegregation policies that have been developed in Greece to date are 
measures to encourage Roma children to enrol to school and to remain in 
school. However, anecdotal evidence from the interviewees indicates that the 
quota for native Greek children, Roma children and migrant children have not 
been adhered to in ‘intercultural’ schools. Thus these schools either have a 
majority of Roma children and migrant children (i.e. being completely 
segregated) or have very low numbers of students from these groups (hence 
no intercultural mix occurring). As a result, the intended intercultural 
exchanges in intercultural schools never actually materialised in most cases.  
 
This is beginning to change. For instance, the Ministry of Education recently 
(August 2010) issued a circular to all schools emphasising that the integration 
of Roma children in mainstream classes is a priority for the Ministry and 
pointing out that segregation opposes the Greek constitution. The circular 
asked schools not to obstruct the enrolment of Roma children, even if they do 
not have a permanent residency address. The circular also stressed the need 
for schools to coordinate their efforts with all local actors such as medical 
centres, social services and local authorities to ensure that Roma children stay 
in school throughout the school year. 
  
However public opinion is often against desegregation policies. Media reports 
of parents threatening to remove their children from schools where Roma 
children are enrolling are not rare. The most recent such report from February 
2011 is from Lamia, a relatively large city North of Athens, where parents and 
even the mayor have threatened to close a school if Roma children enrol as 
they do not have a permanent residence and are not immunised.  
 
Sources: Ministry of Education circular from 20 August 2010 
TVXS  
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Minority schools, 
Greece 

‘Minority’ schools operate in order to promote equality of education and to 
provide chances for all disadvantaged people, for example to pupils from the 
minority Muslim community in Thrace. Teaching is conducted in Greek and 
Turkish by both Greek and Turkish teachers. There are also two seminaries 
operating in Thrace which are similar to the ecclesiastical Lyceums and provide 
grants for further studies in the Islamic religion. Since 1997, the minority 
schools have, been complemented by the ‘Education for children of the Muslim 
minority of Thrace’ programme, to help integrate Muslim children in 
mainstream schools. This has been achieved by: 

 developing textbooks for teaching Greek as a second language; 

 training teachers in mainstream schools in Thrace to teach Greek as a 
second language.  
 

A number of mobile support centres for the programme (KESPEM) have been 
established throughout Thrace, aiming to sensitise parents, offer them 
psychological support and counselling in order to address problems that may 
be leading to poor school performance and ESL. The support offered to families 
through the mobile centres has been a success factor of the programme. 

Fighting 
discrimination and 
segregation, Spain 

Policies focus on ensuring equal opportunities in education and mutual 
awareness and respect for the cultural diversity that is present in Spanish 
schools.  
 
Some measures focus on learning basic classroom language to enable pupils to 
communicate on the same level. Other measures focus on involving families in 
the education process as a way of ensuring their children receive proper 
schooling and of achieving the full integration of these groups within the 
education system. 
 
There are also a number of other schemes, for example adapting legislation for 
the schooling of ethnic and cultural minorities and those at a socio-educational 
disadvantage, the preparation and dissemination of teaching materials and 
support for teacher training. 
 
Source: Fernandez Enguita (2009) Inclusion and Education in European countries: Final Report: 
Spain  

Programmes to 
support Roma, 
Spain 

Early school leaving is especially high in Spain among disadvantaged groups 
such as the Roma population. In the case of Roma, the Foundation 
Secretariado Gitano is implementing two programmes that aim to prevent 
early school leaving:  

 ‘Promote because continuing is winning’ (Promociona porque continuar 
es ganar) provides support and guidance to children, families and 
teachers in 10 regions, 17 cities and 19 ‘promociona’ classrooms 
covering 223 families, 108 schools and 253 students in 2009/2010 
academic year.  

 The ‘When I grow up I would like to be’ programme aims to raise 
awareness of the value of education with children and families and 
involves public authorities to fight against inequality in education. For 
the campaign, a photo-van (a mobile photography studio) travelled 
across Spain taking pictures of the ‘dreams’ of Roma girls and boys (i.e. 
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being a doctor, a teacher) and their parents.. The message of the 
campaign was that ‘whatever your dream might be, finish secondary 
education’ and ‘Roma with education is Roma with a future’ (1 100 
families participated in the photo-van in 2010, with 1 083 photos taken 
in 14 different cities). 

Support for 
migrants and 
emigrants, 
Lithuania 

Migrants are granted a social integration programme for 12 months (in some 
cases it can be extended by one year). The programme provides a place to 
live, education, support to seek employment, cash benefits, and healthcare 
services. After this time period, migrants are responsible for themselves.  
 
Another aspect of this issue is the design of integration measures for 
Lithuanian children returning to Lithuania together with their parents, who 
have spent some time in another country as economic migrants.  
 
In 2007-2008 around 5.5 % of returning emigrant parents had brought back 
children younger than 18 years of age. In the school year 2007-2008 there 
were around 220 pupils at Lithuanian schools, who had returned to Lithuania 
with their parents after spending time in a foreign country.  
 
The ‘Strategy on Regulation of Economic Migration’ (Ekonominės migracijos 
reguliavimo strategija), which was adopted in April 2007, is focused on the 
issue of Lithuanian economic migration.  
 
Special measures were approved with respect to education of children of 
Lithuanian origin. They support children’s education abroad and integration 
into general and HE schools back in Lithuania.  
 
The following measures are available to emigrants, immigrants or returning 
Lithuanian migrants, in relation to access to education: 

 for pupils who have returned to Lithuania possibilities are created to 
continue education at general schools; additional support is provided to 
fill in the gaps in education; 

 for immigrants and returned Lithuanians, who cannot speak Lithuanian, 
there are possibilities to study the Lithuanian language for one year 
before they continue their studies at general schools; 

 children of Lithuanian origin whose parents live in a foreign country, 
and who seek primary, upper primary, basic or secondary education, 
may attend Vilnius school of general education ‘Lietuvių namai’; 

 those planning to emigrate may choose individual or distance learning.  
 
Sources: Public Policy and Management Institute (2008) Study on the Assessment of 
Effectiveness of the Economic Migration Regulation strategy (“Ekonominės migracijos reguliavimo 
strategijos efektyvumo įvertinimas”)  
 
The Ministry of Education and Science (2010) Lithuanian Education, Only facts  

School Contact 
Centre for Newly 
Arrived Pupils 
(CASNA), 

In September 2005, the Ministry set up the School Contact Centre for Newly 
Arrived Pupils (CASNA), a centralised information and school guidance centre. 
All new arrivals aged between 12 and 18 are evaluated by the CASNA to check 
their profile and their ability to integrate into education or vocational training. 
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Luxembourg Different types of classes have been set up for recently arrived pupils:  

 primary school induction classes; 
 technical secondary school induction classes for young people aged 

between 12 and 15;  
 lower technical secondary school integration classes, with a normal 

programme and intensive French or German lessons, if the pupil’s 
French is sufficient;  

 integration classes for young people aged 16 to 17, with intensive 
French lessons; 

 pre-vocational integration classes (from the age of 16).  
 

In addition to CASNA direct support facilities for newly arrived pupils, a major 
effort has been made to provide information to foreign parents. A brochure 
entitled ‘Welcome to Luxembourgish Schools’ has been published in English, 
French and Portuguese. 
 
Intercultural mediators were introduced in schools in Luxembourg in 1999, in 
response to the arrival of a large number of asylum seekers at that time, the 
majority of whom came from the Balkans (intercultural mediators speaking 
Albanian and Serbo-Croat). Although this was intended as a temporary 
measure initially, the demand for intercultural mediation has increased 
continuously and now extends to an increasing number of languages: 
Portuguese, Chinese and Russian. Feedback from teachers, school principals 
and parents confirms the effectiveness of mediation with regard to informing 
parents, facilitating the educational integration of children, resolving 
misunderstandings between parents and schools, etc. In 2006, this measure 
was highlighted in the annual report of the European Observatory against 
Racism and Xenophobia and presented as an example of best practice. 
 
In general, language teaching is an important factor in failure at school. In 
order to try and remedy this problem, the Ministry of National Education and 
Vocational Training has engaged stakeholders in discussions with a view to 
adapting the system of language teaching and learning in Luxembourg since 
Autumn 2004. An Action Plan for the Adaptation of Language Teaching was 
published in March 2007, setting out a series of priorities to make language 
teaching more effective. 
 
Gradual implementation of an ‘Action plan for the realignment of language 
teaching’ began at the start of the 2007-2008 academic year. The plan is 
intended to take account of an increasingly diverse and sensitive linguistic 
situation, which reflects both the fact that immigrants are coming from a wider 
range of countries and the growing complexity of the labour market. The aim 
is to enable every student to develop the broadest possible range of language 
skills. 
 
Young children are integrated into pre-school classes where they learn 
Luxembourgish. Children aged six years or above are integrated into regular 
primary classes where they learn Luxembourgish, German and French. The 
municipalities offer either a support course (for all academic difficulties), or 
welcoming classes (for newly immigrant pupils). 
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In the welcoming classes, the choice of languages that are taught as well as 
the order in which they are taught are decided according to the child’s age on 
arrival in Luxembourg, previously acquired skills, the proximity of the mother 
tongue to the language to be learned as well as the individual training project 
elaborated at the time of the admission. 
 
The aim is to allow the child to communicate as soon as possible with those 
who surround him/her and to integrate the child into regular classes at the 
earliest possible point. Beyond the age of 10 years, it is difficult for newly 
arrived pupils to develop the level of skills and knowledge required in the 
second year of the fourth cycle in German and French, and the emphasis is 
then laid on French. 
 
In the early and pre-school level classes that have a high proportion of 
children of Portuguese descent, a Portuguese-speaking person may be called 
upon to collaborate in the class on a regular basis for a certain number of 
hours per week. 
 
Teachers are recommended to organise certain activities which will encourage 
all pupils to be open to different languages. These activities are mainly aimed 
at arousing the pupils’ curiosity with regard to the similarities and differences 
between the various languages; develop their ability to observe, analyse and 
reflect on languages; increase their motivation to learn languages and favour a 
positive attitude towards the linguistic and cultural diversity. The didactical 
material is made available by the Ministry for Education and Vocational 
Training and the centre de documentation et d’animation interculturelles. 
 
Sources: EEO (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010, Luxembourg 
Le Governement du Grand- Duche de Luxembourg (2008) National strategy report on social 
protection and social inclusion, European Commission.      
Eurydice (2010) Organisation of the education system in Luxembourg 2009/10, European 
Commission 

National 
Educational 
Integration 
Network, Hungary 

Hungary has a large Roma minority and indicators show that 15 % of Roma 
pupils do not attend school beyond primary level and only 2 % attend higher 
education. ESL and repetition rates are very high. 
 
Many Roma pupils attend segregated schools or segregated streams within 
schools. School segregation is linked to residential segregation, 'white flight' 
and the free choice of school. 
 
In order to change the situation the Ministry, in cooperation with the 
Hungarian Institute of Educational Research and Development and the Roma 
Education Fund, promotes the development of ’integrated education’ through 
grants and technical assistance. Schools benefiting from this programme must 
ensure that their school population reflects the socio-economic balance and 
composition of their district. They take a fixed quota of disadvantaged 
students and foster school quality, for example through extracurricular 
activities. 
From September 2007 schools also have to prioritise enrolment based on 
residence criteria. EU Structural Funds support additional equity measures and 
Hungarian authorities introduced the condition that projects funded within 
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state programmes are required to contribute to the desegregation of the 
school system. 
 
The National Educational Integration Network was established in 2002 by the 
Ministry of Education. Its primary goal has been the promotion of quality 
education for disadvantaged and Roma children in elementary schools, in an 
integrated environment. It launched an integration programme in autumn 
2003 in 45 schools. The programme required education in integrated groups 
and provided complex educational, managerial and financial support.  
 
The 2009 evaluation of the National Educational Integration Network 
integration programme revealed that: 

 Programme schools achieved ethnic integration across classes. Some of 
the control schools achieved a similar degree of integration but many 
maintained significant differences in the ethnic composition of their 
groups. 

 No significant differences were found with respect to the teachers’ 
general competence. However programme schools were more likely to 
engage in student-centred education. Student autonomy was found to 
be higher in the programme schools, both in the lower and the upper 
grades. Group work received significantly more emphasis in the 
programme schools and, was used more in accordance with the 
principles of cooperative learning. Probably as a result, cooperative and 
collaborative relationships among students were more widespread in 
programme schools. 

 Students at programme schools achieved better results on standardised 
reading comprehension tests. Students in programme schools, 
especially Roma students, were more likely to think that they 
themselves were responsible for their destiny as opposed to outside 
forces. Students at programme schools had increased self-esteem, 
regardless of their family background.  

 There was a smaller social distance between non-Roma students and 
Roma students in programme schools than in control schools.  
 

Source: Kézdi, G and Surányi, E (2009). A Successful School Integration Program. An evaluation 
of the Hungarian National Government’s School Integration program 2005-2007. Roma Education 
Fund 

Local Education 
Agenda, 
Netherlands 

The problem of segregated ‘black’ schools and ‘white’ schools became an issue 
in the major cities in the 1990s. There is no national policy tackling ethnic 
school segregation, however in August 2006 the government introduced a new 
policy in cooperation with municipalities and educational authorities, called the 
Local Education Agenda (Lokale Educatieve Agenda, LEA). As part of the 
policy, municipalities and educational authorities were required to make 
binding agreements on measures against ethnic school segregation and hold 
consultations on the issue.  
 
In 2008 an evaluation of the LEA policy found that 54 % of municipalities had 
agreements on measures against ethnic school segregation. 
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Some municipalities have attempted to create socially and economically mixed 
districts to combat ethnic school segregation. However this is difficult to 
achieve. 
 
Another approach was to try to change parents’ perceptions about different 
schools. This was undertaken by municipalities and schools providing 
appropriate information about schools. In the municipality of Zaanstad for 
example meetings with parents were held where information about all schools 
was provided. Parents were not able to register their child at a school before 
attending a meeting. In the municipality of Amersfoort infant welfare centres 
distributed information about the schools within the municipality. Through the 
provision of information, competition between schools was made transparent 
and parents were able to choose a school based on educational reasons rather 
than reasons based on ethnicity and class. Although these measures have not 
been evaluated, it seems that the provision of information did not change the 
choice of parents and the school populations did not change.  
 
At primary education level recruitment zones have been established. Every 
school has a zone and children who live in that area can go to schools in that 
zone. Parents still have a choice of school but this choice is now smaller. 
However it is stated that parents are not happy with this limitation. A further 
measure that has been introduced is the ‘fixed moment of registration’. 
Parents from an ethnic minority background tend to register their children in 
schools later than those students of non-ethnic background. Therefore some 
municipalities and schools introduced a date for school registration, before 
which parents are not able to register their children. However in Zaanstad, this 
measure did not lead to less segregation in schools as schools did not follow 
the regulations. 
 
A new alternative for ethnically segregated schools is the idea of having 
partner schools. For example, schools with high ethnic minority populations 
organise activities with schools that do not have many students from an ethnic 
minority backgrounds. This programme has been applied in Rotterdam but has 
not been evaluated.  
 
Another measure taken was the establishment of the National Knowledge 
Centre of Mixed Schools in 2007. The Ministry of Education made resources 
available for these Centres to circulate information on school segregation. The 
activities include:  

 national, regional and local meetings for municipalities, schools and parents on 
the matter; 

 publishing newsletters and manuals on how to create mixed schools; 
 the launch of a website (www.gemengdescholen.nl), which gives an overview of 

news and background information about school segregation. 
 

As part of this initiative funds are made available to municipalities to develop 
measures to reduce ethnic school segregation.  
 
Source: Muskens, G. and Peters, D. (2009) Inclusion and Education in European in European 
countries: Final Report: The Netherlands  
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Language classes 
for migrant 
children, 
Netherlands 

Language classes for migrant children are provided within primary education in 
the Netherlands. These are called insertion classes and are a continuation of 
the language classes provided at pre-primary level. Pilot programmes were run 
for these classes during the academic year of 2005/2006. The classes then 
became an established practice. The national aim at this time was to set up 
600 insertion classes, in which at least 9 000 students would participate each 
year.  
 
In 2006 the Newcomers scheme was introduced in secondary education. This 
scheme ensures that schools receive funding to help with the integration of 
immigrant newcomers. Schools are given extra money for every pupil who has 
been in the Netherlands for less than two years and does not have Dutch 
nationality. Schools can decide for themselves how they organise teaching for 
these pupils, for example in separate classes.  
 
Sources: Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.  
 
Muskens, G. and Peters, D. (2009) Inclusion and Education in European in European countries: 
Final Report : The Netherlands  
 
Eurydice (2009) Organisation of the education system in the Netherlands 08/09 

Support for 
migrant children, 
Poland 

The children of foreigners or migrants can benefit from free compulsory 
education in Poland. Moreover, they can apply for teaching assistants and 
attend additional courses both to learn the Polish language and to make 
progress in other school subjects. 
 
The Ministry of Education also currently runs a programme called ‘Remember 
about school!’ (Pamietaj o szkole) which aims to help Polish children who were 
temporary migrants with their parents in other EU Member States. This 
includes mainly information and assistance for students and their parents. 
Moreover, at the initiative of Polish Ministry of Labour and Social Policy the 
portal www.powroty.gov.pl was launched. It contains useful information for 
Polish emigrants returning to Poland (including information on education) and 
the possibility to participate in online chats with experts on labour law, social 
insurance system and education. 
 
Sources: Stakeholder interview 
Ministry of Education: Pamiętaj o szkole! 

Language support 
for migrant 
children, Romania 

Children from a migrant background, who do not have any knowledge of 
Romanian, have to attend and pass a free language course prior to enrolment 
in compulsory education. The language course lasts for one academic year and 
is funded by local councils. During the course, participants can join in other 
school activities without being formally enrolled.   
 
Source: Eurydice (2009) Organisation of the education system in Romania, 2008/2009, European 
Commission 
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Extra tuition / tutoring and teaching assistants 

Teaching 
assistants, Czech 
Republic 

Teaching assistants perform a number of roles and functions in the Czech 
Republic. They support the integration process of Roma pupils from segregated 
classes into mainstream education, help pupils adjust to the school 
environment and communicate with students, their families and the wider 
community as well as helping teachers with educational activities. In 2003, the 
educational programme, ‘Pedagogics for assistants in school system’, was 
created. The objective was to enable the Roma who work as teaching 
assistants to acquire a secondary pedagogic education at ISCED 2C and ISCED 
3A levels. 
 
Furthermore at schools with a higher number of children and pupils with 
special educational needs, teaching assistants are used to support teachers. 
The assistants help pupils to adjust to the school environment and help 
teachers with educational activities. The head teacher can submit a request to 
employ an assistant to a regional authority.   
 
Furthermore schools with a large number of Roma pupils or pupils from a 
socially disadvantaged background can also hire teaching assistants to support 
students and teachers. 
 
Sources: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union.  
 
Eurydice (2010) Organisation of the education system in the Czech Republic 2009/2010, European 
Commission. 
 
Cedefop (2010) A bridge to the future: European policy for vocational education and training 
2002-2010: national policy report: Czech Republic, Refernet: Czech Republic 

Reading Recovery, 
Ireland 

Reading Recovery is an early intervention measure designed to reduce literacy 
problems. Children who fail to make sufficient progress in reading and writing 
after one year in school are given individualised support through a series of 
specially designed 30-minute lessons which are delivered on a daily basis. 
Before they take part, children are first required to undertake a series of tests 
to identify the gaps in their understanding, knowledge and ability.  
 
Teachers wishing to deliver Reading Recovery must undertake one year of in-
service training.  
 
Source: PDST: Reading Recovery 

Supplementary 
Teaching Support 
programme, 
Greece 

Supplementary Teaching Support is a standalone support scheme providing 
additional tutoring in the main academic subjects at upper secondary level. 
The initiative is primarily aimed at those students who are experiencing 
difficulties in specific classes (both those who are falling behind their peers and 
those who wish to improve their skills) but all students are able to access 
support regardless of their academic performance. The schemes are 
particularly common in schools located in areas with a high concentration of 
low income families. 
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Students are able to attend additional support classes for a variety of school 
subjects throughout the school year for up to 12 teaching periods and can also 
choose to attend summer courses when available. These schemes commence 
with the normal school year and end just before the end of the academic year 
or leaving certificate examinations. Each subject is taught for up to four hours 
per week and the teaching period lasts for 45 minutes. Each pupil can attend 
up to 14 hours per week. A full-time teacher is appointed to act as a scheme 
planner and evaluator and is responsible for the coordination, organisation and 
management of the scheme within their individual school unit. The subjects 
can be taught by full-time teachers specifically allocated to the scheme, 
‘stand-in’ teachers from the school or other neighbouring schools, or even 
externally sourced teachers paid by the hour. 
 
The aim is to improve the overall quality of education offered to students and 
to facilitate their entry into higher education or the labour market. 
Furthermore, tailored support has been introduced in areas with a high 
proportion of early school leavers. Since the introduction of the scheme in 
1997/98, more than 230 000 students have benefited. 
 
However, the scheme is now being revised and due to funding problems, the 
future of the supplementary teaching support measure is uncertain. Already 
many such courses are being suppressed, only those in the most 
disadvantaged areas remain active at the moment. 

Extra tuition 
measures, France 

There are a range of extra tuition measures in France. The Ministry of National 
Education has implemented several national initiatives:   

 Extra support for pupils facing difficulties (since 2008) for all pre-
primary and primary school students who need immediate pedagogical 
support. Two hours of support have been added due to the reduction of 
classes on Saturday morning.   

 Summer classes (since 2008) for pupils in the final two years of 
primary school who are facing difficulties.  

 Individualised programmes for success (Programme personnalisé de 
réussite educative, PPRE). PPRE targets primary and lower secondary 
school pupils experiencing difficulties with reading, writing and 
numeracy who are in danger of leaving school without completing an 
upper secondary level qualification. Each student is assigned an 
individualised action plan to help them learn and develop, while taking 
into account their individual circumstances. Within the PPRE the school 
agrees a 'contract' with the pupil and his or her family. This contract 
includes a help and support programme both during and outside school 
hours, and sets out the objectives and the resources attributed to the 
pupil and to his or her family. The objective is to avoid school-year 
repetition or to benefit from an unavoidable repetition. In the Académie 
of Besancon, an evaluation of PPRE in lower secondary schools has 
shown that they last in general between four and six weeks; 90 % of 
PPRE were considered useful regarding pupils’ attitudes; 60 % in terms 
of acquisition of new capacities; but only 40 % were useful for 
acquiring new knowledge. In 55 % of cases the use of PPRE was 
considered to have a positive influence on teachers’ professional habits. 
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 Personalised support (accompagnement personalisé) targets voluntary 
pupils in their first year of upper secondary school/vocational school. It 
involves two hours per week and this also includes orientation 
activities. 
 

Other measures in France address priority education (RAR). After-school 
educational activities (Accompagnement educatif) target pupils from primary 
and lower secondary school who depend on priority education (RAR, RSR 
networks) and primary school pupils in French ultra-peripheral regions. After-
class support is offered four times a week for about two hours to help pupils 
do their homework, to do sport, cultural and artistic activities and to provide 
extra oral practice for foreign languages. Support is delivered by voluntary 
teachers, teaching assistants, pedagogic and linguistic assistants, staff from 
recognised associations, artists, and students. 
 
Another priority education measure is the network of specialised 
accompaniment for pupils facing difficulties (Réseaux d'aides spécialisées aux 
élèves en difficulté, RASED). Target groups are pupils from pre-primary and 
primary schools facing particular pedagogic and adaptation difficulties (e.g. 
delays in the acquisition of language skills; psychomotor problems). 
Specialised support takes place during school hours and can be used at any 
stage of pre-primary and primary education. It is provided by school 
psychologists and specialised teachers who complement the role of teachers 
and contribute to putting in place adapted solutions. Both pedagogic support 
and rehabilitative activities are provided for pupils who have difficulties 
adapting to the school context (with psychological support if needed). Several 
interviewed stakeholders have mentioned that RASED is playing a crucial role 
but that currently the scheme is receiving less and less support (reduction of 
posts for specialised teachers) limiting its capacity to address identified needs. 
 
There are also extra tuition measures implemented through local urban policy. 
The Projects for success in education (Projets de reussite educative, PRE) 
target children from between 2 and 16 years old who are living in urban 
disadvantaged areas (Zones Urbaines Sensibles). PRE assisted 93 581 children 
from 1 361 urban zones in 2009. The scheme focuses on addressing social 
difficulties with an individualised approach. After-class individual support is 
offered which involves cultural, artistic and sporting activities, parent-school 
actions and help in transition from pre-primary to primary and primary-
secondary. The objective is to improve results at schools. 
 
For more information about the RASED programme: Ministry of education: Réseaux d'aides 
spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) 

Education Groups 
and Activity 
Groups, Lithuania 

Activity and education groups for children, established as part of the National 
Project ‘Returning ESL Back to Education System’ (Iškritusių iš mokyklos 
mokinių grąžinimas) seems to be a very successful approach for under-
achieving pupils or pupils at risk of dropping out. These groups were 
established on the grounds of research evidence that suggested that early 
school leavers, under-achieving pupils or pupils at risk of dropping out need 
individual learning support to start at their academic level and not at the level 
of school requirements for their age. They also need to be able to adapt and 
socialise as these groups often have a number of problems that need to be 
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solved before learning achievements can be improved. Under the first phase of 
this national project, a number of education groups were established in six 
pilot municipalities. Children in these groups included early school leavers, 
‘street children’, pupils who were expelled from school, and children with 
learning difficulties. 
 
These education groups aimed to help participants with their educational 
problems and problems in their family and social lives. Special pedagogical 
support for these children was provided in small groups (3-4 students) or 
individually. Groups were held on average two to three times a week. The 
main learning methods used included storytelling, individual and group tasks, 
conversation classes and creative tasks. In 2006 a total of 315 pupils 
participated in the groups and in 2007 405 pupils participated. Surveys of 
teachers and children were undertaken and revealed many positive results 
such as improved self-esteem, increased learning motivation and improved 
learning results. Funding for the groups, for two and a half years in six 
municipalities cost approximately EUR 870 000. Education Groups are now 
funded through municipal budgets. 
 
Source: Project publication (2008). Preventive and Integrative Model for ESL and its 
Implementation Recommendations (Iškritusių iš švietimo sistemos mokinių grąžinimo ir iškritimo 
iš mokyklos prevencijos modelis ir jo įgyvendinimo rekomendacijos). 
 
For more information about the Returning ESL to the education system programme, see: 
IŠKRITUSIŲ IŠ MOKYKLOS MOKINIŲ GRĄŽINIMAS 
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Support for transition 

The Career Start 
Programme 
(Ammattistartti), 
Finland 

The Career Start programme (ammattistartti) was piloted in 2006 and has now 
been introduced as a mainstream activity in the education to work transition 
agenda. It is aimed at school dropouts and young people who have not 
decided on their career direction.  
 
The programme allows young people to try different vocational courses, visit 
work and training places, access professional career guidance and other 
support options in order to explore different career and job opportunities 
before selecting their study or employment route. The programme also allows 
the participants to strengthen their study and life skills, and basic numeracy 
and literacy skills.  
 
The programme lasts for 20-40 study weeks, depending on the needs of the 
individual. The aim is that each participant has an individual integration plan 
(integration into employment, education or training) in place at the end of the 
programme). Students are able to move easily from the programme to courses 
leading to certification, which will take into account prior learning undertaken 
during the preparatory phase. In other words, participants are not asked to 
repeat the studies they have already completed during the Ammattistartti 
programme. 
 
Out of 2 800 participants whose progress was followed during the pilot phase, 
1 900 found a path to education, training (including apprenticeships) or 
employment during their time on the programme.  
  
Source: Nevala, Anne-Mari (2009) What works in moving early school leavers towards 
participation in learning or employment: a brief comparison of practices in Slovenia and Finland. 
Peer Review on “Project Learning for Young Adults: A social integration programme helping young 
people back into work and education”. Slovenia, 2-3 November 2009  
 
Jäppinen, Aini-Kristiina (2010), Onnistujia opinpolun siirtymissä: Ammatilliseen peruskoulutukseen 
ohjaavan ja valmistavan koulutuskokeilun (ammattistartti) vaikuttavuus. Loppuraportti. 
Opetushallituksen julkaisu. 

Further information: Koulutusnetti or edu.fi 

Initiatives under 
the Aanval op 
schooluitval 
Programme, 
Netherlands 

Efforts in the Netherlands have aimed to ensure that young people receive 
transition support when moving from relatively small and familiar pre-
vocational secondary schools (VMBO) into much larger upper secondary 
schools (MBO). The transition support is also followed up to ensure that young 
people are not ‘left alone’ in their new school. 
 
There are many examples of different projects that aim to address the issue of 
transition within the different regions in the Netherlands. One of these is the 
‘Spirit4You’ programme in the Hague. One of the causes of early school 
leaving found here is the weak connection between VMBO schools and MBO 
ROC schools. Since 1998 there have been many initiatives introduced to tackle 
this problem and in 2005 an agreement was signed between VMBO and MBO 
schools which expressed the need for greater cooperation between the levels 
of education. The Spirit4You agreement sought to strengthen the regional 
position of vocational education (MBO and VMBO), to encourage an 
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appropriate choice of school, and to strengthen links to the labour market. 
Activities of Spirit4You include:  

 A summer school focusing on preparing young people for the transition 
from primary school to secondary school and from VMBO to MBO has 
been established (ROC Nova College in Mondrian). 

 Cooperation to ensure that young people in VMBO schools have the 
appropriate guidance to progress to the next level of education was 
encouraged.  

 The transfer to MBO schools is monitored and students are given 
appropriate support to ensure that they are not at risk of leaving within 
the first years of MBO. 

 All students who transfer from VMBO to MBO have language tests and 
extra language classes are provided where necessary. 

 School support advisory teams have been established. These teams 
consist of professionals who provide care for children and parents.  

 In the Hague all secondary schools work together to track and report 
absenteeism.  
 

Another project is the ‘Rebound MBO’ which was established in 2009. This 
project aims to monitor and help those students with behavioural problems 
and who are at risk of leaving school early. Also, for those students not doing 
well in education the ‘Pathways’ project offers alternative pathways for 
students, involving collaboration between industry and MBO schools.  
  
‘Spots on Jobs’ is a more recent project which will continue until 2014. It has 
the following objectives:  

 continue to reinforce parental involvement; 
 ensure an efficient transfer of pupils from VMBO to MBO by providing 

appropriate guidance and support; 
 ensure that students and parents are better informed about the choice 

of secondary vocational training; 
 develop a comprehensive recording and monitoring system for school 

truants; 
 ensure that school head teachers address parents about their child's 

truancy; 
 achieve an annual reduction of 10 % of the number of early school 

leavers; 
 have greater focus on entrepreneurship in education, providing 

students in secondary vocational training with information about 
entrepreneurship;  

 increase career opportunities by organising company visits, taster days, 
open days and talks by guest lecturers.  
 

Sources: Spirit4you: Projectplan 2010-214 
 
Aanval op schooluitval: Rijnmondse vmbo-scholen openen mbo-punten 
 
Spots on jobs: Bekijk je toekomst 
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Connexions, UK The Connexions service aims to ensure that young people receive effective 
support at important transition points in their school or college lives. Some 
municipal areas are particularly good at collecting and sharing information 
about young people leaving school. This helps provide effective monitoring of 
their subsequent progress and helps to identify those dropping out of further 
education or whose choices are unknown. 
 
One of the projects being piloted in Derby under the Raising the Participation 
Age programme is the ‘Managed Learning Transfer Protocol’, which looks at 
ways in which Local Authorities can put a transfer package together for a 
young person who finds themselves on the wrong educational programme. A 
transition to another course is arranged formally and professionally, so that a 
student does not have to drop out in order to re-apply. This removes the risk 
of them ‘getting lost’ in the intermediary phase. 
 
A second project in operation in the Derby area is ‘Transition Mentoring’, which 
supports transition from year 11 into post-16 education. Students are 
allocated a mentor (via the local pupil referral unit) at Easter time. The mentor 
works with the student until the end of year 11, supporting and helping 
him/her to plan his/her progression route. They then continue working with 
the student through the summer and into the first term with the new provider. 
However the scheme is only offered to fairly small numbers of targeted pupils.   
 
Source: Connexions, Derbyshire, Managed Learning Transfer Protocol 
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Financial support for students or families 

Czech Republic Support for children is provided on the basis of family income. If family income 
is 2.4 times less than the subsistence level, a family can claim a child 
allowance. This system has been in place since January 2008.  
 
Pupils who commute to school are able to pay a reduced fare. Between the 
ages of 6 and 15, pupils pay less than 37.5 % of the normal fare and between 
the ages of 15 and 26 no more than 75 %. The regional authorities subsidise 
this system. 
 
Pupils in the first year of basic education and children placed in preparatory 
classes are given basic teaching aids, free textbooks and teaching texts.  
 
The programme ‘Support of Roma Secondary-School Pupils’ (initiated in 2000) 
has received funding of CZK 10 million per year. The funding is directed at 
families who are unable to afford the cost of secondary or higher vocational 
education. Since 2008 support has been restricted to pupils with regular school 
attendance, and with no disciplinary problems. The support covers the costs of 
education, school meals, accommodation, travel expenses and learning 
materials.  
 
Sources: Eurydice (2010) Organisation of the education system in the Czech Republic 2009/2010, 
European Commission  
 
Ministry of Education Youth and Sports: Subsidy programme support of Roma secondary-school 
pupils  
 

 
School and work: 
the ‘Dowry 
System’ (Sistema 
Dote) in the 
Lombardy Region, 
Italy 

 
The Dowry System (Sistema Dote) was introduced in 2009 by the Regional 
Council of the Lombardy region. Almost EUR 333 million was allocated to the 
project to support students in general education, vocational training and young 
people who are trying to (re)-integrate into the labour market. The 
programme is aimed at providing financial support to a wide range of families 
(more than 200 000) and vulnerable people. The Dowry System consists of 
three broad activities: Dote Scuola (EUR 196 million); Dote Formazione (EUR 
25 million); and Dote Lavoro (EUR 112 million).  
 
Dote Scuola addresses young people attending general education. The system 
provides support for young people in primary and secondary schools and those 
attending Vocational Education and Training establishments. 
 
Dote Formazione is for those between the ages of 16 and 64 years of age who 
want to strengthen and increase their skills, knowledge and abilities. The 
maximum contribution is EUR 5 000. Workers can also benefit from this 
measure. 
 
Dote Lavoro addresses those people between 16 and 64 years of age who 
want to enter or re-enter the labour market (the unemployed, first-time 
jobseekers, and temporarily laid-off workers). These people are supported by 
a tutor in a qualified agency. The minimum contribution is EUR 1 500 and it 
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can be used for attending short training courses organised by the regional 
training and education system. The recipients can obtain a further contribution 
of up to EUR 3 000 according to need.   
 
Sources: Cedefop (2010) A Bridge to the future- European policy for vocational education and 
training 2002-2010, Italy Refernet 
European Commission (2008) National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 
2008-2010, Italy 
urydice(2010) Organisation of the education system in Italy 2009/2010, European Commission 
 

Motivation 
scholarships, 
Slovakia 

Motivation scholarships were introduced to motivate children from 
disadvantaged families to complete school and to improve access to education 
for socially disadvantaged families. The scholarships were aimed at students of 
secondary schools, vocational schools and practical schools whose parents 
earned below the minimum subsistence level. Scholarships have been 
available since 1 June 2004, with new terms for awarding scholarships 
introduced in September 2008. The scholarships are intended to cover at least 
part of the costs of education (e.g. travel costs, food, accommodation, learning 
aids, etc.). 
   
The original project (from 2004-2006) was implemented with support from the 
European Social Fund. The provision of benefits was outlined in a contract 
between a school and the Institute of Information and Prognoses of Education. 
The payments were made to respective schools through the Institute. The 
amount depended on student’s educational achievements, which motivated 
students to achieve better results. 
 
During the implementation of this measure school directors have gradually 
started to apply their powers given by legislation. In particular, they have 
awarded the scholarship based on school attendance. As a result, school 
attendance of the students receiving scholarships has improved, which in 
many cases resulted in better performance at school.  
 
A survey carried out on a sample of students of secondary specialised schools 
receiving benefits shows that a minimum of 99 % of them complete their 
education. 
 
Source: Cedefop (2010) A bridge to the future: European policy for vocational education and 
training 2002-10. National policy report – Slovakia  

Educational 
Maintenance 
Allowance, UK 

One of the key forms of financial support in the UK has been the Educational 
Maintenance Allowance (EMA), which gave students up to GBP 30 per week for 
attending post-16 education. Payments were dependent upon attendance. The 
current government has now ended the scheme, with the last payments being 
made at the end of the 2010/11 academic year. The Department for Education 
have cited research by the National Foundation for Educational Research 
reporting that 90 per cent of students who received the EMA would have still 
continued with their education without the payment. 
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However, an evaluation conducted under the former government showed that 
the EMA resulted in staying-on rates in full-time education that are higher than 
would otherwise have occurred, and the initiative also appears to have positive 
impacts on parental attitudes to staying-on among young people. 
 
Sources: Direct Gov: Closure of the EMA scheme 
BBC News: Q&A: EMA grants 
UK Commission for Employment and Skills (2010) Praxis: An appetite for learning: increasing 
employee demand for skills development  
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After-school activities 

Free-time 
activities, Czech 
Republic 

A school can offer all-day care in school facilities to students. These include 
the školni družina, intended for pupils in primary education, while their parents 
are at work, and the školni klub, which provides general interest activities for 
pupils in secondary education. The školni družina and the školni klub provide 
general interest education for pupils of one or several schools.  
 
Sources: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic (2008) National Strategy 
Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Czech Republic, European 
Commission 
 
Eurydice (2010) Organisation of the education system in the Czech Republic 2009/2010, European 
Commission 

Open Classes, 
Spain 

The Fundación Tomillo organises ‘open classes’ that take place after school 
every weekday at different secondary schools in Madrid. The classes run from 
16.00 to 19.00. The objective of these classes is to encourage communication 
through reading and ICT, develop the basic skills and attitudes of the 
participants and to promote coexistence of people of different ethnic groups. 
The classes take place at schools that are located in neighbourhoods that have 
a lack of cultural and educational infrastructure.  
 
Source: Fundación Tomillo: Escuela Infantil Las Amapolas  

Open schools 
(Écoles ouvertes), 
France 

Open Schools (Écoles ouvertes) are targeted at secondary school students in 
RAR (priority education in socially/economically deprived area). 
 
The initiative was launched in 1991 to enable students to access schools on 
Wednesdays and Saturdays and during the school holidays. Students are able 
to take part in a variety of different activities, including educational (which 
accounts for 34 % of activities offered and includes help with homework and 
specialist support), cultural (27 % of activities) and sports or social activities. 
The aim is for students to become actively involved in school life and see the 
school as a place they want to be. 
 
Accompagnement educatif (see above) provides after school activities, both 
cultural and sport based. 
 
Source: Ministry of Education: École ouverte 

Open Schools, 
Italy 

A scheme called Open Schools (Scuole Aperte) aims to tackle disengagement 
of students in compulsory education in the region of Campania. Over 40 % of 
schools in the region take part and 250 projects were funded in the school 
year 2008-09. The projects can be implemented by schools at all levels, from 
pre-schools to upper secondary schools. 
 
Generally Open School projects are run by schools in association with local 
authorities or universities. In 2008-09, 1 350 after-school classes in 
disadvantaged areas were organised. The most popular activities are theatre 
and music workshops, ICT courses and workshops that promote intercultural 
cooperation or active citizenship.  
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The workshops take place after school hours and are open for all children, 
including those who have already left compulsory education. They provide a 
way to re-engage some of the most disadvantaged young people and students 
at risk of dropping out.  
 
Source: Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European 
Commission: Brussels,  

Tanoda centres, 
Hungary 

In Hungary, the European Social Fund supported the creation of a network of 
Tanoda centres aimed at providing disadvantaged children, mainly but not 
exclusively Roma, with extra support. The centres help children with 
homework, and also organise art and sport activities. For school subjects, 
classes are provided by local school teachers, who can identify difficulties at 
school. School performance and attendance have dramatically risen since the 
Centres started to work. Key success factors seem to be the direct 
involvement of representatives of the Roma community and of parents. Since 
2003 about 57 informal afternoon schools have been established. 
 
Source: Kézdi, G and Surányi, E (2009). A Successful School Integration Program. An evaluation 
of the Hungarian National Government’s School Integration program 2005-2007. Roma Education 
Fund 

Culture Card, 
Netherlands 

The culture card was introduced in the 2008/09 school year. All secondary 
school students received a personal card similar to a credit card with a balance 
of EUR 15 to be used to pay for cultural activities. Initially, teachers decided 
when and how students used the card according to the school’s cultural policy. 
The card was introduced to encourage participation of all students in cultural 
activities that some may not have been able to afford to attend. 
 
Source: Eurydice (2009) Organisation of the education system in the Netherlands 08/09, 
European Commission. 

 
 

Other targeted preventive measures 

Mobile teams, 
Belgium (Wallonia) 

In 2004 mobile teams were introduced to combat ESL, violence in schools and 
exclusion/marginalisation. The teams consist of non-school staff who are 
charged with helping to resolve issues that students may encounter. The 
teams intervene only at the request of school management.  
 
Source: Enseignement: Les Équipes Mobiles   
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COMPREHENSIVE PREVENTIVE MEASURES AND POLICIES 

Countries which have increased the length of compulsory schooling 

Denmark 
In 2009 compulsory education was extended to include one year of pre-
primary school.  

Ireland 
In 2000 the school leaving age was increased to 16, or three years of 
secondary level education (up to the end of Junior Cycle). 

Spain 

The age at which a young person can leave compulsory education was 
extended from 14 to 16 years under the Organic Law on Education Act (LOE) 
in 2006. 

Italy 

The Finance Law for 2007 states that “education for at least ten years is 
compulsory and is intended to enable pupils to obtain an upper secondary 
school qualification or a vocational qualification requiring at least three years, 
by the pupil’s eighteenth year”, with effect from training/educational year 
2007. Previously, compulsory education only lasted until the age of 14 and 
participation in upper secondary education and vocational training was 
voluntary.  

 
Hungary  

The 2003 Public Education Development Strategy extended compulsory 
school attendance from 16 to 18.  

Netherlands 

The compulsory school age has been extended from 16 to 18. All pupils up to 
the age of 18 are required to continue learning until they have obtained a 
basic qualification (a HAVO, VWO or MBO level 2 certificate – qualifications at 
ISCED level 3).  

 
Poland 

Education is obligatory up to the age of 18. A change in the entry age to 
schools – from 7 years old to 6 years old was introduced in 2009/2010 but 
will not be enforced until 2011/2012. 

Portugal 

In 2006/07 one of the priorities of the Government was to improve the first 
cycle (6-10 year olds) of compulsory education. Subsequently the school 
timetable was extended until 17.30 in order to provide renrichment activities.  
 
Curriculum enrichment activities are selected in accordance with the 
objectives defined in the projecto educativo of a school cluster and should be 
included in the annual activities plan.  
Source: Eurydice (2007) The Education System in Portugal, 2006/07, European Commission  

Romania 

In Romania, the number of years of compulsory schooling has been 
increased from eight years to 11 years (ten mandatory years in school and 
one mandatory year of pre-school).   

United 
Kingdom 

The Education and Skills Act 2008 increased the age of compulsory 
participation in education or training to 18 years old by 2015.. Local 
Authorities (LAs) will be responsible for ensuring that young people in their 
area participate in education until the age of 18 and for providing the support 
young people may need to overcome barriers to learning. 
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Countries which have introduced education and training ‘guarantees’ 

Germany 
A legal entitlement to a lower secondary school-leaving certificate was 
introduced in Germany on 1 January 2009. 

France 

In France, the ‘Acting for Youth’ plan, announced in September 2009, includes a 
‘right to prepare for active life’ extending scholarly obligation (different from 
compulsory education) from 16 to 18 years of age. It is meant to ensure that all 
young people have adult supervision until at least the age of 18. 

Austria 

In Austria, the ‘Vocational Training Act’ (Berufsausbildungsgesetz) guarantees 
vocational training for all young people up until the age of 18. The Act, which 
was reformed in 2008, includes an ‘Apprenticeship Guarantee’ 
(Ausbildungsgarantie), which is for young people up to the age of 18 who want 
to start an apprenticeship but cannot find one at a company.  

Finland 

A Youth Guarantee Scheme has been in effect in Finland since 2005. New 
implementing guidelines from the Ministry of Employment and Economy 
emphasise the importance of early intervention as well as creating a more 
efficient service. According to the guidelines, the local employment agency 
must produce, in collaboration with the young jobseeker, a joint individual 
employment plan. The plan should be produced within two weeks of the young 
jobseeker registering with the employment agency. The individual employment 
plan contains goals, services and measures needed to support the jobseeker to 
secure employment or to access education. 
 
Source: Arnkil, R, European Employment Observatory Review: Youth Employment Measures.
National Article for Finland 

United 
Kingdom 

Local authorities have responsibility for meeting the ‘September Guarantee’, 
ensuring that all 16 and 17 year olds must be offered an appropriate education 
or training route with support where needed.  
In 2009, almost 96 % of 16 year olds and 90 % of 17 year olds said that they 
wanted to continue learning and received an offer under the Guarantee. 
 
Source: DCSF, DWP, BIS (2009) Investing in Potential, our Strategy to increase the 
proportion of 16-24 year olds in education, employment or training 
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Curricular reforms, new types of study pathways and changes in teaching methods 

Qualification 
modules, Germany 

Qualification modules, targeted mainly at disadvantaged young people or 
those with learning difficulties, were established in the 2003 Vocational 
Training Act and established a modular approach to educational pathways. 
They provide basic, training-related knowledge and skills and prepare 
participants for training. Through the modules, learners can gain recognition 
for partial qualifications. Alongside training in life skills, the learners also 
receive additional mentoring and support in social education. The introduction 
of qualification modules responds to a number of objectives:  

 to improve the learners’ opportunities to participate in working life, i.e. 
to get a job or apprenticeship position; 

 to provide companies with higher numbers of applicants for training and 
therefore more skilled staff; 

 to improve the quality and efficiency of training preparation; 

 to reduce drop-out rates and increase young people’s motivation to 
learn and achieve. 
 

Since the programme was introduced, new qualification modules have been 
introduced on a continuing basis and there are now around 480 in total. 
Overall take-up is increasing and in 2006, around 92 500 young people 
benefited from pre-vocational training.  
 
Source: European Commission (2009) Summary Report on the Peer Learning Activity on One 
Step Up 

All Day Schools, 
Greece 

This measure has been viewed by some stakeholders in Greece as one of the 
most successful initiatives introduced in the education system during the last 
few decades. It is also one of the most important measures introduced to 
enhance school completion. 
 
The aim of All Day Schools is to improve the academic performance of primary 
school students though the revision and transformation of both school space 
and timetables. The schools operate from 07:00 until 16:00, in contrast with 
ordinary primary schools which are only open from 08:00 until 13:00. All day 
schools seek to improve the educational, cultural and social role of the school, 
as well as its ‘openness’ to society. They do so by encouraging creative 
learning and by experimenting with new forms of school organisation and 
management. The enrichment of study programmes, the development of 
special laboratories, and the implementation of innovative teaching with the 
use of new technologies are just a few of the ways which ’all-day schools’ seek 
to adapt to emerging social and educational needs. In addition, the 
lengthening of school opening hours and timetables provides additional 
support to working parents who are often unable to help their children with 
homework. 
 
All Day Schools were first introduced in 1998 following changes in relevant 
legislation. Initially, 28 schools were selected to implement the scheme on a 
pilot basis and were financed through EU funds. Most of the pilot All Day 
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Schools were based in the most deprived areas of the country, where the 
average income of parents is low, unemployment is high and there is a high 
incidence of school failure among students. Following an initial assessment, it 
was decided to extend coverage to all geographical areas and also to introduce 
similar arrangements at pre-primary level. A total of 4 000 schools were 
operating in Greece by 2008/2009, covering about 75 % of Greek schools.  
 
However, All Day Schools can be separated into two categories, the majority of 
them being ‘open’ all day schools where the compulsory timetable is followed 
until 13:00 and where students chose to remain until 16:00. These schools 
operate as schools with extended opening hours, without a structured 
programme, infrastructure or the staff to support them. 
 
A smaller number of All Day Schools continued to operate as ‘closed’ all day 
schools, where a structured timetable was compulsory for all children, 
throughout the duration of each day. These were called ‘Pilot All Day schools’ 
and enjoyed good financing, follow-up and support. Mainstreaming these 
schools would have been desirable but not possible due to the enormous cost 
involved.  
 
There has been no large scale evaluation of the All Day Schools but a survey 
carried out in 2008 of 2 044 parents and 198 teachers on the operation of all 
day schools found that:  

 The majority of parents and teachers found that overall the operation of 
All Day Schools was satisfactory, but 50 % of teachers felt changes had 
to be made to the All Day Schools. 

 99 % of both parents and teachers agree on the need for the 
continuation of All Day Schools. 

 The majority of parents (65 %) and teachers (48 %) felt that the main 
benefit of All Day Schools was in helping students do their homework 
for the next day. 
 

However, respondents pointed out some serious infrastructure problems (lack 
of dining room, area for rest, lack of special room for cultural activities etc.) of 
the All Day Schools.  
 
Source: Konstantinou Charalambos, University of Ioannina (2008) Overview of the social and 
pedagogical role of All Day Schools: a survey of parents and teachers 

The New School, 
Greece 

During the school year 2010-2011, the New School policy measure was 
introduced in 800 schools all over Greece, attempting to bridge the enormous 
gap between the above mentioned two types of All Day School.  
 
The New School initiative aims to alleviate the influence of negative family 
factors on children, to enhance the social and cultural position of children from 
disadvantaged backgrounds, but also to make good use of the extra time 
children spend in school by helping them to prepare their homework and 
involving them in creative activities, which all in theory should help reduce 
ESL. The end of the compulsory daily programme that all children need to 
follow will be extended by one hour, ending at 14:00 instead of the previous 
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13:00. Between 14:00 and 16:15, the school will then operate a ‘flexible zone’ 
of activities, where activities will be selected according to the needs of the 
students of each school. The subjects that can be covered during the ‘flexible 
zone’ include homework, sports, theatrical education, English, music, second 
foreign language, painting, and other creative activities. Thus, the ‘New 
School’ attempted to generalise the concept of the Pilot All Day Schools by 
emphasizing new subjects, foreign languages, and helping students with their 
homework.  
 
The academic year 2010/2011 is the first year of operation of the New School 
but the initiative has already been subject to criticism.  
 
Interviewees criticised the New School initiative for various reasons, including: 

 It introduces too long a timetable for students which without the 
necessary infrastructure can become exhausting. Schools would have to 
introduce libraries, a dining area, areas for rest and for special activities 
for schools to be able to keep children there until 16:00.  

 The teaching staff allowed to be involved in the flexible zone are not 
required to have pedagogical experience with young children.  

 Pedagogical principles for the teaching of foreign languages are not 
respected, and may lead to confusion among students. 

 More significantly for ESL, that the children that have a cultural capital 
deficit, and who are most in need of special tutoring and support, will 
not be able to find such support in an intensive timetable full of 
activities, that diverts attention away from attaining key Learning 
outcomes towards imperfect learning on many subjects and bodes 
unfavourably for school failure in later years that may lead to ESL.  

 
Source: Stakeholder interviews 

Reform of 
secondary 
education, Spain 

The Action Plan 2010-11 states that there should be a change in the 
organisation of the last year of secondary education (ESO). There should be 
two options open to students, the Bachillerato and a vocational programme, 
both of which will result in a secondary education qualification. Furthermore 
there should be better choice for those students who at the end of the third 
year of ESO are unable to progress. There should be a choice between 
repetition of the year or pursuing the Initial Vocational Qualification 
Programme (Programas de Cualificación Profesional Inicial, PCPI). Furthermore 
it is stated that new modules for the PCPI should be designed. The purpose of 
the Initial Professional Qualification Programmes is to facilitate labour market 
integration or education reintegration of young people who have dropped out 
of school. 
  
The newly passed Law for Sustainable Economy includes actions to facilitate 
the achievement of the Diploma for Compulsory Secondary Education and the 
achievement of post-compulsory education by reflecting some of the proposals 
made in the Action Plan 2010-2011. 
 
There have been significant changes in the curricula that take account of the 
competence-based approach. Both in primary and secondary education, the 
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curriculum for each subject details how it is expected to contribute to the 
development of the key competences, including the transversal ones. A special 
emphasis has been put on reading, which is understood to be essential for 
developing all the key competences, and therefore has to be dealt with within 
all subject areas. 
 
Sources: Ministerio de Educación (2010) Plan de Acción 2010-2010 
 
Ministerio de Educación (2009) National Report 2009 for Joint Report “Education and Training 
2010” of the European Commission 

Improving 
teaching methods, 
Spain 

In terms of improving teaching methods, the Plan to reduce early school 
leaving states that programmes should be introduced to encourage teachers 
who work with students with learning difficulties to work more closely 
together. Furthermore the plan states that resources should be created to 
support teachers who work with low achieving students.  
 
As a project example, the secondary school, IES Senda Galiana, in Madrid 
introduced the use of text messaging in order to notify parents of 
absenteeism. As a result of the success of this initiative the school proposed to 
introduce teaching methods using other types of technology and other 
methods to motivate students and subsequently reduce the levels of school 
failure. The initiatives that were introduced included:  

 New technologies were used in the classroom (WI-FI, video projectors 
etc). It is thought that this encourages greater motivation to participate 
in lessons. 

 Encouraging the use of the library and subsequently encouraging 
reading as a past time activity.  

 Introduction of leisure and free time workshops that aim to encourage a 
more productive use of students’ free time.  

 The use of ICT to search for teaching materials. 

 Teacher training courses focused on tackling the problem of school 
failure and that familiarise teachers with the use of new technologies. 

 Preparation of course books aimed at those students at risk of dropping 
out. 

 Enhanced communication with families on a weekly basis. 
 

The implementation and development of these initiatives has taken place in 
recent years. Before the implementation of this project, the number of 
students entering the first year of ESO was 150 however the number of 
students who continued to level four was 105.  
 
At present the number of students entering the first year of ESO is still 150 
however there are now approximately 130 students continuing to level four, 
representing a significant reduction in the number of students who are leaving 
this school early.  
 
As a general measure, since 2009, a two-year Master's degree has been 
introduced as a prerequisite for graduates wishing to teach at secondary 
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schools, with a view to raising their abilities in the key competences. In-
service training is playing a role in familiarising existing teachers with the 
competence-based approach. Changes in the assessment methods are also 
being introduced gradually. 
 
Some Autonomous Communities have set up teacher training processes and/or 
prepared materials focused on basic competences.  
 
Sources: Ministerio de Educación, política social y deporte (2008) Plan para la reducción del 
abandono escolar 
 
Equipo docente del IES Senda Galiana, Plan de motivación y seguimiento del alumnado con riesgo 
de abandono escolar en el IES Senda Galiana 

Alternation 
schemes, France 

There are different types of schemes in place allowing alternation between 
periods in lower secondary school, vocational school and in a business.  
 
The alternation schemes target pupils under the age of 16, generally during 
the third and fourth years of lower secondary school, who are experiencing 
difficulties. These students do not benefit from traditional pedagogic 
structures, but are interested in vocational training. Participation in the 
alternation schemes is voluntary. Some of the recent alternation schemes 
include: 

 Dispositif d’initiation aux metiers par alternance, which has been in 
place since 2008. This replaces the previous junior apprenticeship 
programme.  

 Modules for vocational initiation, (Decouverte professionnelle 6 h, DP6), 
which allows lower secondary school students to spend 6 hours per 
week in a vocational school.  

 
For more information: Ministry of Education: Formation en alternance 

The Junior 
Certificate School 
Programme and 
the Leaving 
Certificate Applied, 
Ireland 

In Ireland, two programmes have been developed which target at-risk 
students. These are the Junior Certificate School Programme (JCSP) and the 
Leaving Certificate Applied (LCA). The programmes both stress cross-curricular 
work, tasks and projects, as well as personal and social development. 
According to the information available on these programmes, they are viewed 
positively by staff and students.  
 
The JCSP is currently operating in over 240 schools throughout the country. It 
aims to make the Junior Certificate more accessible for young people who may 
leave school without formal qualifications. It “attempts to help young people 
experience success and develop a positive self-image by providing a 
curriculum and assessment framework suitable to their needs”. On completion, 
students are given a profile which is an official record of their achievements 
from the Department of Education and Science.  
 
The JCSP is a student-centred programme with: 

 a cross-curricular approach; 

 short term attainable goals and targets; 
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 an emphasis on improving literacy and numeracy; 

 active teaching methodologies based on differentiated teaching and 
personalised learning for each student; 

 opportunities to develop social and communication skills; 

 an opportunity for parents to be involved in their child’s education.  
 

The programme is attractive for learners who might otherwise lack enthusiasm 
or application for the traditional Junior Certificate.  
 
However, it has been found that for some students completing the JCSP, the 
transition to the LCA is too difficult.  
 
The LCA is a two-year Leaving Certificate offering a practical programme with 
a strong vocational emphasis. It is innovative in terms of both content, 
teaching / learning approaches and the assessment methods used. Target 
groups for this certificate include students who are not adequately provided for 
by other Leaving Certificate programmes or who choose not to opt for such 
programmes. An important element of the LCA is the recognition of the talents 
of all students and the opportunity for them to develop a sense of 
responsibility, self-esteem and self-knowledge. A wide range of courses are 
available within the LCA ranging from basic skills such as Mathematics, English 
and communications to vocational learning such as agriculture and horticulture 
and catering and hospitality.   
 
There are currently some students who enrol in the LCA but do not stay on to 
complete their programme and instead leave school once they reach the age 
of 16. The report of the Task Force on Student Behaviour in Second Level 
Schools therefore recommends that there is a need to award certification on 
completion of each module of the LCA, so that those students who choose to 
leave school at 16 will leave with some accredited qualification, if they have 
already completed (a) module/s of the LCA. The report also suggests that 
there is a need to put in place a programme at senior cycle, more in line with 
the JCSP, for those students who responded well to JCSP, but who seem 
unable for, or disinterested in the LCA.  
 
Some issues in relation to the JCSP and LCA were identified during interviews 
with stakeholders. One stakeholder suggested that, since it is not compulsory 
for schools to deliver the JCSP, certain schools may choose not to deliver it in 
order to avoid attracting more ‘difficult’ students. Another observed that there 
is a risk that the LCA is seen as a second option, since it does not qualify the 
learner for entry to university. Thus although young people studying for the 
LCA report positive learning experiences, there is still some feeling of stigma 
around this qualification.  
 
Sources: Department of Education and Science (2006) School Matters. The Report of the Task 
Force on Student Behaviour in Second Level Schools 
 
Smyth and McCoy (2009) Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic 
and Social Research Institute, Dublin, 2009 
 
For more information: Leaving Certificate Applied 
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School and work 
alternation, Italy 

In 2003 it was recognised that there was a lack of opportunities to develop 
practical skills in secondary schools in Italy. As a result a law for the promotion 
of ‘school and work alternation’ in all types of secondary schools (law 
53/2003) was introduced by the Italian government. Furthermore in 2005 a 
law for secondary school reform made it mandatory for young people to be 
enrolled in formal education or training activities until the age of 18.   
 
The reforms aimed to support the reintegration of school-drop outs and to 
assist the transition from school to work by ensuring that students have had 
experience of working life. Specifically, the objectives of the secondary school 
reforms were: 

 to introduce flexible learning systems for pupils aged between 15 and 
18; 

 to equip pupils with transferable skills that are required in the 
workplace (for example, team work, communication, planning and 
problem-solving);  

 to help pupils gain experience of different work environments in order 
to help guide them in their future career path choices.  
 

Approximately 50 000 schools initiated a school-to-work project by the school 
year 2007/08. There are certain requirements that have to be fulfilled in order 
to establish a school-to-work project. For example a new body has to be set 
up in a school and new staff positions have to be created to support 
participants and build contacts with businesses. In addition, participating 
businesses have to appoint an internal tutor to be responsible for the pupils 
during their time in the workplace.  
 
The success of the project depends on the close cooperation of schools and 
businesses to agree on the objectives and tasks of the work placement. These 
must be consistent with the educational goals of the school and the activities 
of the business. Schools are able to develop their own models for the 
alternation programmes, for example the duration of the work placement and 
the system of assessment are decided by individual schools.    
 
The Chamber of Commerce has worked together with schools to develop 
modules for the programme, for example:  

 The career orientation path is for pupils aged 15 and lasts between 90 
and 110 hours. Around 60 - 70 % of this time is spent within the school 
on preparatory activities and 30 - 40 % is spent within the enterprise 
doing practical tasks. 

 The work experience path is for pupils from 16 to 18 years old. It is a 
module of 150 to 180 hours, with 10 - 20 % of the time spent within 
the school in preparatory activities and 80 - 90 % spent within the 
enterprise doing practical tasks. 
 

The Chamber also helps to analyse the local economic structure and labour 
market skills needs and to develop the preparatory activities. In addition the 
Chamber trains teachers to liaise with businesses identifies businesses that are 
willing to participate in the programme.  
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The Chamber of Commerce has collected views from participants, schools and 
businesses. Some results of the programme were identified:  

 students’ motivation increased;  

 students were able to develop transferable skills, for example team 
work and communication.  

 
A key success factor of the project was the involvement of the Chamber of 
Commerce in the programme. For example the Chamber of Commerce was 
crucial in ensuring the participation of businesses. 
 
Furthermore the length of work experience placements is an important factor. 
Italian businesses have recommended longer work experience placements 
(from four to eight weeks), as this is considered to be the necessary 
timeframe to become familiar with the working environment and to acquire 
and consolidate practical skills.  
 
Source: Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.  

Focusing on skills 
in demand on the 
labour market, 
Latvia 

The focus of the education system in Latvia has been shifted in recent years, 
from humanities to natural sciences, mathematics and engineering. This is 
because these subjects are identified as promoting sustainable economic 
growth. A total of LVL 22 million (EUR 31 million) has been allocated to 
developing new educational standards which focus on:  

 individual research activities and experimentation in the study process;  

 modern technologies in learning;  

 building links between primary and secondary education institutions, 
universities, research institutes, entrepreneurs and established 
businesses;  

 informing young people about and motivating them to pursue career 
paths in the natural sciences, mathematics, and engineering. 
 

The implementation period of this measure is from 2008 until 2011.  
 
An agreement between the State Education Development Agency and the 
Centre for Curriculum Development and Examinations was introduced in 
December 2008 to ensure that students have the opportunity to study science 
and mathematics in a way that is related to real life. According to the 
agreement the European Social Fund Project ‘Science and Mathematics’ was 
implemented. The main objectives of the project were:  

 To improve the curriculum of science and mathematics for grades seven 
to nine by emphasising students’ scientific inquiry and their skills to 
apply the classroom-gained knowledge in real life situations and to 
facilitate the use of information technologies during the teaching and 
learning process. 

 To ensure methodological support for teachers and students in science 
and mathematics in general education and to prepare various materials 
on the use of teaching and learning strategies, on the assessment of 
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students’ learning achievements, as well as diverse visual aids for 
teachers and students in printed and electronic form.  

 To raise professional capacity of teachers of science and mathematics in 
their work with the curriculum and the teacher support materials. 

 To increase students’ interest in science and mathematics by organising 
extensive cooperation with universities, scientific institutions and 
entrepreneurs. 

  
In order to implement these changes the project team cooperates with 
schools, universities and entrepreneurs. This project will end in August 2011. 
 
Sources: EEO (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010, Latvia 
 
Eurydice (2010) Organisation of the education system in Latvia 2009/2010, European Commission 

Expanding learning 
opportunities for 
pupils aged 14-19, 
Lithuania 

Phase two of the national project ‘Expanding Learning Possibilities for Pupils of 
14-19 years of age’ aims to provide broader education possibilities for pupils of 
14-19 years of age by individualising and differentiating the content of 
compulsory education and making the content more attractive to pupils with 
different educational needs. Furthermore the professional competences of the 
project members will be developed (teachers and school administration staff at 
20 pilot schools and specialists of education institutions). The subjects selected 
for this project are: mathematics, Lithuanian language, history, natural 
sciences, art and technology. The project will develop a more practice-oriented 
learning content for pupils who would be more interested in developing their 
practical skills and vocational competences. New teaching content will also 
include more practice-oriented and more creative teaching methods. The 
project will provide new content material and appropriate training for teachers 
as well as other support to schools in putting this content in practice. It is 
expected that inter alia, this will reduce the number of early school leavers in 
Lithuania. The project duration is from April 2009 to April 2012.  
 
For more information about the Project: Ugdymo plétotés centras; Aktualijos  

Flexible curricular 
management, 
Portugal 

Flexible curricular management was introduced in Portugal in 2006/07, giving 
each individual school the possibility, within the limits of the national 
curriculum, to organise, and manage the whole teaching-learning process 
independently. This measure was introduced to encourage the completion of 
compulsory schooling, the prevention of absenteeism and school drop-outs 
and combating social exclusion.  
 
The curriculum guidelines for the first cycle define the minimum weekly times 
for teaching the curriculum. These times are eight hours for Portuguese 
language, including one hour a day for reading; seven hours for mathematics; 
five hours for environmental studies and five hours for the area of self-
expression and remaining curriculum areas. 
 
Source: Eurydice (2007) The Education System in Portugal, 2006/07, European Commission 
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Reform of upper 
secondary 
education, Sweden 

The reform of the upper secondary education system consists of a variety of 
different changes. The reform is deemed necessary as nearly all pupils proceed 
from compulsory education to upper secondary education but fewer complete 
their education with an upper secondary qualification and ESL is particularly 
common among pupils from vocational upper secondary pathways. 
Furthermore, employers feel vocational upper secondary courses do not 
provide young people with sufficient skills to enter the labour market.  
 
Greater specialisation and improvement of vocational pathways at upper 
secondary level are expected to increase the motivation of pupils. Upper 
secondary education will therefore be developed to include alternative forms of 
study and will contain educational pathways both for students who want to go 
on to post-secondary education and for students who want to go straight into 
work. Social partners will be more closely involved in the development of VET 
programmes. At the forefront of the developments is the acknowledgement 
that not all pupils want to pursue higher education studies – and those pupils 
who do not wish to do so must be offered alternative educational pathways 
which they will find of interest but which at the same time also meet the 
labour market needs. 
 
Some argue these developments are likely to increase completion rates as VET 
students will no longer be forced to follow as many theoretical subjects as 
before Others claim that this reform may lead to a weaker understanding of 
core, academic subjects for those on vocational courses and consequently 
have a detrimental impact on the possibilities of IVET graduates to continue 
their studies at higher education institutes because increasingly the 
academically oriented route will be seen as the main pathway to university 
education.  
 
Source: The Ministry of education and research (2007) Sweden's National Report 2007; material 
for the 2008 Joint Interim Report on the implementation of the Education and Training 2010 work 
programme  
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Examples of guidance and counselling measures 

Guidance and 
counselling in the 
Czech Republic 

There is a counselling system for disadvantaged groups of young people and 
adults in the Czech Republic. Most counselling services are provided under the 
Ministry of Education, Youth and Sports and the Ministry of Labour and Social 
Affairs.  
 
The counselling provided by the Ministry of Education is primarily aimed at 
IVET students. The counselling has been in development since 2002, to 
strengthen services in the area of career pathways.  
 
The Centre for Career Counselling was established in 2005 and provides 
individual counselling and career guidance services for prospective students of 
upper secondary schools and tertiary professional schools, including 
disadvantaged groups of students. The centre provides information on the 
labour market and the employment situation of graduates. Furthermore it 
helps to resolve problems that may be experienced during studies and 
provides support to advisors and teachers. In addition, the internet 
information portal www.infoabsolvent.cz was created by the centre in 2007. 
This portal is aimed at teachers, career advisors students and prospective 
students. It contains four thematic areas, with one specifically focused on 
information and counselling for students who experience problems during their 
studies and those at risk of early school leaving. The objective of the Centre is 
to provide counselling aimed at:  

 Helping students in basic and upper secondary schools to make their 
career choice.   

 Supporting disabled and disadvantaged students with issues of 
integration and other issues concerning study pathways.  

 Helping students with educational, health and other problems occurring 
during studies.  

 Providing information on further education options.  
 
The Centre for Career Counselling measure is part of the wider policy aim of 
improving counselling services, particularly in the area of career guidance.  
The Centre for Career Counselling offers daily contact (phone, e-mail, mail, 
personal visit) for beneficiaries. Approximately half of the beneficiaries make 
use of phone counselling  
 
The number of beneficiaries of the Centre is around 110 per month. More 
attention is being paid to the disabled or otherwise disadvantaged clients.  
 
In addition to the Centre for Career Counselling services, head teachers must 
ensure the provision of guidance services in school. Guidance services in 
schools can also be provided by a school psychologist or a special educational 
needs teacher. Guidance provision in schools is focused on: 

 prevention of school failure; 

 prevention of socio-pathological conditions; 
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 career guidance, information and support in the choice of educational 
pathways and careers; 

 supporting the integration of students with special needs or from 
disadvantaged backgrounds;  

 supporting low achievers.  
 
Sources: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic (2008) National Strategy 
Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Czech Republic, European 
Commission 
 
Cedefop (2010) A bridge to the future : European policy for vocational education and training 
2002-2010 : national policy report : Czech Republic, Refernet: Czech Republic 

Career orientation 
programme (2008-
2010), Germany 

The Improving Career Orientation programme aims to provide students at 
general schools (Hauptschule) with information about different career paths 
and to improve the transition from school to work. The programme is part of 
the Federal Government’s qualification initiative.   
 
The objective of the programme is to enable young people to make a sound 
career choice through an 80-hour work experience course. As a result it is 
thought that the number of VET drop-outs will be reduced.  
 
On completion of the work experience scheme, every young person will receive 
an individual certificate recording their achievements and if necessary the 
need for support and development.  
 
In addition vocational orientation measure gives students the opportunity to 
spend two weeks in a training centre gaining practical experience in three 
different occupation workshops. Supervised by a trainer, participants 
undertake practical work to explore their interest and skills in three different 
occupations. At the end of the vocational orientation a final certificate is 
awarded which will help guide the career choices of participants and will also 
help to secure an apprenticeship. The vocational orientation offers practical 
experience in businesses and vocational training facilities and to help young 
people with the transition from school to IVET and to make an effective 
contribution to reducing the number of school leavers without a leaving 
certificate or without an apprenticeship. The vocational orientation measure 
must provide: 

 a practical induction and information on general topics and the latest 
technology in at least three occupations; 

 close coordination between the project leader and the school, parents, 
companies, employment agencies, youth services and other local 
players; 

 a generic assessment of competencies for every participating pupil; 

 documentation of the profiling in a certificate awarded at the end of the 
measure. 

This career orientation programme was launched on 1 April 2008. The 
programme was allocated more than EUR 9.5 million for 124 applications in 
2008. 
Source: Hippach-Schneider, U. and Toth, B (2010) VET Policy Report Germany ReferNet 
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National Centre for 
Guidance in 
Education, Ireland 

The National Centre for Guidance in Education is an agency of the Irish 
Department of Education and Science. Its main roles are to support and 
develop guidance practice in all areas of education. The Centre implements the 
following types of measures with the aim of preventing poor attainment and 
increasing retention: 

 Support for the transition from primary to post-primary.  

 Career-related learning in primary schools designed to help children to 
understand the world of work.  

 Guidance in post primary schools, including the provision of individual 
guidance and counselling for students either at critical stages in their 
education or at times of personal crisis.  

 Social, Personal and Health Education (SPHE), which as part of the 
curriculum supports the personal development, health and well-being of 
young people.  

 
For further information: National Centre for Guidance in Education 
 
Social, Personal and Health Education  

National 
Educational 
Psychological 
Service, Ireland 

The National Educational Psychological Service (NEPS) provides psychological 
assessment and testing to children in schools. The Service also works 
holistically with schools so that they can take responsibility for initial 
assessment, educational planning and remedial intervention.  
 
In 2009, the Government made a commitment to increase the number of 
NEPS psychologists to 210 – equal to the assignment of a NEPS psychologist 
to every school in the country. This commitment was reversed in 2010, when 
the number of NEPS psychologists was capped at 178.  
 
In 2008/09, 74 % of primary schools had been assigned a NEPS psychologist 
(covering 83 % of pupils) and 92 % of post-primary schools had an assigned 
post (covering 93 % of students). This was an increase in pupil coverage of 16 
% from 2007.  
 
Source: Children’s Rights Alliance, Is the Government keeping its promises to children? 

Guidance with a 
focus on young 
people at-risk, 
Italy 

The general discussion in Italy with regard to the improvement of career 
guidance services has focussed on how individuals can be guided in their 
choice of education/training pathway, so that the decision is based on 
knowledge of actual employment prospects.  
 
Guidance and counselling services for young people considered to be at risk of 
ESL have also been reinforced in schools:  

 General vocational guidance aims to support young people in their 
training choices and includes a range of activities to help them develop 
an education, training and employment plan. Advisory interviews have 
taken place in schools and employment centres in most Italian regions. 
Guidance is generally developed at local level because Provinces and 
Municipalities are responsible for it and they manage specific projects 
related to local training needs. 
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 Modular guidance pathways facilitate young people’s vocational 
decisions. Schools, in collaboration with Employment Centres, have 
promoted initiatives to guide young people in their training choices, and 
provide information on local training and employment opportunities. 
Work experience and workshop initiatives are also in place and 
specialist support is available for young people with special needs.  

 Information seminars for pupils and parents are available in some 
regions to provide information on local training opportunities.  

 Advisory services for families involve individual meetings with parents 
to help them support their children in decision-making. Activities 
include ‘listening’ workshops, advisory help-desks, individual 
counselling and support groups for parents. Primarily, these activities 
are targeted at families that are experiencing difficulties in their 
relationship with their children. 

 Teachers have also been offered opportunities in many regions to take 
up refresher courses to improve their skills in the field of guidance and 
counselling.  

 
A steering committee on guidance was set up (National forum for guidance in 
lifelong learning) by the Ministry of Education. The steering committee is 
linked to the European Policy Network on Lifelong Guidance and is in charge of 
coordinating the activities of the institutions in charge of guidance at national, 
regional and local levels. Members of the Committee include the Ministry of 
Labour, the Ministry of Education, University and Research, Italian regions and 
social partners.  
 
Furthermore, a National Archive on Guidance is under construction, consisting 
of a database about guidance bodies and services. It will be updated every 
year and will host the list of structures that offer guidance services in Italy. 
 
Sources: Ministry of Education (2010) National Progress Report on the implementation of the 
European Union work programme, Italy 
 
Cedefop (2010) A Bridge to the future- European policy for vocational education and training 
2002-2010, Refernet 

Career guidance, 
Netherlands 

The Dutch policy framework emphasises the importance of career guidance 
and the need to ensure strong cooperation between all partners in the 
education and care sector.  
 
The number of Special Needs Advisory Teams has been increased and the 
government intended to have a Special Needs Advisory Team set up in every 
school by 2011. The teams consist of a range of different professionals 
including youth services, social workers, the police and judicial authorities. The 
teams aim to identify at-risk people and offer them support at an early stage. 
 
Examples of good practice have been identified in the field of career guidance 
in the Netherlands. LOEKS is a guidance programme that gives students in 
pre-vocational secondary education the opportunity to acquire first hand 
experience of vocational careers by organising ‘fieldwork simulations’. These 
simulations are run by instructors in secondary vocational education and 
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mentors in pre-vocational secondary education are responsible for preparatory 
and follow-up activities. 
 
A study was undertaken on the effectiveness of LOEKS in 2002. The study 
revealed the following results:  

 Students are able to make a better choice of study pathway for 
secondary education.  

 Pupils have a better idea of their own interests, capacities and skills.  

 96 % of those who participated in the project stayed in their chosen 
courses at MBO level. 

 
The Carousel programme was introduced in East Groningen in 2004. It focuses 
on third and fourth year students in VMBO schools and aims to provide 
effective career guidance. Groups of students visit companies and businesses 
for two weeks, to gain experience in the workplace. For example, pupils who 
have chosen to study subjects relating to the care sector visit different types 
of organisations that work in this sector and work with various professionals 
within the field. Schools help to prepare students for visits, accompany them 
during visits and discuss the experience with the students. The results of the 
programme show that:  

 the Carousel approach is best suited for students who have doubts 
about their study choice or do not know what career they want to 
pursue; 

 participation in the Carousel programme contributed to the career 
development of 60 % of those who participated in the programme; 

 students’ knowledge of their subject increased as a result of 
participation in the programme; 

 teachers and supervisors view Carousel as a suitable method of career 
guidance that encourages and motivates students; 

 if students are confident about their career choice, Carousel provides 
the opportunity to gain further insight into the chosen sector. 

 
There has been an increase in contacts and links between schools and 
businesses in the region as a result of the Carousel programme. 
 
Sources: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union.  
 
Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European Commission: 
Brussels,  
Champs on Stage 
 
ECORYS (2009) Goed voorbeeld doet goed volgen  
 
Aanval op schooluitval, Uitvoeren en doorzetten  

Champs on Stage, 
the Netherlands 

A work placement and mentoring programme called Champs on Stage helps 
students to choose the right study path. Through the programme students 
receive training in applying for jobs and have the opportunity to undertake 
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work placements. ‘Champs on Stage’ was developed by the American Chamber 
of Commerce in the Netherlands (AmCham) and aims to arrange internships 
that last for at least a week. This programme targets VMBO students in their 
third year. The internships are designed to prevent drop-out by opening up 
new perspectives and opportunities that are directly related to students’ 
schoolwork and further studies. 
 
The pilot of Champs on Stage was launched in Rotterdam in September 2007. 
In 2008, Champs on Stage was expanded in Rotterdam and launched in 
Amsterdam. As a result of the programme students become familiar with the 
structure of a working week and professional, working relationships. Through 
the programme students also realise the importance of training and 
qualifications. During the internship, students are accompanied and supported 
by a business coach. Champs on Stage provides a positive and stimulating 
experience and increases self-confidence and motivation. 
 
For more information: Champs on Stage 

Career guidance, 
Austria 

Careers advice and counselling form an important part of the Austrian school 
systems and operate under a ‘three pillar system’. The different forms of 
guidance and counselling are some of the most important mainstream 
measures to avoid early school leaving.  
 
Careers advice in schools has, since 1998, been an integral part of the services 
provided by schools. In the seventh and eighth grades the curriculum includes 
the subject ‘Career Orientation’. The content of this subject is designed to take 
into account the interests of the student and to be tailored to the requirements 
of the world of work. The primary goal is to allow young people to discover 
what interests them and what future options are open to them, in terms of 
further education and careers. The secondary goal is to enable them to gain 
practical insights into employment.  
 
Career orientation is a legal requirement in all Austrian schools, however 
schools are allowed a relative amount of freedom in the way they teach it; it 
can be integrated into other legally required lessons or can be taught as a 
stand-alone subject. Teachers are given special training through pedagogical 
institutions, covering information on further education and training options for 
all career areas.  
 
A recent strategy paper concluded that more career ideas need to be offered 
to students and career orientation needs to be offered as a stand-alone lesson, 
not integrated into other subjects. The Austrian government intends to 
maintain a more active cooperation with social partners on this and has 
partially responded to the problem by aiming to improve the sustainability of 
career counselling classes, advancing the training of counsellors and 
developing standards for schools’ psychological counselling services. 
 
The recent strategy paper on ESL highlighted that more cooperation is 
required between authorities and organisations outside the school system 
dealing with early school leavers and other unemployed young people in order 
to ensure that affected young people can be monitored and in a holistic 
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manner facilitated into educational re-integration programmes, 
apprenticeships or employment. Cooperation is also required to pool expertise 
and resources together from all different stakeholders and improve all of their 
understanding of different options available to youngsters who have left school 
early.  
 
Sources: Steiner, M. & Wagner, E. (2007) Dropoutstrategie - Grundlagen zur Prävention und 
Reintegration von Dropouts in Ausbildung und Beschäftigung, Institut für Höhere Studien (HIS) 
 
Riepl. Barbara (2004), Jugendliche SchulabbrecherInnen in Österreich; Ergebnisse einer 
Literaturstudie, European Centre for Social Welfare Policy and Research 
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Class sizes / student-teacher ratio 

Lithuania In Lithuania the maximum class size is regulated in accordance with a 
Government decision on the organisation of schools. According to this 
document: 

 class size in pre-primary education should be from 5 to 20 children; 

 class size in primary education should be up to a maximum of 24 
pupils;  

 class size in basic and secondary education should be up to 30 pupils.  
 
One student with special educational needs is counted as being equal to two 
students with no special needs when integrated in classes of general 
education, therefore the number of the maximum class size is reduced 
accordingly.  
 
The minimum class size is also regulated and it is linked with individual 
funding allocations for every student – the so called ‘pupil’s basket’ (i.e. state 
funding assigned to every pupil), which was introduced by the Government 
Order ‘Provisions on General Education Funding Reform’ (Bendrojo lavinimo 
mokyklų finansavimo reformos nuostatos)280 in December 2001. 

 
 

Tackling bullying and improving well-being 

Improving 
‘coexistence’ 
(conviviencia), 
Spain 

In recent years, there has been a particular emphasis on what it is called 
‘coexistence’ (convivencia): how to address school violence and conflict 
management and creating a good environment for learning. It also refers to 
the role of schools in educating about civic values.  
 
In 2006 the National Council for Public Safety (Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana) agreed to set up a Working group on ‘Youth and Safety’, with the 
aim of agreeing measures that foster cooperation between police, the 
education authorities and social services. The results from this group led to the 
drafting and subsequent approval of the 2006 Framework Agreement between 
the Ministry of Education and Science and the Interior Ministry (Acuerdo Marco 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio del Interior) on 
coexistence and improving school protection. 
 
With a view to implementing this Agreement, the Secretary of State for 
Security approved Instruction 3/2007, which set out the priorities and the 
cooperation needed between institutions such as the central and regional 
governments. In compliance with the provisions of this Instruction, the police 
authorities drafted the 2007 Master Plan for coexistence and improving 
protection in schools (Plan Director para la convivencia y mejora de la 
seguridad escolar) to be followed by schools. 
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It is understood that educating in values and promoting coexistence are basic 
preventive elements to ensure school success. For example in Castilla-La 
Mancha, within the curriculum for each of the education stages, there is a 
priority to educate in values with a transversal character across all areas and 
subjects but also with specific subjects such as ‘Citizenship Education and 
Human Rights’ and ‘Philosophy and Citizenship’, with the aim to promote in 
each student moral values.  
 
Regional authorities have also adopted some measures to improve safety in 
schools. In Castilla La Mancha the ‘Agreement for Coexistence in schools’ was 
supported by the regional authorities, political parties in the region, parents 
associations, trade unions and employers and translated into a full 
commitment of the society in Castilla La Mancha to support positive 
coexistence in the schools within the region. As a result a Regional Decree on 
School Coexistence in Castilla la Mancha was passed in 2008, containing a set 
of measures to support positive coexistence. 
 
In Andalusia, schools can set up ‘coexistence classrooms’ (Aulas de 
convivencia) which are attended by those pupils who have been denied the 
right to take part in normal classes following the imposition of a corrective or 
disciplinary measure. La Rioja organises Group curricular adaptation 
programmes (Programas de adaptación curricular en grupo) designed for those 
children with serious learning difficulties and with behavioural disorders that 
disrupt the normal teaching process in schools. 
 
Some measures established for eradicating bullying and harassment in schools 
focused on: 

 Including bullying and coexistence in continuing teacher training as 
specific subject areas and the fostering of peer support through 
teachers’ meetings (Juntas de Profesorado). 

 Development of websites or the posting of content on teaching portals; 
the setting up of a monitoring centre for coexistence at school; the 
arrangement of publicity and awareness campaigns; the involvement of 
school inspectors in monitoring coexistence in schools; the reporting 
and electronic processing of information related to coexistence in 
schools, and finally, the fostering of the engagement of families. 
Awards, financial aid, projects or grants for the development of 
different schemes designed to improve coexistence or prevent violence 
in schools; support for initiatives and best practices in schools or the 
formation of autonomous school networks that pursue projects 
involving a culture of peace or the improvement of coexistence. 

 Drawing up of a coexistence plan for the school; the incorporation of 
content and programmes for the improvement of coexistence and the 
prevention of violence in educational guidance and tutorial sessions. 
Measures are also designed to improve the perception pupils have of 
their school and of the teaching it provides; the preparation, collection 
and dissemination of materials and/or guides in different media, and 
extracurricular and extramural activities linked to improving 
coexistence. 

Source: Fernandez Enguita et al (2009) Inclusion and Education in European countries: Final 
Report: Spain  
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Tackling bullying, 
Lithuania 

According to statistics, 41.7 % of boys and 39.5 % of girls were bullied at 
school in 1994; by 2006 these numbers had declined (to 28.0 % for boys and 
26.5 % for girls), but still remained among the highest in Europe. Among boys 
bullying usually takes the form of direct physical abuse; whereas among the 
girls it is non-direct verbal abuse. According to some of the stakeholders 
interviewed, some groups may be at higher risk of bullying, such as pupils 
from low income backgrounds, Roma children, or new pupils in a class, which 
sometimes result in the need to change schools or pupils’ unwillingness to 
attend school in general. Many actions are now being taken to improve well-
being and reduce bullying at school. These include preventive the programmes 
listed below. 

 The Olweus programme was piloted in 2008-2010 in 93 schools and 
currently the National Centre for Special Needs Education and 
Psychology is preparing for the third phase of the Programme’s 
implementation at Lithuanian schools (2011-2012). The aim of the 
programme is to train the whole school staff to recognise bullying at 
school and to take appropriate measures. In 2008, 29 schools of 
general education participated in the programme; in 2009 an additional 
64 schools of general education joined the Programme.  

 ‘Zippy’s Friends’ – a World Health Organisation programme, focused on 
pre-school education establishments (for children of 5-7 years of age). 
The Programme is aimed at improving children’s emotional well-being 
and helping them to acquire skills and competences for dealing with 
social and emotional difficulties. It is one of the most successful 
bullying prevention programmes in Lithuania. In 2009 72 000 children 
participated in the Programme. Since 2001 2 660 teachers have been 
trained under this Programme.  

 ‘Second Step’ is a programme dedicated to children in in the first four 
years of primary school to develop their social skills and competences 
and reduce aggressive behaviour and violence. 

 ’Skills for Adolescence’ of the Lions Quest programme. The aim of the 
Programme is to develop essential social and emotional skills for pupils.  

 
NGOs have also taken action in this area. An initiative called ‘Stop bullying’ 
has been undertaken since 2004 by child line. 
 
A website was developed (www.bepatyciu.lt) under the European 
Commission’s Daphne Programme, aimed at preventing and combating 
violence against children, young people and women and to protecting victims 
and groups at risk. The programme provided integrated information in relation 
to bullying to children, parents, and schools. 
 
However, it is agreed that despite the wide variety of programmes currently 
implemented, there is a lack of actions for teenagers.  
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The Annual Report of the Ministry of Education and Science (2010) states that 
although 2008-2010 can be called breakthrough years in relation to changing 
views towards preventive programmes being implemented at schools, the 
need to improve their implementation and effectiveness still remains.  
 
Sources: Ministry for Education and Science (2009) Patyčios Lietuvos mokyklose: problemos ir jų 
sprendimo būdai  
 
The National Centre for Special Needs Education and Psychology: Olweus Programa 

Anti-bullying 
agreements, 
Netherlands 

The Public Education Association provides guidance for schools to reduce the 
incidence of bullying. The approach used is comprehensive and integrated, 
involving all stakeholders including students, parents and teachers.  
 
It signs agreements with schools that commit them to reducing bullying and 
help to focus attention here. These agreements declare that the school 
management will devise an effective response to the problem of bullying that 
will ensure the cooperation of teachers, parents and students. This will be 
achieved through:  

 raising awareness of the problem by ensuring that students are aware 
of the severity of bullying;  

 disseminating information on the prevention and tackling of bullying to 
all parents within the school; 

 providing money for the training of staff, teaching materials, activities 
for parents and resources. 

 
The agreements commit the school to undertaking regular self-evaluations. It 
provides guidance to schools in the form of brochures and an interactive self-
evaluation test. This test provides students with the opportunity to inform 
teachers about bullying within the school.  
 
Sources: Public Education Association: Over Pesten   
 
Public Education Association, Nationaal Onderwijsprotocol tegen Pesten 

Review of 
programmes to 
combat bullying, 
Sweden 

A January 2011 report by Sweden’s National Agency for Education 
(Skolverket) of eight ready-made programmes used by municipalities to 
combat bullying recommended that schools re-evaluate their methods. 
According to the survey, 1.5 % of students are bullied for a year or longer. 
This equates to 2-3 students in the average school of 191 students. A total of 
10 000 students in grades 4-9 (ages 11-16) participated in the study. The 
programmes that have been studied over a period of three years are Friends, 
SET, Lions Quest, Olweusprogrammet, Farstametoden, Skolkomet, 
Skolmedling and Stegvis. 
 
The report highlighted that the programme ‘Friends’ is an effective initiative, 
which nevertheless has elements that are counterproductive. One of the core 
ideas is the use of supporting peers, who should function as observers. 
However, having students become the eyes and ears for adults has been 
linked to an increase in bullying in schools generally.    
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The report shows that girls are just as vulnerable to bullying as boys. Efforts 
also work differently for girls and boys with the evaluation showing that what 
helps the boys may have the opposite effect for girls. For boys it is important 
that the disciplinary strategies and consequences of non-compliance are 
known. For girls a systematic deployment of guards during break has proven 
effective. Students should also be involved in the planning of how to tackle 
bullying. 
 
Source: The Local (2011) School board slams anti-bullying plans, 28 January 2011, The Local, 
Sweden’s News in English  

 
 



Departamento Temático B: Políticas Estruturais e de Coesão 
_________________________________________________________________ 

302 

 

Raising the profile of VET pathways 

Vocational 
training, Belgium 

In Flanders vocational education and training was found to be unpopular 
among early school leavers. The First Job Agreement (FJA) and the integration 
pathways for young people offer a wide range of services, for example self-
assessment, screening, guidance, job clubs, training and employment 
opportunities in the regular labour market. Other measures (such as 
subsidised temporary work experience and recruitment subsidies) are available 
for the longer-term unemployed. The FJA has been given a key role in the 
development of training programmes for young people, as previous youth 
programmes with a heavy emphasis on training were met with scepticism and 
strong resistance from young people. Yet an evaluation study found that most 
unemployed young people wanted to work. Within the FJA programme, there 
are several options available: 

 a regular job (part-time or full-time, fixed-term or permanent) lasting 
at least one year; 

 a training-employment contract - designed to combine part-time 
education with part-time work in related areas, and lasting between 
one and three years; 

 apprenticeships - two types exist in Belgium: apprenticeships for self-
employed occupations and for salaried occupations (the latter are called 
industrial apprenticeships). They also last between one and three years. 

 
The latter measures are meant to serve those who wish to enter the labour 
market but who are also interested in further training opportunities.  
 
In francophone Belgium, there is a drive to improve the image of professional 
and vocational qualifications and to encourage more students to choose these 
educational pathways. As a result the government of Wallonia is seeking to 
introduce measures to increase the number of students undertaking 
internships, as well as vocational courses where part of their time is spent in 
the classroom and the other part gaining practical experience. By facilitating 
access to competence centres (centres de competences), the government 
hopes to improve the image of certain professions and their relevant 
traineeships. 
 
Sources: European Commission (2005) Study on Access to education and training, basic skills 
and early school leavers 
 
European Commission (2010) Rapport conjoint 2010  

Appropriate 
Opportunities in 
VET to Everyone 
Interested 
programme, 
Estonia 

Access to initial vocational education was extended to people under the age of 
25 who had not completed basic education through the Vocational Education 
Institutions Act in 2001.   
 
The ‘Appropriate Opportunities in VET to everyone interested’ programme, 
introduced in 2006, widened access to VET since the previous system had 
been very inflexible with extremely limited access. It introduced ways to enter 
VET for potential students without basic education. Such students need to be 
at least 17 years old. Those who enter with basic education, but are not able 
to fulfil the three year secondary VET education requirements, can now 
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graduate with a profession but without secondary education. Thanks to this 
measure, one can also study VET without the compulsory component of 
secondary education. 
 
The implemented changes have not, however, significantly increased the 
number of applicants to VET schools. One reason might be that the general 
public is not aware of all the possibilities that are available. It might be 
advisable to decrease the age limit for entrants without basic education from 
17 to 14 to provide a place for early school leavers. There is a pilot project to 
admit students who are 15 years old but the measure has not yet been 
mainstreamed. 
 
Sources: Grollmann, Phillip and Ruth, Klaus (XX). Achieving the Lisbon Goal: The Contribution of 
Vocational Education and Training Systems, Country Report: Estonia,  
Cedefop (2010), A bridge to the future: European policy for vocational education and training 
2002-10, National Policy Report, Estonia  

The Leaving 
Certificate 
Vocational 
Programme, 
Ireland 

In the early/mid 1990s new vocational education streams were introduced in 
Ireland. The fundamental aim was to provide more opportunities for young 
people with an interest in practical / vocational orientated training to remain in 
education and training for longer. The Leaving Certificate Vocational 
Programme (LCVP), for example, which was introduced in 1994, aims to bridge 
the gap between the more academic Leaving Certificate Established (LCE) and 
vocational education. Students of the LCVP take at least five Leaving 
Certificate subjects as well as three ‘Link Modules’ – Enterprise Education, 
Preparation for Work and Work Experience. 
 
However the LCVP has been criticised for being only “a slight variation of the 
established Leaving Certificate theme and, in no significant sense, can it be 
seen as a programme that caters to students at risk of underachievement or 
early leaving”.  
 
Sources: Darmody, M., McCoy, S., Smyth, E. (2007) Adolescents’ Educational Attainment and 
School Experiences in Contemporary Ireland 
Irish Vocational Education Association submission to the Joint Oireachtas Committee for Education 
and Science Study on Underachievement at Second Level (Not published)   

Vocational 
training, Spain 

Research has revealed that many early school leavers drop out from VET, 
which has been historically associated with school failure, low prestige and has 
few links with the rest of the educational system. 
 
The measures to reduce early school leaving in Spain include the 
establishment of IVET qualifications called Initial Vocational Qualification 
Programmes (PCPI) for students aged 16 or above. These qualifications were 
introduced as a way of increasing participation in IVET and facilitating the 
progression from IVET to higher levels of vocational education and updating 
and modernising existing vocational qualifications. 
 
In 2008 the plan to reduce early school leaving stated that there should be an 
increase in the number of Initial Vocational Qualification Programmes to 
ensure that all students are able to gain a qualification at ESO level. It was 
stated that the number of places would be increased to at least 80 000 for the 
academic year 2010-11. 
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In the Basque Country, however, ESL stands below the EU average (14.3 % in 
2007), and VET is seen to be one of the reasons for this. Significant efforts 
have been made to improve its labour market relevance by establishing a 
close cooperation between enterprises and training providers. Large 
investments were also made in order to improve the technical equipment of 
training centres and to align it with the equipment used in enterprises. 
 
Training providers that offer initial training also offer continuous training – 
which has a positive effect on the morale and motivation of trainees. The 
employment rate of VET graduates is constantly monitored; quality is 
constantly evaluated, and strict quality standards are applied in most training 
centres. VET in the Basque Country displays very low drop-out rates.  
 
A general priority of the Spanish government is to improve the attractiveness 
of VET programmes, especially those at an intermediate level where, unlike 
advanced programmes, the percentage of graduates is still a long way behind 
the European average. The Ministry of Education in conjunction with the 
Ministry of Labour and Immigration developed a ‘Road map to promote 
vocational training’. Most notably, the principal measures include a flexible, 
modular and adaptable offer; increasing the availability of scholarships for 
studying VET, accrediting knowledge acquired through experience to 
encourage workers without any qualifications to resume their studies; 
facilitating work-study combinations; creating a National Network of Reference 
Centres for the 26 professional fields; and expanding the Network of 
Integrated Vocational Training Centres. The road map also establishes the 
specific promotion of distance training, taking advantage of the possibilities 
afforded by ICT. 
 
Sources: Ministerio de Educación, Programas de cualificación profesional inicial  
Ministerio de Educación, política social y deporte (2008) Plan para la reducción del abandon 
escolar  
Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European Commission: 
Brussels 

Reform of 
vocational 
training, Italy 

The 2003 Moratti reform radically changed the minor role previously assigned 
to regionally-run initial vocational training. In the past, the purpose of this 
training was to provide a link or interface between schools and the world of 
work.  
 
With the legislative change, initial vocational training has been extended to 
three years, highlighting its role as an alternative to the academic educational 
pathway. The basic skills training component has also been strengthened. An 
IVET qualification can also be obtained through an apprenticeship route. 
 
The apprenticeship route has been strengthened to improve both the take-up 
and the quality of provision. The ‘standard’ apprenticeship route is open to 
young people aged 16-18 years. The contract lasts for a maximum of three 
years, with the aim of assisting students to gain a vocational qualification 
(IVET). Apprenticeships are also open to people over the age of 18. 
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Since 2006, students aged between 15 and 18 have been able to attend both 
vocational training school and high school - alternating school and work 
periods. This school-work alternating system provides the possibility of 
obtaining training credits. The school or training institution will also be able to 
issue a certificate attesting the competences acquired by the students. This 
certificate will be useful to continue the studies or to enter the labour market. 
This form of education is aimed at those who wish to enter work as early as 
possible. 
 
These reforms are seen as effective methods to encourage some young people 
to remain in school, who also want to work. The developments are also 
strongly linked to higher education, higher vocational training, and the world 
of work. In particular these training opportunities allow young people to 
continue training in higher technical education and training pathways and in 
higher level apprenticeship. The partial completion of each pathway provides 
the recognition of certified credits. These can then be used to return to 
education after a break. It is also possible to switch streams within general 
and vocational education and training establishments and to move from one 
system to the other. 
 
These two pathways have been created with accompanying measures to 
increase their flexibility and the way they can meet the needs of all students. 
This means that emphasis has been placed on increasing availability of 
guidance and tutoring to support young people, in particular students coming 
from disadvantaged backgrounds. For students, who leave school without 
basic skills, some regions have established Learning Recovery and 
Development Workshops, modules that enable young people to acquire skills 
and knowledge, which they have not mastered in a mainstream setting, so 
that they can be inserted in training pathways at higher level. 
 
Several actions were undertaken to increase the attractiveness of vocational 
education and to develop it to fit the needs of the labour market.  
 
In IVET three-year courses, the variety of training on offer was enhanced and 
different types of courses were introduced. For example a course was 
developed that was divided into different segments and a second course was 
designed to suit the needs and the abilities of the learner. Courses were also 
developed specifically for disadvantaged groups, for example those without a 
middle school leaving certificate.       
 
Courses also involve a significant number of hours in practical work, both in 
real enterprises and in simulated enterprises focusing on the needs of the local 
labour market. 
 
Furthermore in order to enhance the attractiveness of VET a fourth year of 
vocational training is being introduced in the regions. The fourth year results in 
the acquisition of a technical vocational diploma allowing students to continue 
in advanced training paths and to university.  
 
Source: European Commission (2009) Italy National report ‘Education and Training 2010’ 
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Development of 
vocational 
education and 
training, Latvia 

Further development of vocational education is considered as one of the most 
important indirect preventative measures in tackling ESL. A good quality 
vocational education is expected to attract students to whom academic routes 
do not seem attractive. The following are examples of some developments in 
the field of VET in relation to early school leaving. 

 The number and the amount of scholarships for those studying in 
vocational establishments has been increased up to LVL 20 per month 
between 2007 and 2010 and up to LVL 40 during years 2011 – 2013, 
amounting to an investment of LVL 4.36 million during 2007-2013. 

 The quality of initial VET is going to be improved and additional support 
is going to be made available for students in IVET.  

 Vocational career guidance services are going to be strengthened, for 
example by increasing co-operation with companies, motivating 
students in VET pathways, promoting educational information sources 
for young people and increasing the number of career counsellors 
trained at higher education institutions. It is expected that the number 
of VET students who have benefited from career guidance will reach 20 
000 in 2009 and 160 000 in 2013. 

 Physical improvements will be made to modernise VET establishments.  

 Access to VET opportunities will be facilitated for young people with 
special needs and young people in young offenders’ institutions. 

 
Since 2008, there have been many measures that channel additional funding 
to increase the importance, recognition and quality of professional education 
qualifications and institutions:  

 

 LVL 7 million (around EUR 10 million) of ESF financing has been 
allocated in the 2008-2011 period to raising the qualifications of 
professional school teachers. 

 LVL 6 million (EUR 9 million) in the 2008-2012 period for measures to 
encourage young people to enter professional education. 

 LVL 10 million (EUR 14 million) in the 2008-2013 period for stipends to 
professional school pupils in natural sciences and engineering. 

 LVL 4 million (EUR 6 million) has been allocated in 2010 for one-year 
professional education programmes to young people with secondary 
education who have not begun higher education. 

 
 

While the aforementioned measures broaden young people’s pathways into 
employment by improving the accessibility and quality of basic professional 
training, they must be viewed in conjunction with the reorganisation of the 
education system, which was triggered by the economic crisis and the ensuing 
budget cuts. In 2009, a total of eight professional education institutions were 
reorganised by merging them with other institutions, and one professional 
education institution was closed. The reorganisation of the school network is 
planned to continue until there are 38 professional education institutions in the 
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country – less than half of the number of institutions that existed in 2008. 
These changes have been driven mainly by considerations of cost-efficiency, 
and concerns have been raised that professional training will no longer be 
available to young people in remote regions. 
 
Sources: EEO (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010, Latvia 
Cedefop (2010) A bridge to the future : European policy for vocational education and training 
2002-2010 : national policy report : Latvia, Refernet 
European Commission (2008) National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 
2008 – 2010: Latvia 

Improving the 
flexibility of 
vocational 
education and 
training, 
Luxembourg 

More flexible conditions have been introduced to allow students in the 
‘preparatory system’ to access the lower cycle of vocational secondary 
education and to subsequently enter vocational training. 
 
The ‘vocational secondary education; lower cycle’ project (Projet cycle inférieur 
de l’enseignement secondaire technique, PROCI) has been launched in six 
vocational schools to reduce the level of early school leaving in Luxembourg, in 
particular within the vocational secondary education system. The lower cycle 
of vocational secondary education offers general instruction in the first three 
years of secondary education (ages 12 – 14) and students are then able to 
choose the learning pathway (vocational or professional training), which best 
suits their abilities and interests. This enables students to expand their 
knowledge and to positively orientate themselves in the education system. 
Career guidance is also strengthened. Consequently schools have put in place: 

 teaching based on the application of skills and knowledge; 

 a team of teaching staff who continuously support, guide and monitor 
students; 

 a more detailed evaluation of student’s knowledge; 

 involvement of both students and parents in choosing the next 
educational pathway, in addition to taking into account the grades 
achieved over the year. 

 
As a result of these changes there has been a significant increase in the 
number of students who are being enrolled in the ‘lower cycle’ of vocational 
secondary education and a slight increase in the number of students in ‘higher 
classes’. 
 
Source: Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European 
Commission: Brussels 

Vocational school 
development 
programme, 
Hungary 

The goal of this programme was to halve the drop-out rate from vocational 
schools, from the rate of 30 % in 2005. The programme supports young 
people who have been unsuccessful in their school studies or have dropped out 
of the school system. Beneficiaries take part in a one-year project-based 
programme which enables them to develop relevant competences. The 
programme is based on modular learning and allows participants to choose 
modules most relevant to them. Partial vocational qualifications can be 
granted through the programme, which are fully recognised when the 
individual decides to re-enter the education system. Competences and skills 
gained under the partial vocational qualification are also fully recognised in the 
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labour market. In 2005, when the programme started, 23 schools were 
involved. Since then, more schools have applied to take part but more work is 
needed in order to make the programme as successful as hoped. 
  
Sources: Liskó, Ilona (2009). ‘Vocational training and early school leaving’, chapt 4, In Fazekas, 
Károly, János Köllő, and Júlia Varga (eds), Green Book for the renewal of public education in 
Hungary. Budapest: Ecostat 
Kézdi, G and Surányi, E (2009). A Successful School Integration Program. An evaluation of the 
Hungarian National Government’s School Integration program 2005-2007, Roma Education Fund   

Vocational 
education and 
training measures 
in the Netherlands 

Vocational schools in the Netherlands are known as ROC centres. These 
schools have seen a 25 % decrease in the number of early school leavers since 
2005. In Albeda college in Rotterdam strong guidance and support has helped 
to keep students in school. The ROC van Twente school saw a 29 % decrease 
in the rate of early school leaving and this was said to be the result of 
cooperation between ROC schools, secondary schools, the Ministry and the 
Municipal Council. Furthermore a strict absenteeism approach was 
implemented. 
 
The Skills Netherlands competitions are National competitions for VMBO and 
MBO students. Skills Netherlands promotes the importance of vocational 
education and aims to improve its image, to encourage skills development and 
provide career guidance. The competitions provide students with the 
opportunity to display their talents and give motivation. 
 
The representatives of JOB students union also stated that a campaign was 
launched to spread awareness of the importance of vocational education and 
careers and to raise the profile of vocational pathways within society. The aim 
of the campaign was to change the image of vocational study paths. 
  
Sources: Aanval op schooluitval: Daling aantal voortijdig schoolverlaters zet door 
Skills Netherlands  
Stakeholder interview, JOB 

New Opportunities 
Initiative, Portugal 

In Portugal, part of the New Opportunities Initiative targets vocational 
education. The NOI aims to reduce school failure in secondary education and 
to place half of all students in vocational courses until the age of 18. The 
initiative was implemented in 2005 in response to the national qualifications 
deficit and to the European recommendation that Portugal should ‘implement 
measures to raise the educational performance levels of young people’.  
 
As part of the NOI, several measures have been taken to reduce school failure 
and early school leaving including: 

 the diversification of vocational training and an increase of places 
available in dual certification courses; 

 more emphasis on vocational training and the adjustment of technical 
qualifications to specific occupations.  

Recent figures have shown that these reforms are helping to decrease the 
early school leaving rate (2000: 43.6 %; 2005: 38.8 %; 2009: 31.2 %), 
especially thanks to enrolment in vocational training courses. The proportion of 
secondary education students attending vocational courses increased from 10 
% in 2005 to 40 % in 2008 and is expected to reach 50 % in 2010/2011. 
Source: Simões, Nádia (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010, Portugal 
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Reforms of 
Vocational 
Education and 
Training, Sweden 

The Government is putting forward the following reforms:  

 Clearer distinction between vocational and academic orientations at 
upper secondary level; some of the new plans aim to make a clearer 
distinction between vocational and academic orientations. Students in 
vocational training will be given more in-depth training in their 
respective occupational choices. Students in academic programmes will 
be better prepared for university studies and it is believed that the 
greater focus on practical elements in vocational courses will reduce the 
number of drop-outs from vocational courses.  

 Improvement of quality and value of vocational upper secondary 
pathways. The aim is to create upper secondary VET, which will be 
viewed as an equally attractive option by young people as academic 
pathways and which will meet the needs of today’s labour market. 
Social partners will be more closely involved in the design and 
implementation of vocationally-oriented programmes than they have 
been to date. This development should be seen within the context of 
the introduction of a new organisation of higher vocational education 
and training in July 2009 which will bring together post upper 
secondary school vocational programmes that are not found in the 
higher education system. This will include programmes that are 
currently found in advanced VET and supplementary courses. The 
initiative will result in approximately 1 000 new places over three years. 
The Government estimates that the cost, including financial aid for 
studies, will amount to SEK 50 million in 2009 and SEK 100 million in 
2010 and 2011. 

 Introduction of apprenticeships: in 2007, in order to prepare for the 
coming upper secondary school reform, the Government decided to 
introduce a pilot project for upper secondary apprenticeship training as 
an alternative to upper secondary VET programmes, with the same 
knowledge and competence targets as school-based vocational courses. 
The pilot project started in Autumn 2008 and the aim is to strengthen 
the link between education and working life; at least half of the total 
time for education and training is to be spent at a workplace. A grant of 
SEK 25 000 is provided as an incentive per academic year, per 
apprenticeship place. As there has been a lot of demand for places on 
the pilot project the Government has proposed that the number of 
places will be increased from the initial 4 000 to a total of 6 000 
starting in the academic year 2009/10. 

 In May 2009, the government presented a bill, Higher Requirements 
and Quality in the New Upper Secondary School, which carried 
proposals for a new reformed upper secondary school. In order to 
better prepare students for working life, a permanent apprenticeship 
programme will be introduced in 2011 as a standard course of studies 
in upper secondary school. 

 
Greater specialisation and improvement of vocational pathways at upper 
secondary level are expected to increase the motivation of pupils. The upper 
secondary education will therefore be developed in the direction of more 
alternative forms of study and will contain educational pathways both for 
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students who want to go on to post-secondary education and for students who 
want to go straight into work. Social partners will be more closely involved in 
the development of VET programmes and importantly, at the forefront of the 
developments is the acknowledgement that not all pupils want to pursue 
higher education studies – and those pupils who do not wish to do so, must be 
offered alternative educational pathways which they will find of interest but 
which at the same time also meet the labour market needs. 
 
Some argue these developments are likely to increase completion rates as VET 
students will no longer be forced to follow as many theoretical subjects as 
before. Others claim that this reform may lead to a weaker understanding of 
core, academic subjects for those on vocational courses and consequently 
have a detrimental impact on the possibilities of IVET graduates to continue 
their studies at higher education institutes. 
 
Sources: The Ministry of education and research (2007) Sweden's National Report 2007; material 
for the 2008 Joint Interim Report on the implementation of the Education and Training 2010 work 
programme  
Ministry of Education and Research (2008) Fact sheet on the Swedish Government’s Budget Bill for 
2009, presented to the Parliament on September 22, 2008  
Anxo, D (2010) EEO Youth Measures, 2010, Sweden 

Vocational 
Education Reform, 
UK 

The main reform enacted under the previous government was the introduction 
of the 14-19 Specialised Diplomas. This was a new qualification phased in from 
September 2008 and intended to provide an answer to a longstanding issue – 
how to motivate and engage learners in the 14-19 age group through 
vocational learning, without closing off options for progression into other 
routes. It was intended that the Diploma should eventually be available in 14 
or more ‘lines of learning’ (for example ‘construction and the built 
environment’, ‘environmental and land-based studies’, ‘retail business’) and at 
three levels: Foundation (level 1 in the National Qualifications Framework), 
Higher (level 2) and Advanced (level 3). The Foundation and Higher Diplomas 
can be taught alongside the National Curriculum in the last two years of 
compulsory schooling or in post-compulsory education and the Advanced 
Diploma, which will be available in Upper Secondary education (in school sixth 
forms, Sixth Form Colleges and Further Education institutions), can be taken 
as a stand-alone qualification or in conjunction with other studies, such as GCE 
A Levels. 
 
A major aim of the Diploma design is that it should allow flexibility in 
progression. Learners who have taken a Foundation or Higher Diploma should 
be able to switch to a different ‘line of learning’ or to a general education 
qualification in Upper Secondary education, whilst the Advanced Diploma 
should provide a route to Higher Education. Together with the need to make 
the different lines of learning available to pupils in schools which do not have 
the necessary specialist facilities, this has resulted in complex qualification and 
assessment structures and complex partnership arrangements between 
schools and further education institutions. 
 
The advent of the Qualifications and Credit Framework has also created scope 
for developing greater curriculum flexibility modelled on a variety of activities. 
Source: Gracey and Kelley (2010) Changing the NEET Mindset: Achieving more effective 
transitions between education and work, Centre for Innovation and Learning    
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Actions taken to promote partnership-working / inter-agency activity 

Inter-agency 
working in Ireland 

In May 2009, the remit of the National Education Welfare Board (NEWB) was 
extended to include three Department of Education programmes – the Home 
School Community Liaison Scheme (HSCL); the School Completion Programme 
(SCP); and the Visiting Teacher for Traveller Service (VTTS). The aim of this 
change was to enable closer integration of these services at local, regional and 
national levels and to increase their effectiveness.  
 
According to a representative of the Department of Education and Science, the 
enhanced remit of the NEWB was intended to create a more holistic approach 
to dealing with the welfare of children. Prior to this there would have been 
criticism of overlap and / or a lack of joined-up thinking. The NEWB is 
currently working on an integrated strategy in order to create a single 
strategic approach to services.  
 
At local level, there is a HSCL teacher on the local SCP management 
committee and vice versa. These practitioners work with the same families so 
on a day to day basis the aim is that they would work together and in some 
cases set up joint programmes. They also try to have the same target – and 
work together on this. They might for example do joint visits to families.  
 
In addition, the National Children's Strategy Implementation Group (NCSIG) 
committed to establishing a network of Children's Services Committee (CSC) 
under each of the 34 city and/or county development boards in the country. 
The Children's Services Committees will include representatives of all major 
organisations and agencies working locally on behalf of children and young 
people. The committees’ remit is to improve quality and accessibility of 
services for children and families at local and community level, through 
integrated planning, working and service delivery.  
 
There are currently four Children’s Services Committees which draw together 
services at county level to look at issues that go beyond education. According 
to one stakeholder, because it is mandatory for the services to come together 
on the committees, the CSCs work better than previous committees where 
there was a lack of representation from some services because they were not 
obliged to take part.  
 
Sources: Children’s Rights Alliance (2011), Is the Government keeping its promises to children? 
Report Card 2011, Children’s Rights Alliance, Dublin. 
 
Stakeholder interview, DES 
 
Stakeholder interview, SCP 
 
Office of the Minister for Children’s and Youth Affairs 
 

Community based 
Child Welfare 
Programme 
(CWP), Ireland 

The Community based Child Welfare Programme (CWP) employs four workers 
to work with children and young people at risk of neglect in families living with 
addiction in the Dublin 10 area. They support the coordination of voluntary and 
statutory services around children and young people and also initiate and 
deliver programmes and supports to children and families in cases where local 
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agencies cannot respond to the need identified. They work in partnership with 
all Ballyfermot Drugs Task Force Projects, HSE, DCC and other relevant 
agencies and organisations. 
 
Source: Familiscope 

‘Career catching 
agents’, Austria  

‘Career catching agents’ is a regional multi-stakeholder project from the Styria 
region, which has been chosen as a best practice model by the OECD and also 
seen in Austria as a model for further development concerning transition from 
school into the labour market. The province established a strong regional 
network to improve young people´s transition from compulsory education to 
further education, training or employment. The project is run by a network 
including representatives from the Styrian provincial government, schools and 
other educational institutions, employer organisations, individual companies, 
trade unions and the PES. The project supports a wide range of initiatives, 
central to all of which is improved contact between schools and firms, and 
improved access to advice and information. Specific initiatives include the 
creation of a database of apprenticeship opportunities, co-ordination of work 
experience placements, networks of employers who are willing to speak at 
schools, information evenings for young people and parents and support and 
resources for school student advisers and career teachers.  
 
For more information: Career catching agent 
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Involving parents/ the local community in school activities 

Familiscope, 
Ireland 

Familiscope was established in 2004 in Ballyfermont. Its main aim was to 
provide intensive supports in terms of emotional and behavioural 
competencies for children who need them, working with the significant adults 
in the child’s life.  
 
Familiscope now “exists to work with children, young people, families and 
groups in the Ballyfermont Community who may experience emotional, 
behavioural, communication and / or relationship issues”. Familiscope has a 
number of key principles in carrying out its work:  

 it is a community-based, needs-led organisation; 

 it employs a child-centred philosophy and uses family approaches in its 
work; 

 it recognises the need to respond and intervene directly with its 
beneficiaries, while also aiming to build capacity of others involved; 

 it believes in working in a way that incorporates all dimensions of the 
individual / family involved; 

 it works in partnership with local agencies and organisations in meeting 
the needs of children, young people, families and schools.  

 
In partnership with local schools and other agencies, Familiscope facilitates 
and delivers a range of intervention programmes, e.g. art therapy, arts-based 
lunchtime club, speech and language services, child welfare / family support 
services.  
 
The Incredible Years Parenting Programme began in Familiscope in January 
2007. The programme trains parents to support the emotional and social 
development of their children. It is further supported by Incredible Years 
programmes in the local schools.  
 
Sources: Familiscope  
 
O’Reilly, S. (2008) Familiscope, An integrated approach, in In Touch: Challenges for 2008, Issue 
91 January / February 

Learning 
Communities, 
Spain 

The National Action Plan to reduce early school leaving promotes the 
collaboration between education authorities and parents’ associations to 
develop measures that aim to reduce early school leaving. Furthermore it is 
stated that there should be a mechanism that allows parents to have a greater 
involvement in their child’s education. The plan also advocates ways of 
encouraging parents to attend meetings with teachers concerning their 
children and the use of technology in the communication between parents and 
schools. Use of the internet for example can provide an excellent way for 
schools to communicate with parents so that parents are aware of 
developments within their children’s schools.   
 
Regional authorities provide funding to parents associations to ensure 
participation. 
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In terms of parent and community involvement in reducing early school 
leaving, a key policy is the introduction of ‘Learning Communities’ in a number 
of regions. The communities were launched as an alternative to traditional 
teaching methods to tackle the problem of early school leaving. They are 
largely based in deprived communities.  
 
Learning Communities are normally associated with pedagogic innovation, 
since the 'old' pedagogic methods may not have had an impact on early school 
leaving rates. Key characteristics of all Learning Communities are the 
involvement of whole communities to foster educational success and the 
promotion of ‘maximums’ (high expectations) among young people.  
 
In general the Learning Communities approach begins with a period of 
consultation, during which schools, students, parents and the wider 
community decide on goals for their Community. For most schools these 
objectives concern reducing dropout rates, improving the school atmosphere, 
reducing discrimination and enhancing community cohesion. The process is 
normally supported by a researcher or a facilitator. 
 
Once a plan is in place, the school community tries to engage the wider 
community to volunteer at the school. Volunteers are often university 
students, older students, staff from local NGOs, family members or other 
members of the local community. They can assist in the organisation of school 
lessons or after-school activities. Volunteers have to help to work towards the 
objectives set by the Community. 
 
Learning Communities focus on the inclusion of young people from all groups 
and academic abilities, including young people who are experiencing 
difficulties. To encourage learning for these young people one of the many 
methods used by the teachers is interactive groups. The teacher becomes a 
‘coordinator’ and utilises volunteers to work with young people. Volunteers do 
not need to be experts in the subject; their role is to ensure that there is 
effective collaboration within the group. Pupils are gathered in heterogeneous 
groups. Each group includes at least one student who is performing well at 
school who can help the others. Each group carries out a short activity, 
different from the other groups. This accelerates learning because the students 
are working on varied activities. Working together also helps pupils to develop 
a sense of solidarity and an appreciation of the contribution that each pupil 
may bring.  
 
Other activities are also implemented by schools and the local community to 
raise aspirations and create a spirit which encourages the involvement of the 
wider community. Learning Communities are yet to be formally evaluated. 
Self-assessments by schools that have implemented a Learning Community 
have reported that the project has helped to raise students’ achievements and 
self-esteem. According to the regional authorities in the Basque country, the 
Learning Community approach has had a positive impact on school attainment 
of practically all schools that have taken part in the project. Anecdotal 
evidence shows that young people, parents, teachers and local community 
members have given positive feedback. Young people enjoy the interactive 
group lessons and look forward to participating in them. Parents and local 
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community members like being involved in young people’s learning and 
consider that the attitudes of young people have improved. Teachers and 
schools have seen a reduction in absenteeism and fewer conflicts between 
teachers and pupils. 
 
In the Basque Country learning communities were implemented in order to 
reduce the rate of early school leaving. An example of this was at a secondary 
school situated in the neighbourhood of Sansomendi de Vitoria-Gasteiz. The 
school historically has pupils from disadvantaged sections of the population 
and ethnic minorities. During the academic year of 2008-09 a learning 
community was designed. Learning communities encourage innovative 
teaching strategies to foster school success for all students. Teaching 
methodologies are chosen as a result of international research and analysis 
revealing successful methods. One of the main principles of the learning 
community is that all students actively participate in the learning process and 
that there is interaction between all students. The reason for this is that as a 
result there will be a sharing of knowledge among the students and those 
students who experience learning difficulties will benefit from the help of other 
students. As a result groups should be mixed in terms of learning ability.  
 
Teaching methods include a literary and dialogue based method, the objective 
of which is to achieve good reading habits. This method is a way of sharing 
knowledge through a dialogue based on a book. Not only does this method 
develop a passion for literature and enjoyment of reading, it also encourages 
student participation, reflection and dialogue through the exploration of 
different interpretations of the same text. Through this teaching method, all 
opinions and contributions are respected without trying to enforce a certain 
point of view. The books that are selected are usually Spanish or international 
classics as they contribute to the learning process and encourage reflection 
and independent thinking.  
 
Another element of learning communities that has been noted above and that 
is also used within the learning community of Sansomendi de Vitoria-Gasteiz is 
the use of a Community group that is comprised of students and their families, 
teachers and members of the wider community. The objective of Community 
group is to listen to the wishes of the group and to make these wishes a 
reality.  
 
Subsequently meetings of key stakeholders, for example representatives of 
different subject areas, the management team and the guidance team and the 
coordinator of the learning community, are organised. These meetings cover 
different themes and aim to improve the school.  
 
Furthermore meetings of the students are organised once per term or when it 
is thought to be necessary. These meetings are made up of students and 
teachers of each year as well as the management team and guidance team 
and the coordinator of the learning community. The objective of these 
meetings is to comment on the progress of the students, the difficulties that 
are experienced, aspects that could be improved and student expectations of 
education. 
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Furthermore training for families is undertaken. These courses are aimed at 
increasing family involvement in the education of their children. Families are 
able to realise the educational role that they can have and as a result value 
the work of teachers more.   
 
In Barcelona in the Autonomous Community of Cataluña, the implementation 
of a learning community has reduced the rate of absenteeism from 57 % to 3 
% in three years and the rate of early school leaving from 37 % to 5 %.  
 
Sources: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union.  
 
Ministerio de Educación, política social y deporte (2008) Plan para la reducción del abandono 
escolar  
 
Congreso Nacional Abandono Escolar Temprano Dª. Arantiza Pomares Zulueta, Cómo Evitar el 
Abandono Escolar Temprano desde Comunidades de Aprendizaje 
 
Congreso Nacional Abandono Escolar Temprano, Actuación de Éxito en la Prevención del Abandono 
Escolar Temprano 
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ANNEX 6 – EXAMPLES OF REINTEGRATION MEASURES 

 
Please note that this internal working document, which was used to 
inform the analysis for the main final report of this study, may include 
some text that has been copied directly from other sources. Please see 
sources indicated for each individual example for further information.
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Examples of interventions to offer second chances 

Second chance 
education in 
Flanders, Belgium 

The Central Exams Commission (CEC) in Flanders has responsibility for 
organising second chance education within Flanders. There are four 
divisions, each responsible for different levels of education and types of 
diplomas: 

 primary education; 

 lower secondary education; 

 upper secondary education (general, technical, vocational and arts 
diplomas); 

 diplomas for the ‘care’ sector. 
 
Several upper secondary diplomas can also be obtained at a local level in 
Adult Education Centres – there are eight centres for second chance 
education in Flanders. 
 
The new ‘higher professional education’ pathway will enable early school 
leavers to obtain an official diploma of secondary education.  
 
Source: Source: European Commission (2005) Study on Access to education and training, 
basic skills and early school leavers 

Courses to complete 
basic education, 
Czech Republic 

Courses to complete basic education are organised by basic and upper 
secondary schools and schools independently established for pupils with 
disabilities. The courses are provided free of charge and may be organised 
as daily studies or distance learning. The courses are aimed at young 
people with learning difficulties and/or disabilities, ethnic minorities and 
the low skilled. Schools organise respective courses according to the local 
needs.  
 
Source: Cedefop (2010) A bridge to the future: European policy for vocational education and 
training 2002-2010: national policy report: Czech Republic, Refernet: Czech Republic 

The Back to 
Education Initiative 
(BTEI), Ireland 

The Back to Education Initiative enables young people and adults in receipt 
of social welfare benefits to pursue an approved second or third level 
course of education. The studies are carried out on a part-time basis, thus 
enabling participants to combine education and training with other 
commitments such as family and work. Programmes are offered in the 
mornings, afternoons, evenings or at weekends. In 2001, the scheme was 
made available to early leavers who had been out of formal education for 
at least two years. A scheme of free tuition and reduced fees applies. A 
small proportion (10 %) of BTEI provision is set aside to support projects 
proposed by community education groups. A total of 16 155 places are on 
offer through Vocational Education Committees (VECs) at a cost of EUR 9.3 
million, while a further 2 277 places are provided through community 
centres at a cost of EUR 1.6 million.  
 
Source: Expert Group on Future Skills Needs, (2007), Tomorrow’s Skills – Towards a 
National Skills Strategy.  
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Vocational Training 
Opportunities 
Scheme (VTOS), 
Ireland 

The Vocational Training Opportunities Scheme (VTOS) is a full-time second 
chance education and training initiative for adults who are over 21 years 
and unemployed. The scheme is delivered and managed locally by the 
Vocational Education Committees (VECs). Courses between levels 3 and 6 
on the National Qualifications Framework are offered to VTOS students. 
Tuition, stationery and books are provided free of charge. A childcare grant 
is also available to VTOS students and they can access the adult guidance 
service. There are 5 000 VTOS places available nationally every year. 
VTOS has proved very successful in opening up learning and progression 
opportunities for people who have been unemployed with 71.5 % of 
students, who completed their VTOS programme in summer 2006, moving 
into employment or further education courses. 
 
For more information: Vocational Training Opportunities Scheme  

Second Chance 
Schools (ΣΔΕ/SDE), 
Greece 

Law 2525/1997 (article 5) established Second Chance Schools (ΣΔΕ/SDE) 
as a way of tackling social exclusion in Greece. Under the Law 3369/2005 
on the ‘Systemisation of Lifelong Learning’, the SDEs have been 
completely incorporated into the new functional network which provides 
Lifelong Learning. The law specifically states that the second chance 
schools are aimed at ‘people who haven’t completed their compulsory 
education’ (Article 2). As such, second chance schools are aimed at young 
people over the age of 18 who have not completed compulsory education. 
They are able to study for a lower secondary education leaving certificate 
and the curriculum is flexible to allow young people to choose what best 
suits their needs and interests. Particular emphasis is placed on the 
acquisition of basic qualifications and the development of personal skills, in 
order to provide young people with the competences and qualifications 
needed to enter the labour force. The programme lasts for 18-24 months. 
 
The strengths of the SDEs are as follows:  

 the curricula are flexible, allowing students to choose the subjects 
that suit their needs and interests;  

 there is a particular emphasis on the acquisition of basic 
qualifications and the development of personal skills, in order to 
provide young people with the competences and qualifications 
needed to enter the labour force;  

 the duration of the programme (two academic years) and the 
timetabling of classes in the evening (21 hours per week) allows 
students to maintain full time jobs in parallel to their studies. 

 
The SDE certificate then allows young people to participate in further 
training. 
 
SDEs were initially introduced during the 2000-2001 period, when five 
pilot Second Chance Schools were launched. So far, 48 second chance 
schools have been established in the country. In 2005/2006 some 3 600 
people were trained in level 2 (lower secondary), which was a 51.5 % 
increase compared to the previous year. Three of the schools operate 
inside state correctional facilities. 
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The second chance schools are considered a very effective reintegration 
initiative in Greece, evidenced by the positive views of graduates of the 
schools on their improved self-image and future prospects as well as by 
media reports on the work being done within the schools. Second chance 
schools in state correctional facilities also get very good press and appear 
to be beneficial to young inmates for their reintegration into society. The 
only weakness identified is that the visibility of SDEs is relatively low and 
could be further increased, to attract further school leavers to complete 
their education. 
 
Sources: European Commission (2005) Study on Access to education and training, basic 
skills and early school leavers 
 
European Commission (2007) Hellas National Report 
 
Ideke 

Second chance 
schools in Spain 

Second chance schools are being implemented in many cities in Spain. 
One example is the second chance school in Gijon (Asturias) which is the 
responsibility of the local authority. It is seen as a ‘transition’ resource to 
help young people and brings together the main organisations that are 
working with young people at risk. 
 
The key is to adapt to the needs of the young people, providing a wide 
offer of activities that can motivate them and can be used as a pedagogical 
resource to tackle other issues before their reintegration into education or 
the labour market. 
 
Early school leavers, those without basic qualifications, immigrants and 
Roma are also among the target groups of adult education. Adult 
education centres take an initial individual assessment of needs as the 
departure point of personalised learning pathways that often combine 
basic skills (e.g. literacy) with professionalisation courses and non-formal 
learning. They may also lead towards (re)entering formal education 
through targeted admission tests. 
 
Sources: Gijon: Second chance school   
 
Ministerio de Educación (2010) Plan de Acción 2010-2011  

Evening Schools 
(vakara mainu 
vidusskola), Latvia 

Adults who are over 18 years can attend evening schools (vakara mainu 
vidusskola), which provide an opportunity for individuals without 
qualifications to complete basic or general secondary education 
programmes on a full-time or part-time basis or through distance learning. 
There are no age restrictions but one must have either a certificate of 
basic education (if the student wants to proceed to secondary education) 
or a school report with a transfer statement to the next class (in case of 
unfinished basic or general secondary education).  
 
At the beginning of the academic year 2002/2003 there were 35 general 
evening schools in Latvia with 14 805 students, of which 1 812 were 
following a primary education syllabus. To ensure better access to evening 
studies sometimes full-time or part-time evening departments are 
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established at general secondary schools or in the form of part-time 
consultation centres in rural municipalities. Statistics from the Ministry 
show that 60 % of students in evening schools were studying at grade 9 in 
2004. 

Adult Schools / 
Adult Learning 
Centres, Lithuania 

Adult Schools or Adult Learning Centres offer possibilities to continue 
terminated learning and acquire basic, general or secondary education, to 
study new subjects which were not in the teaching programme at the time 
of their schooling, to repeat courses, to address credit shortages and to 
prepare for certificate exams of compulsory or secondary education.  
 
Adults learn under specially designed adult learning programmes of 
primary, basic and secondary education. Adult education programmes are 
shorter in their content and teaching subjects are adjusted to adult 
educational needs. The most important aspect of adult learning is that 
participants can choose flexible ways of learning (modular learning, self-
learning, part-time or distance learning), depending on their personal 
circumstances. Possibilities are provided to choose a convenient time for 
learning, the learning programme and / or to plan their own learning 
process.  
 
The following learning programmes are available:  

 successive – after finishing one grade a student is transferred to 
the upper grade;  

 modular – the knowledge of one or more required school subjects is 
obtained in one school year; 

 adult schools offer the following types of learning; 
 full time studies - comprehensive studies are in shifts: morning and 

evening classes;  
 extra-mural studies – learning is held within group and through 

individual consultations; compulsory credits are taken; 
 individual studies - studies are organised for individuals who have 

accomplished secondary education and are willing to revise certain 
subjects of general education, as well as for those who have 
acquired the Learning Achievement Certificate. 

 
Source: Limbacher, László (2008) A Second Chance School in Hungary, OECD publication  

Legal Framework for 
second chance 
schools, 
Luxembourg 

A legal framework has been introduced for second chance schools. This is 
among the most innovative and conceptual measures targeted at young 
people aged 16 to 24 to address early school leaving, which is still a 
worrying concern.  
 
The project seeks to reinforce the motivation of young people who left 
school and would like to be reintegrated back into the traditional school or 
professional training system, whilst increasing their social, practical and 
general skills. The applicant is selected by the head of school in 
cooperation with the Local Action for Young People (Action locale pour 
jeunes, ALJ). Assessments and orientation decisions by the school are 
taken on the basis of a portfolio which is prepared for each student.  
 
Source: EEO (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010, Luxembourg 
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Belvárosi Tanoda 
Secondary School, 
Hungary 

The Belvárosi Tanoda Secondary School offers an informal, flexible 
environment and alternative teaching methods for students who have 
dropped out of upper secondary education. It has been providing 
alternative education for 16 to 25-year-olds since 1990. It is run by a 
private foundation, with the state covering about half of its operating 
costs. In 2007, the school had 146 students and 37 staff members. These 
included 100 full-time and 35 part-time students in general upper 
secondary education and 11 students in vocational post-secondary 
education. The school employed 18 full-time and 13 part-time teachers 
and six additional staff members. 
 
The school is open from 9 a.m. -7 p.m. on weekdays. Every room is 
accessible to all students including the staff room. One special aspect of 
the informal environment is that there is no organised school meal; 
students eat in the rest area or the staff room.   
 
Every student pairs with a teacher of his or her choice for help both in 
learning and in other aspects of life. The student signs a study contract 
with personal objectives for the school year and learns according to a 
personal timetable. The school offers no full-year classes but organises 
small study groups by subject. One-to-one teaching is used when 
necessary and possible. 
 
In the school year of 2003/2004, there were 124 students at Belvárosi 
Tanoda Foundation High School. Of these, 73 students took successful final 
exams in one or more subjects, 16 students finished their secondary 
school studies and took final exams in all necessary subjects. 
 
Source: Belvárosi Tanoda Secondary School  

Second chance 
schools, Poland 

The system of second chance schools in Poland is organised by different 
actors: central (government) administration, local self-government, social 
organisations and associations, religious organisations and other (mainly 
private) institutions. In 2009/2010 there were in total 3 645 schools for 
adults in Poland – 79 central administration entities, 1 164 local self-
government entities, 416 social organisations and associations, 4 religious 
organisations and 1 982 other.  
 
The schools can be accessed by people over the age of 18 or by the people 
over 16 if they are at risk of dropping out from the regular education 
system. The learning in the second chance schools in Poland is free of 
charge (in private institutions it is possible to charge for some vocational 
courses). They offer the possibility to study in the mornings, afternoons or 
weekends and there are some schools offering e-learning. Apart from this, 
they usually offer additional classes for under-achievers, extra courses to 
prepare for national exams, psychological and career counselling, and 
some schools organise other extra activities (e.g. workshops on 
aggression, etc.).  
 
In 2009-2010 there were :  
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 4 primary schools for adults with 81 students; 
 148 lower secondary schools with 14 464 students; 
 2 492 general secondary schools with 20 4088 students; and 
 1 001 vocational schools (basic vocational schools, technical 

secondary schools and specialized secondary schools) with 55 944 
students. 

  
Source: Central Statistical Office, Education in 2009-2010 school year, Warsaw 2010 

Second chance 
programmes, 
Romania 

The Second Chance Programme for Primary and Lower Secondary was 
introduced in 1999 at lower secondary level and then continued in 2005 at 
primary level as well as in a revised form for lower secondary level. The 
programme is managed by the Ministry of Education and Research with the 
involvement of County School Inspectorates and Teacher Training 
providers.  
 
The second chance programme offers support for young people who left 
compulsory education because of social or personal reasons. It also aims 
to prevent and fight marginalisation and social exclusion as it provides 
opportunities to complete compulsory education and provides 
opportunities to undertake IVET courses. The graduates of this programme 
have the possibility to enter the labour market or to continue their 
education at post-compulsory level. This programme has some specific 
features that appeal to many school leavers: 

 the study hours are shorter;  
 the flexible timetable allows young people to enter the programme 

at a time suitable for them and progress at their own pace; 
 a modular curriculum makes studying flexible; 
 the programme offers opportunities to have prior learning assessed 

and accredited;  
 all participants benefit from an individualised study programme;  
 the programme is focused on student-centred methods which are 

adapted to adult learning. 
The number of participants grew from 517 in the school year 2003-2004 to 
about 10 000 in 2007-2008. The results show that the programme has 
increased enrolment in second chance programmes for primary and 
secondary education in all counties and has improved the chances for 
integration into the labour market for graduates of second chance 
programmes in secondary education. The success of the programme is 
also the provision of training for teachers, enabling them to improve their 
teaching methodology in all classes, not only in the second chance 
courses.  
 
The success factors of the programme are its flexibility and the fact that it 
offers training for teachers as well as educational materials. The 
programme shows the need to adapt the educational schedule according to 
the individual’s needs and the role of the school director in implementing 
inclusive education principles. 
 
Source: European Commission (2009) Romania National Report 2009 - Education and 
Training 2010 work programme – Based on the domains of Key competences 
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Pupil Referral Units 
(PRUs), UK 

Pupil Referral Units (PRUs) in the UK are a type of school; set up and run 
by Local Authorities (LAs) to provide education for children who cannot 
attend school. Local Authorities have a duty under section 19 of the 
Education Act 1996 to provide suitable education for children of 
compulsory school age who cannot attend school. Placing pupils in PRUs is 
one way in which LAs can ensure that they can comply with this duty. 
 
PRUs are not just for children with behavioural issues but cater for a wide 
range of pupils — those who cannot attend school because of medical 
problems, teenage mothers and pregnant schoolgirls, pupils who have 
been assessed as having a phobia of school, and pupils awaiting a school 
place. They also provide education for pupils who have been excluded and 
they can be used to provide short placements for those who are at risk of 
exclusion. 
 
Some PRUs cater for particular kinds of pupils (units for teenage mothers 
and pregnant schoolgirls, for example), while others will cater for pupils 
with a mix of reasons for attending. For most pupils, the main focus of 
PRUs should be on getting them back into a school. 
 
PRUs can provide full-time or part-time education. The minimum level of 
education to be provided varies depending on the age of the child and 
their reason for being in the PRU. Children with medical needs, for 
example, may not be able to manage a full-time curriculum; they should 
receive as much education as their condition allows but the minimum 
should be five hours a week. Young people who have been excluded 
should have full-time education which, for those in Key Stage 4, is 25 
hours a week.  
 
For more information: Pupil Referral Units 
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Examples of holistic reintegration programmes 

Youth Workshops 
(Nuorten 
työpajat), 
Finland 

Youth workshops (nuorten työpajat) have existed in Finland since the late 
1980s but have only been used in their current form since the mid 1990s. The 
workshops typically occupy a ‘middle ground’ between the education system, 
work, social and health services aiming to overcome a range of barriers and 
obstacles that early school leavers must overcome if they are to make a 
successful transition to further education/ training or employment.  
 
The Youth workshops aim to support young people’s social growth, deal with 
social and personal problems and reinforce their skills in life (e.g. 
experiencing a daily training/work routine), thus preventing exclusion and 
guiding young people into education and the labour market. They are a place 
where young people can review their options for the future and make plans 
for reaching such goals. Workshops have different orientations allowing young 
people to learn practical skills in different fields such as graphic design, metal 
works, carpentry, textiles, catering, etc. 
 
Most young people participate in the workshops for five to six months. Youth 
workshops supported just under 9 000 young people in 2008, reaching nearly 
a third of all unemployed young people in 2007.  
 
Youth workshops are holistic, person-centred approaches that aim to identify 
and address the full range of barriers and issues faced by the young person 
involved. For instance, they aim to support their beneficiaries in terms of 
developing self-confidence, learning key ’life management skills’, identifying 
their personal goals and developing the motivation to pursue these. They are 
put in place to help those in need of the most support. Thus, the target 
groups tend to be young people experiencing ’multiple disadvantages’ who 
have left school early but who have additional support needs alongside their 
low level of qualifications, such as social, behavioural or emotional problems, 
lack of motivation to participate, or other problems related to the individual 
(e.g. health problems, offending) or their individual circumstances (e.g. caring 
responsibilities). In other words, the programme aims to help the young 
person with their personal challenges while they start the reintegration 
process back into learning or employment. Workshops are voluntary and 
reinforce the message that support should not be forced upon the young 
person. 
 
The workshops have had to increase the share of activities geared towards 
‘social integration’ over the current decade in a form of preparatory coaching 
with the aim of helping a young person to manage their everyday life (e.g. in 
terms of substance abuse, helping to find accommodation) before they can 
move onto other aspects of the programme. The current decade has seen an 
important increase in the number of young people with more serious social 
and personal problems – problems that used to be less common among 
participants when the programme first started. 
 
Youth workshops pay a great deal of attention to the provision of on-the-job 
training and thereby on the labour market integration of participants. Mentors 
come from two separate backgrounds. Mentors dealing with social and 
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psychological concerns include professionals such as nurses, youth workers, 
psychologists and social workers. Importantly, participants are also supported 
by labour market mentors who help young people by looking for work-based 
training places, helping to develop skills required in the labour market (e.g. 
time management, workplace behaviour) and teaching practical skills related 
to their trade in the workshop. Young people therefore have an opportunity to 
develop their vocational skills in the workshop (and when possible in 
companies too) and thereby obtain valuable work experience which can help 
them to find work after the programme. When appropriate, mentors also help 
young people to identify whether their interests and skills can be tied with 
self-employment options (e.g. examples of businesses set up by former 
participants include bike repair shops). 
 
Youth workshops also seem to be based on a greater degree of co-operation 
between a range of different agencies that work with vulnerable young 
people. The cooperation began between the labour administration and youth 
services at national and local levels and has now spread to social, health-care, 
education and youth justice sectors. Such cooperation with the relevant 
authorities in these areas is seen to be a key success factor in order to 
identify individuals at risk of exclusion, to motivate young people to take part 
and to facilitate their transition to mainstream education or employment. A 
solution is found usually for around 66 % of beneficiaries. 
  
In the past few years, Youth workshops have paid growing attention to 
collaboration and contracts between workshops and accredited learning 
providers, which can help to make sure that some parts of learning gained as 
part of workshop activities is recognised and accredited by local training 
providers (e.g. that in some cases young people can receive credits towards 
IVET qualifications). This ensures that the time spent on interventions such as 
Youth workshops can be used towards moving forward in terms of career 
pathway. Although it is not the main aim of workshops, the recognition of 
learning is expected to act as a motivating factor for both municipalities and 
young people as avoiding repetition leads to shorter study times and lower 
training costs. 
 
Source: Nevala, Anne-Mari (2009) What works in moving early school leavers towards 
participation in learning or employment: a brief comparison of practices in Slovenia and Finland. 
Peer Review on “Project Learning for Young Adults: A social integration programme helping young 
people back into work and education”. Slovenia, 2-3 November 2009  

Competence 
agencies, 
Germany 

Competence Agencies were established by the Federal Ministry for Families, 
Senior Citizens, Women and Youth in Germany in 2006. They aim to support 
particularly disadvantaged young people in finding their way into an 
occupation and into society through additional social education support. They 
offer assistance for those who are not (or no longer) reached by the existing 
system of support for the transition from school to work. The Agencies use a 
‘case management’ approach and individuals receive long-term support and 
guidance from a specialist case worker. Using a tailored support and 
qualification plan, which takes into account the individual’s specific needs and 
family and personal environment, as well as the regional context, the young 
person is supported to find employment or to resume their education and gain 
further qualifications.  
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After a pilot phase between 2002 and 2005 involving 15 pilot competence 
agencies, the programme was extended in 2006 to cover approximately 200 
locations. Since September 2008, work has been ongoing in about 200 
competence agencies within the scope of the new ESF funding period and is 
initially set to continue until August 2011 (a budget of EUR 59 million has 
been allocated for the programme from September 2008 to August 2011). 
The competence agencies are working in conjunction with the labour market 
stakeholders, youth welfare offices and peripatetic youth workers to establish 
initial contact with the young people. Fixed and long-term local contact 
partners are in place to support the young people and provide encouragement 
and assistance. They cooperate with other stakeholders from the fields of 
education, the labour market and youth welfare services to organise individual 
support packages. The result is a complex set of services for each young 
person. The competence agencies continue to take responsibility for the 
young people beyond placement and monitor the effectiveness of the 
assistance provided on an ongoing basis rather than merely passing the 
young people on. 
 
An evaluation undertaken in 2008, of the first 30 000 beneficiaries of the 
competence agencies showed that around two-thirds of clients had multiple 
problems. This indicates that the agencies are reaching their target group.  
 
A total of 40 % of the competence agencies are in regional areas that are 
sparsely populated. Several ways have been developed by case managers to 
ensure clients can get to the agencies. One example is of using a former 
police van equipped with a printer, laptop and telephone to offer mobile 
services. The van offers the possibility to pick up participants from home or 
from youth meeting places for example. Another example is using external 
rooms to meet participants closer to where they live.  
 
Around 20 % of clients of the Competence Agency in Olpe dropped out of the 
‘case-management’ process. The clients are less likely to drop out if: 

 the client’s problems are large or pressing (e.g. loss of 
accommodation, pregnancy) - the client recognises she/he has a 
problem; 

 the client is willing to accept support. 
Drop-outs of the case-management approach were more frequent when: 

 clients recognise the problem(s) but do not have the motivation to 
address them; 

 when other things suddenly become more important; 
 when the young person no longer sees a way out and becomes 

resigned; 
 if the young person lacks faith in the competence agency or if they 

have negative experiences from school or pre-vocational training.  
The Competence Agency developed an early warning system based around 
these factors. The level of contact with clients was increased, mainly via 
telephone. The case workers also went to youth meeting places, such as 
youth centres, where contact with beneficiaries who had dropped out could be 
taken up again. It was decided that for every participant in case-management 
there should be a face-to-face meeting at least once a month. A telephone 
call is not enough. If clients do not appear at the meeting the case worker 
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tries to reach them at home. Since October 2007 these new practices have 
been in place and the drop-out rate reduced to 3-5 %.  
 
Sources: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jungend: Kompetenzagenturen 
Hippach-Schneider, U. and Toth, B (2010) VET Policy Report Germany. Cedefop Refer Net.  
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (2008). Werkstattbericht 2008 
“Kompetenzagenturen” (Durchfuhrungsphase) Strukturen Erfahrungen Ergebnisse (Report 2008 
‘Comeptence Agencies’ (implementation phase) Structures, Experience, Results)  

Production 
Schools, 
Hamburg, 
Germany 

In production schools young people without a school leaving certificate are 
given a second chance through practical learning and the provision of services 
to find a way into training and employment. Participants make products for 
sale and provide services to the public. The production school is a full-day 
school and pupils receive a salary. The school cooperates with businesses in 
the region so that pupils can gain work experience. The aim is to increase the 
desire to learn and sense of responsibility of the pupils.  
 
There are currently seven new ‘production schools’ in Hamburg with 374 
places. It is planned that further production schools will be set up in 
September 2011 and the aim of the Hamburg Senate is to establish in total 
ten production schools with 500 places.  
 
In 2003, an evaluation of the production school in Altona (a borough of 
Hamburg) was carried out. The target group of this school is pupils who were 
unsuccessful in mainstream schools and for whom measures organised by the 
public employment services (PES) were not successful. The aim is primarily to 
prepare pupils for an apprenticeship. It is also possible to gain a school 
leaving certificate (either Haupt- or Realabschluss, general or modern 
secondary level certificate).   
 
The focus in this production school is on theoretical and practical work in four 
workshops (carpentry, PC-media with graphic design, audio-visual media and 
catering). Furthermore two hours a day is spent on core subjects. Given the 
very difficult target group it is impressive that 27.2 % found an 
apprenticeship place after the school and a further 18.5 % found a job.  
 
In a survey of students the practical work in the workshops received the 
highest approval because it was easy to find friends and to learn quickly in 
the workshops. The production of goods is key to the motivation of young 
people in the school.  
 
The survey of the workshop leaders highlighted that it is important to teach 
core values (for example punctuality) and a responsible social behaviour, as 
after the production school there is no automatic advancement to an 
apprenticeship.  
 
Source: Weiße, Wolfram (2003) Evaluation der Produktionsschule Altona (PSA) Bericht und 
Ergebnisse einer im Januar 2003 durchgeführten Evaluation (Evaluation of the production school 
Altona (PSA) Report and results of an evaluation carried out in 2003) 
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Production 
Schools, 
Denmark 
 

In Denmark Production schools (produktionsskolerne) provide opportunities 
for young people who did not obtain secondary school qualifications. There 
are currently 88 production schools which are mainly located in small to 
medium sized towns. The schools are targeted at young people under the age 
of 25 who have not completed compulsory education. Production schools are 
advised by Youth Guidance Centres on who they should admit to the schools 
and YGCs must assess and identify that the young person belongs to the 
appropriate target group.  
 
Production schools are independent institutions but are approved and funded 
by the local authorities. Local labour market organisations are represented on 
the school boards.  
 
The objective is to strengthen the personal development of the participants 
and to improve their chances in the education system and the labour market. 
Production schools are not formal qualifying upper secondary education 
establishments. The schools offer qualifications that can enable the 
participants to complete an education at upper secondary level and 
professional qualifications. There are no tests or exams and no particular level 
of Danish, mathematics and IT skills is required. There is however course 
work incorporated into the workshops so that learners acquire new skills when 
completing this work. Furthermore, supplementary teaching in Danish, maths 
and IT, equivalent to the 9th grade level, is available. The participants also 
receive counselling. 
 
An individual student is entitled to one year at a production school. The 
content of the courses offered at the schools includes activities in various 
workshops, practical work, problem solving and teaching on production and 
sales. Participants also have the opportunity to undertake work placements 
for four weeks. 
 
The coursework is different for each student and the student’s skills 
development is documented jointly by teacher and student. There is a special 
appraisal meeting every three months between the student and workshop 
teacher. Documentation of their work is gathered in a portfolio for each 
student. When a student ends his or her stay at the production school, the 
complete documentation and appraisal is handed over in a production school 
certificate. 
 
The teachers at the production schools have different educational 
backgrounds. Only a few of them are trained educators. Many have a past 
career as skilled craftspeople or in industry. They have a strong commitment 
and essential experience and knowledge about their sector.  
 
Production schools are financed by the state and grants are provided to cover 
operational and building costs. Furthermore the municipalities finance a share 
of the costs through a contribution per full time student. Students attending a 
production school receive a school allowance which in 2007 was DKK 1 329 
per week for participants over the age of 18 and DKK 555 per week for those 
under the age of 18. This allowance is seen as a wage and it can be cut if they 
do not attend or if they come late.      
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Results from 1997 to 2004 show that about 70 % of the students left 
production schools to continue some sort of education or training or enter the 
labour market. The remaining 30 % became unemployed. These were either 
adolescents with extensive difficulties who were referred to the social service 
system, or adolescents who were expelled due to behavioural problems. 
However some of these students were given another chance at a production 
school.  
 
Activity at the schools has been declining since 2004. Some studies have been 
conducted to investigate the experiences of students at production schools. 
These studies all seem to show the same tendency; students who leave the 
school to pursue a certain path generally remain active in education or in the 
labour market. It has also been noted that adolescents who become 
unemployed following participation in the production schools often return to 
education after some time.  
 
Sources: Ministry of Education: Production Schools    
 
Produktionsskol, The Danish Production Schools- an Introduction  

YouthReach, 
Ireland 

Youthreach is a national programme which targets early school leavers 
between the ages of 15 and 20. The programme was established in 1988. The 
Department of Education and Science delivers Youthreach through out-of-
school Centres for Education managed by Vocational Education Committees 
(VECs). The programme is also delivered in a network of 45 Community 
Training Centres (CTCs) funded by FÁS and ten 'Justice Workshops' funded by 
FÁS and the Department of Justice Equality and Law Reform. A parallel 
programme is delivered in the 33 Senior Traveller Training Centres (STTCs).  
 
Young people attending Youthreach Centres are given the opportunity to 
attain FETAC awards (at NFQ level 3 and 4), the Leaving Certificate Applied, 
as well as Junior and Leaving Certificate subjects. The programme is funded 
by the Department of Education and Science and the Department of 
Enterprise, Trade and Employment. In 2004, of those Youthreach participants 
who completed the course, 72 % went on to employment or further education 
or training.  
 
Youthreach participants show higher than average incidences of risk factors 
such as difficult family backgrounds, substance abuse and juvenile 
delinquency. Because of these increased social and personal needs, 
Youthreach interventions must be flexible, non-threatening, informal and 
accommodating in order to achieve their objectives. Youthreach classes are 
small with average student - staff ratios of 8:1. Participants are provided with 
individualised education plans, career counselling assistance and 
arrangements for work programme placements and apprenticeships. 
 
Youthreach caters for around 7 000 trainees every year. The programme has 
grown into a well-established national programme, which plays a central part 
in the policy agenda. A quality framework has been developed after an in-
depth consultation with all stakeholder groups including learners, staff and 
management. This has resulted in the development of quality standards and a 
range of quality assurance processes.   
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In addition, a mentoring project has been implemented to support some of 
the Youthreach centres to hold on to those young people who are most 
problematic and enable them to better cope with their lives when they leave 
the centres. The project uses mentoring as a process for engaging young 
people, through a ‘web wheel’ model which aims to pay attention to each 
individual on the programme – looking at what’s happening to them both 
outside and inside the centre. The aim is to enable the mentee to identify how 
they would like their life to be, both in the short-term and long-term, then to 
come up with a plan and try to link up the work done by the Youthreach 
centre with that plan, as well as the support the mentees receive outside of 
the centre. Youthreach staff take on the role of mentors – the Webwheel 
model provides a system to formalise / give a structure to something that was 
previously taking place on a more ad hoc basis.  
 
Studies undertaken by the Economic and Social Research Institute (ESRI) in 
Ireland have found that Youthreach does seem to provide positive learning 
experiences for young people. Through qualitative research, it was found that 
a number of young people felt that if they had had similar learning 
experiences in school and been treated the same way as they had been in 
Youthreach, it would have been a more positive learning experience.  
 
Youthreach evaluations report that participants highly value their experience 
on the programme and would recommend it to others. Key findings, reported 
in several evaluations, included the positive relationship between staff and 
learners which was ‘characterised by mutual care and respect’. Linked to the 
overall structure of the programme, the evaluations reported that ‘a positive 
climate is cultivated and activities take place in a supportive and structured 
environment’.  
 
A study on the influence of Youthreach on the employability and efficacy 
qualities of early school leavers in a medium-sized town in County Louth 
found that Youthreach participants “revealed a collective resilience (to past 
negative failures, to negative voices, to economic despondence) and a 
common positivity towards educational opportunity and their own futures”.  
 
According to stakeholders interviewed, one negative aspect of Youthreach 
seems to be that it is relatively limited in terms of participants’ opportunities 
for progression.  
 
Sources:  Youthreach  

Expert Group on Future Skills Needs, (2007) Tomorrow’s Skills – Towards a National Skills 
Strategy  

Hopson, Andrew E, First Rate Second Chance, Effects of Participation in Ireland’s Youthreach on 
Self Efficacy and Employability 

Stakeholder interviews 

For further information on the mentoring project, see: http://www.youthreach.ie/webwheel/ 
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Senior Traveller 
Training Centres, 
Ireland 

Senior Traveller Training Centres cater mostly for members of the Traveller 
community who are over 15 years. There is a network of 33 centres 
throughout Ireland with over 1 000 approved places on the programme. 
Within an environment that acknowledges Traveller culture, the aim of the 
programme is to provide Travellers with the knowledge, skills and confidence 
required to successfully make the transition to work and to participate fully in 
their communities. The programme is designed to be flexible to respond to 
the needs, talents and interests identified by Travellers. Particular emphasis is 
placed on encouraging parents to participate in STTC activities as this can 
have positive effects on their children’s participation in education. Typical 
activities at STTCs include classes in literacy, numeracy, I.T. alongside 
creative and practical activities such as music and woodcarving. Travellers are 
able to undertake work based learning activities such as renovating buildings, 
which have assisted in community cohesion. The centres deliver important 
education in community-based settings, helping to break down barriers 
between different groups in the community. Success rates have been high 
and some centres have waiting lists for members of the travelling community 
wanting to participate in educational activities.  
 
Source: Senior Traveller Training Centres 

Actions 
organised in 
each Académie 
under the 
responsibility of 
the MGI (general 
mission of 
insertion), 
France  

These actions target young people over 16 who have left school, are not 
qualified and do not have any options in terms of further education and 
training or professional insertion (priority is given to young people without 
qualifications). The objective is to identify early school leavers and help them 
to build a new personal and professional project.  
 
Monitoring of young unqualified school leavers is implemented under the 
authority of the State representative at the level of the departement. Each 
secondary school and apprentices’ training centre is required to send the 
contact details of its former pupils or apprentices who are no longer enrolled 
on a training course or who do not have a predetermined qualification level. 
Monitoring also involves local youth integration centres (mission locales) and 
the public employment services. 
 
Regarding the number of young people who benefited from MGI actions and 
their origin, according to the latest available report on MGI activities (2007-
2008), 50 190 pupils had a preliminary interview with MGI services (-7.7 %, 
compared to 2006-2007 figures; the report mentions that the number has 
diminished every year by about 7 % for the previous 4 years). 40 % of these 
young people came from lower secondary education, 41.7 % from vocational 
upper secondary education and 15.7 % from general and technologic upper 
secondary education. 
 
Types of activities and their results: 
 

 activities preparing the return to a formal education; 
 aiming at building a new personal and professional project for early 

school leavers, through an individualised training plan; 
 focus on guidance and active preparation of orientation; 
 consolidation of learners’ skills;  
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 alternation between courses and vocational training/on-the-job 
training; 

 individualised follow-up. 
 
Example of a full-time activity: Local reinsertion scheme (Dispositifs d'Accueil 
Locaux d'Insertion) in the Académie of Toulouse. Young people can start and 
end their participation at any time during the year. They are registered in a 
lower or upper secondary school supporting the DALI scheme. The 
competences, needs and centre of interests of the participant are assessed 
and an individualised plan is devised with him/her or his/her parents if under 
18. The training includes a combination of course modules focusing on basic 
skills (e.g. maths, written and oral expression) and more specific skills (e.g. 
job search methods, ICT, English, health and safety, etc.), in alternation with 
vocational training (on-the-job training or within a vocational school) to 
discover a profession and develop contacts with the world of work. Modules 
can also include French classes for foreigners, if needed. Participants can 
obtain some officially recognised certificates.  
 
At the national level in 2007-2008, the activities preparing the return to a 
formal education (full-time) concerned 46.7 % of participants, with the 
following results: 

 63 % resumed their studies (9 % through another specific MGI action, 
57 % within ‘regular’ education and training institutions, 9 % in the 
private sector and 4 % started an internship organised by the regional 
authorities); 

 4 % found a job; 
 4 % were oriented towards other structures (mission locales); 
 13 % did not find any solution. 

 
The activities preparing the return to a formal education (part-time) targeting 
students still registered in an institution but seen as ‘at high risk’ concerned 
33.8 % of all participants, with the following results: 

 79 % resumed their studies (2 % through another specific MGI action, 
31 % within a ‘regular’ education and training institution, 20 % in the 
private sector and 9 % started an internship organised by the regional 
authorities); 

 9 % found a job; 
 7 % were oriented towards other structures (mission locales); 
 20 % did not find any solution. 

 
Activities in view of the award of a diploma: Modules de re-préparation aux 
examens par alternance, MOREA proposed by the Académies give an 
opportunity to re-take an examination (CAP, BEP, BAC) for those having 
already failed twice. Candidates take the modules that they need and are 
assigned an individual tutor. An important feature of this scheme is 
alternation of classes with work. 
 
In 2007-2008 this type of activity concerned 12.3 % of all participants with 
the following results: 

 63 % resumed their studies (9 % through another specific MGI action, 
57 % within ‘regular’ education and training institutions, 9 % in the 
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private sector and 4 % started an internship organised by the regional 
authorities); 

 4 % found a job; 
 4 % were oriented towards other structures (mission locales); 
 13 % did not find any solution. 
 

Activities to prepare professional insertion: these activities are generally 
targeted at young people who already hold a qualification but have difficulties 
in finding a job. In 2007-2008, this concerned 7.2 % of participants with the 
following results: 

 25 % found a job; 
 9 % were oriented towards other structures (mission locales); 
 37 % resumed their studies (2% through specific MGI action, 28 % 

within ‘regular’ education and training institution, 6% in the private 
sector and 2 % started an internship organised by the regional 
authorities); 

 29 % did not find any solution. 
 
Evaluations of the MGI have shown a positive impact of its activities. At the 
national level, in 2008 81 % of pupils supported by the MGI had found a 
solution to their problems through the MGI (71 % continued their studies, 3% 
found a job and 4% had been oriented towards other counselling structures). 
However, the number of persons followed by the MGI is much lower than the 
number of early-schools leavers. 
 
Sources: Ministry of Education: Édusol    Cedefop (2010) A bridge to the future: European policy 
for vocational education and training 2002-10: National Policy Report: France  
Académie Toulouse: ACTION DE CATEGORIE 1 : Accueil et remobilisation dans les Dispositifs 
d'Accueil Locaux d'Insertion (DALI) Information on evaluation results provided by the National 
Ministry 

Second chance 
schools (Écoles 
de la 2eme 
Chance, E2C), 
France 

Although the E2C are called ‘second chance schools’, they are more 
appropriately categorised as a holistic reintegration measure. These schools 
target young people aged 18-25 who do not have a diploma or qualification. 
Their aim is to motivate these young people to build their own pathway 
towards employment. At the end of 2010, there were 27 schools responsible 
for 81 sites in 15 regions. 
 
The objective of the schools is to contribute to the social and professional 
integration of early school leavers without qualifications or employment 
opportunities, by re-motivating them, helping them to start a learning 
pathway and introducing them to the world of work.  
Registrations can be made at any time during the year and there is no strict 
limit for the duration of participation, which can vary from 6 to 24 months. 
The pedagogy in the schools is based on alternation between learning on the 
job (internships in companies) and individualised learning modules. Ultimately 
participants do not receive a formal diploma but a certificate of acquired 
competences and a competences portfolio which have been designed to be 
recognised easily by employers as well as to facilitate an eventual application 
for validation of non-formal and informal learning. 
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The first E2C was inspired by the principles outlined in the Commission White 
Paper ‘Teaching and learning – towards a knowledge society’. After the first 
successful experimentation phase, the E2C has become a label that can be 
awarded to education and training providers. The label is given for 4 years 
and is renewable after an evaluation foreseen by an agreement between the 
State, the region and the school. 
 
Several E2C benefit from support from the European Social Fund. The 
evaluation of E2C shows that in 2006, 82 % of registered participants stayed 
in the school after registration, and 63 % found a solution at the end of their 
stay: 33 % in employment, 16 % in further training and 14 % in alternation 
of training and work.  
 
Source: Réseau des Écoles de la 2e chance en France  

Defence 2nd 
Chance Scheme 
(Defense 2eme 
chance managed 
by Etablissement 
Public d’Insertion 
de la Defense, 
EPIDE)281, 
France  

This voluntary scheme is targeted at young people aged 18 to 25 who are 
neither qualified nor in employment and who have particular learning 
difficulties. 
 
There are 20 centres in France with a capacity of 2 250 places. Staff at the 
centres include different types of professionals (mainly teachers from the 
public education system). 
 
The objective of the second chance scheme is to re-motivate young people 
through a global education project that focuses in particular on skills for 
employability. The idea is to give young people a new start in a new context 
(boarding school). 
 
Participants sign a contract of at least eight months and follow different 
training modules:  

 fundamental skills; 
 civic and social skills (e.g. health and safety); 
 vocational training linked with local education and training providers 

and employees targeted towards recruiting professions.  
A study carried out in 2010 revealed that 73 % of participants were 
successfully integrated into employment or training several months after 
participation in the programme.  
 
For more information: EPIDE, Dossier de Presse EPIDE  

Reinsertion 
schools 
(établissements 
de réinsertion 
scolaire, ERS) 
France 

These schools were established in 2010-2011 and there are currently 
approximately 20 in operation. They target young people aged 13-16 who have 
been excluded from various schools in the past due to inappropriate behaviour. 
These schools can host pupils for up to one school year in a boarding school, 
provide them with adapted education (classes in the morning and sport and 
cultural activities in the afternoon) and help them develop their common core of 
competences, learn how to respect school rules and improve social relations in 
order to facilitate further participation in education and training. Staff include 
teachers, pedagogical assistants and staff form judicial services in charge of 
young people and volunteers. 
For more information: Ministry of Education: Les établissements de réinsertion scolaire (ERS) 
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Experimental 
structure of 
national public 
education 
systems e.g. 
micro upper 
secondary 
schools (Micro-
lycees) and the 
CLEPT (lower 
and upper 
secondary school 
- College et 
Lycee Elitiste 
pour Tous), 
France 

These measures target young people who have interrupted their studies (e.g. 
young mothers) and want to reintegrate into general upper secondary 
education. For example in the case of CLEP the target group is young people 
aged between 15 and 25 who have interrupted their studies for at least six 
months. Participation is voluntary. 
 
The first examples of micro-lycees were developed in the Académie of Creteil 
which developed a charter defining their objectives.  
 
The CLEPT, created in 2000, are based in Grenoble. They are small 
experimental structures (80 to 100 pupils in each structure) staffed by 
voluntary teachers aiming at reintegrating young people into general 
education, to help prepare for diplomas such as the baccalaureate and to 
support the construction of a personal training project.  
 
The main characteristics of education in micro-lycees are: flexibility in 
pedagogy and schedules, joint education involving as much as possible the 
pupils, work in small groups and continuous training of teachers, focus on 
global pedagogic and educative project, individualised follow-up, longer 
presence of teachers within the school but reduced hours of teaching, 
cooperation between teachers and other staff and collegiality. 
 
In the CLEPT, teachers are responsible for a large variety of tasks: teaching 
but also tutoring, mentoring, administrative tasks, etc. One important 
principle is also that evaluation is seen as a tool to support learning rather 
than sanctioning pupils. Pupils are first oriented towards a reintegration 
module for a period of six weeks to one year before joining a class. 
 
The structures are institutionally recognised and are under the responsibility 
of a steering scientific committee; some teachers are given the status of 
research practitioners. In the CLEP the staff are also responsible for training 
teachers in the region on aspects linked to ESL. 
 
Source: Charte des microlycées  
 
 
 
 

Youth Schools 
(Jaunimo 
Mokyklos), 
Lithuania 

There are 24 Youth Schools in Lithuania which offer alternative provision to 
young people who have left the general education system or who are at risk 
of ESL. The Schools are available to young people aged 12-16 years and they 
support those who have not adapted to the regular school system or lack 
motivation to complete their education (i.e. early school leavers and those at 
risk of ESL). They are also designed for school children with learning 
difficulties, those in need of support to socialise and integrate with peers and 
young people who prefer a practical approach to learning. Particular target 
groups include young people from compulsory schools, from the first stage of 
professional schools (IVET), young people without basic education and young 
people who are not in education, employment or training. They support 
around 2 000 young people each year. 
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The Youth Schools have two broad aims:  
 provide basic education and seek to maximise the number of pupils 

obtaining basic education; 
 enrich the personal experience of pupils, prepare them for further 

learning, professional career, social and cultural life. 
 
The total number of pupils in Youth Schools varies between 50 and 130 but 
class sizes are between 8 and 12 pupils. Classes take place in the daytime, in 
the evening, or a combination of the two. Support provided at the Schools is 
diverse, ranging from information and advice to pedagogical, psychological, 
social and health support. It is compulsory for Youth Schools to employ a 
social pedagogical worker, psychologist, a special pedagogical worker, a 
healthcare specialist and teacher assistants. Many Youth Schools also employ 
VET teachers, psychotherapists, special pedagogical workers, and physical 
education coaches. 
 
All learning is individualised and integrated with after-school, pre-vocational 
and work placement activities. Upon entering the Youth School an individual 
learning plan is developed through discussion with individual young people, 
their parents and the school. This three-part programme is reviewed and 
assessed on a periodic basis. Within this programme: 

 The basic education curriculum can form up to 60 % of learning 
activities, with an enhanced portfolio of arts, physical education, 
technology and information technology.  

 Up to 40 % of learning consists of practical activity modules, 
integrated with IT, pre-vocational training and project work. 
Professional career and personal development modules are also 
available.  

 
Additional subject areas can be oriented towards art, sport or technology and 
connected to pupils’ interests. 
 
While the basic education curriculum is taught in classrooms, other forms of 
learning take place in a variety of locations – classrooms, outdoors, other 
spaces in and outside the schools.  
 
The combination of theoretical and practical learning is considered to be one 
of the success factors of the Youth Schools. The beneficiaries remain involved 
in education and are motivated to continue learning through practical 
activities and by being able to choose their own education pathway. This helps 
them to take ownership and to feel in control of their own learning. 
Furthermore, Youth Schools are granted some freedom within the school 
curricula, enabling the education and training they provide to be tailored to 
the needs of the individual young person.   
 
The relatively small size of Youth Schools and their classes is also considered 
to contribute to their success. Young people receive more individual attention 
and are able to interact more freely with teachers.  
 
A further strength of the Youth Schools is felt to be the specialist support for 
young people with specific problems. This support enables them to deal with 
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problems in their day-to-day life and tackle any obstacles that prevent them 
from learning. 
 
Source: Alternatyvus Ugdymas 
Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. 
Luxembourg: Publications Office of the European 

Project Gaaden, 
Austria  

Project Gaaden has been in place since the school year 1987/88. It offers 
students with long histories of non-attendance a three-month cycle of 
education in a youth hostel located outside Vienna. During the week students 
are taught in small groups supported by specialist teachers and educational 
psychologists and at the weekends students are allowed to go home.  
 
If a student does not make any progress during their time at the school then 
that student is able to stay at the school for a longer period.  
 
Pupils at Project Gaaden should have a clearly defined aim (for example 
achieving the leaving certificate; passing the school year; making a new 
beginning). The individual learning programme picks up where the pupil 
stopped at regular school, and brings experiences of success, which improves 
his / her self-esteem and attitude to learning.  
 
The Child Protection Agency (Jugendamt) found that out of 18 pupils per 
trimester, 12 could be helped in the long term. The cooperation between 
teachers and childcare workers was seen as key to the success, particularly 
for young people in stressful living conditions. 
 
Source: Knoblich, Regina (2002) Sonderpädagogisches Zentrum (Special education centre) 

Project 
Schlangenfuß, 
Austria 

This project is aimed at early school leavers aged between 12 and 15 years 
old who suffer from school phobia and anxiety disorder. Its principal aims are 
to help students achieve a secondary school qualification, work experience 
and social integration. ‘Outdoor days’ are used to complement lessons and 
promote the practical application of things learnt within class.  
 
The project was set up in response to a need for support for groups of young 
people with a phobia of school which causes them to leave school early. 
Originally the project was aimed at children who did not attend school but the 
target group later widened to include those who were still in school.  
The project has space for 12 pupils. It is based on the support class model 
(Förderklassenmoddell) with two teachers for every six children.   
 
An important part of the project is the cooperation with the parents of 
participants - the teachers speak with parents every two weeks. This does not 
take the form of a classic parent-teacher meeting where the disruptive 
behaviour of the child is highlighted. Instead the teachers advise on the 
situation within the family.   
 
The school day starts at 8.30 with a joint breakfast. From Monday to 
Thursday lessons run until 13.30; on Friday they finish at midday. A focus is 
put on ‘experience pedagogy’, e.g. cooking for one another or outdoor 
activities such as climbing. This increases the sense of belonging to the group.  
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The aim of the project is for the pupils to attain a secondary school leaving 
certificate. In order to support the transition into the labour market, 
cooperation also exists with the Lehr Einstiegs Begleitung, LEB organisation, 
which offers individual support to participants once a week. Students receive 
help with job applications and practice job interviews are carried out. Taster 
visits in firms are also arranged.   
 
Source: Paulo Freire Zentrum, Schlangenfuß 

Voluntary Labour 
Corps (VLCs), 
Poland 

VLCs were created to combat social exclusion and marginalisation of young 
people through the delivery of tasks connected to education and employment. 
They aim to create appropriate conditions for young people’s social and 
professional development through a system of support for the most 
vulnerable groups. They have also adopted a role as ‘holistic job centres’ 
where young people are supported in a comprehensive manner in their efforts 
to find work.  
 
Voluntary Labour Corps are regulated by the Ministry of Economy and Labour 
and were established by the Act on the Educational System in 1991. The 
Church is an important partner in the organisation with relation to delivery of 
Voluntary Labour Corps activity and has been present in the educational 
system for many years. Teaching staff in VLCs also cooperate with 
organisations working with young people in the local area, including the 
police, psychological clinics and addiction clinics.  
 
The Labour Corps target 15-25 year olds from unemployed households or 
young people who are threatened by exclusion from the education system. 
Although VLCs target young people at risk of social exclusion, a diverse range 
of young people can also make use of their services. These include secondary 
school pupils and graduates, university students and young people who are 
unemployed or are likely to become unemployed.  
 
VLCs offer a wide range of services to young people and activities are 
delivered through a package called the ‘Safe Way’, which aims to prevent 
social exclusion. It provides centres that deliver social activities to promote 
the independence of young people. They also deliver vocational education and 
training to meet the needs of the labour market. Young people can receive 
vocational training for 62 different professions. Training consists of theoretical 
learning as well as practical work experience organised at an employer’s 
premises. Training lasts for a minimum of 24 months. To complete the 
training young people must pass an exam organised by the employer or a 
craft organisation. Once they have successfully completed the exam, the 
young person becomes an ‘apprentice’ and is recognised as a skilled worker.  
 
Another core aspect of VLCs is the delivery of basic labour market services. 
They provide employment agency services, organise training, provide job 
counselling and offer employment information. Employment agency services 
delivered by VLCs are provided through Youth Job Agencies. The agencies 
search for permanent and temporary jobs, hold a record of unemployed 
young people, create databases recording the skills required by the local 
labour market, give advice and direct young people to training or re-training.  
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Occupational advisers in school career centres are also supported through 
VLCs, through the programme ‘Voluntary Labour Corps for schools’. This 
programme consists of: 

 An internet portal (www.ohpdlaszkoly.pl) featuring educational 
information for young people, the VLC and school occupational 
advisers. 

 Supporting the organisation of educational fairs, workshops for young 
people and occupational advisers, technical support and events 
promoting resources for occupational counselling. 

 Facilitating the organisation of district and national meetings of 
occupational counsellors and school career centres. 

 
From 2004, ESF funding has been used to facilitate the extension of VLC 
activity throughout Poland. This funding has allowed the provision of a 
broader range of training activities including entrepreneurship workshops, 
psychological and therapeutic training and language and ICT training. It has 
also allowed for more individually focused support, particularly with a view 
towards career planning. In 2007 ‘Individual Career Project – Portfolio for the 
Youth’ identified comprehensive standards of service provision within the field 
of professional career guidance. 
 
The 400 Voluntary Labour Corps support about 32 000 young people every 
year in Poland. A further 170 000 young people also benefit every year from 
VLC job agency services. The introduction of ESF support has enabled a much 
wider pool of young people to access support. Indeed, in 2008 over 3 000 
early school leavers aged 18-24 benefited from professional training and 
language courses. This has provided them with some of the necessary skills to 
start looking for employment.  
 
Source: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 

Project Learning 
for Young Adults 
(PLYA), Slovenia 

The PLYA was initiated in 1993 by the Slovenian Institute of Adult Education. 
The programme began as a two year pilot project and was subsequently 
developed into its current form in 1999. The purpose of the programme is to 
help young people to acquire sufficient experience, knowledge and skills to 
help them re-enter the education system or begin a vocational career. A key 
element of the project is project work and there are four types of project work 
undertaken within the programme:  

 selected project work (group learning, based on common interest 
of the group); 

 production project work (e.g. products and manufacturing); 

 individual learning projects (based on the interest of each 
individual); 

 free activities (excursions, theatre, sports events etc). 
 

The curriculum used within the programme focuses on the individual needs 
and interests of the participants and the format of the project allows them to 
choose their own structure. The programme acknowledges that school itself 
can be a factor in early school leaving as teaching methods are often not 
adapted to the needs of the individual. Subsequently the project has used 
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alternative teaching methods to engage the participants who have been 
disillusioned by the traditional education system. Specially trained mentors 
use non-formal work with young people to re-build self-confidence and 
address the issues that have caused early school leaving.  
 
The environment in which the programme takes place is different from the 
traditional classroom setting. Furthermore issues from everyday life are 
addressed within the learning and working situations. There is no assessment 
in the programme and mentors do not use any traditional teaching methods. 
The role of the mentor is to act as a counsellor rather than a teacher and they 
help to resolve any learning or other difficulties that may be experienced by 
the participants. The mentors within the programme are required to have a 
degree and to have successfully completed the training programme. An 
evaluation of the programme stated that the role of the mentor is crucial and 
their training has a substantial impact on the success of the programme.  
 
There has been one evaluation of the programme that was undertaken 
between 2000 and 2002. The evaluation found that the project achieved very 
positive results. The working methods and the whole structure of the 
programme were considered to be adapted and suitable for the target 
population.  

 
The research determined that the positive results of the programme were 
found in its aims, contents and methods, as well as in the qualifications of the 
mentors. The fact that the programme curriculum allows individuals to make 
their own choice of topics to focus on was seen to be a factor in the successful 
motivation of participants. The evaluation also stressed the importance of the 
flexibility of the programme; the participants were able to enter and leave the 
course during the school year.  
 
The role of the mentors in the success of the programme was also 
emphasised by the evaluation. Mentors should be well qualified and should be 
able to recognise the social, cultural and personal characteristics of dropouts. 
Furthermore they should have current knowledge of the education system and 
curriculum and subsequently have to continuously update their skills and 
knowledge.  
The evaluation revealed that 94 % of the participants were satisfied with the 
programme and 70 % achieved the goals that had been set. Approximately 
41 % chose to continue their education; 15 % entered part-time 
employment; and 9 % entered full-time employment. However, 21 % 
remained unemployed following participation in the programme. The main 
benefit of the programme was stated as the improved motivation and self-
esteem gained by participants.  
 
Sources: Milko Poštrak, (2009) Peer Review on ‘Project Learning for Young Adults: A social 
integration programme helping young people back into work and education’ 
 
Natalija Žalec, Valentina Zadravec Predovnik, Magda Zupančič (2009) Evaluation of the ‘Project 
Learning for Young Adults’- PLYA programme. 
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Fairbridge 
Centres, England 

Fairbridge has centres that are based in 15 of the most disadvantaged areas 
of the UK. These centres work with young people aged 13-25 who have had 
difficulties in the education system and are viewed to be lacking in 
motivation, self-confidence and skills needed to change their lives. Last year 
Fairbridge worked with over 3 500 young people, most of whom were classed 
as having ‘multiple needs’, such as homelessness, substance misuse or a 
history of offending. Over the last 12 months, 85 % went on to achieve 
something tangible such as returning to the classroom, starting a college 
course, getting a qualification, finding a job or choosing to remain in the 
Fairbridge programme and continue their development.  
 
For more information: Fairbridge  

Rathbone youth 
sector 
organisation, 
England 

Rathbone is a UK-wide voluntary youth sector organisation providing 
opportunities for young people to re-engage with learning, to discover an 
ability to succeed and to progress to further education, training or 
employment. In 2008 / 2009 Rathbone worked with more than 17 000 young 
people. As well as the delivery of work based training and courses, Rathbone 
provides youth engagement programmes. These offer practical support and 
activities like sport, music or art as a first step in working with hard-to-reach 
young people.  
 
For more information: Rathbone  

Kids Company, 
England 

Kids Company targets its services towards vulnerable young people suffering 
from mental health and emotional difficulties. Its work is based on the 
principle that children’s behaviour is impacted by trauma, abuse and neglect 
and the importance of fostering trusting relationships between young people 
and adults in addressing practical and emotional needs to encourage children 
to take responsibility for their emotions. It offers each child a holistic package 
of one-to-one therapy, group therapy, drop-in counselling, lunchtime and 
after-school clubs, mentoring and in-class support and art, dance and 
movement workshops. Services are tailored to the individual needs of the 
participants and aim to support their return to mainstream education. The 
charity supports some 10 000 children per annum. 
 
For more information: Kids company  
 

National Black 
Boys Can 
Association, 
England 

This is a community-led organisation that aims to provide black boys aged 9-
16 with educational opportunities, valuable life skills and the self-esteem, 
confidence and determination to succeed. This involves engaging all relevant 
stakeholders in the process of raising academic, social aspirations and 
achievement of black boys. For example, providing parents with skills to 
support their sons, empowering local communities to run their own projects, 
working in partnership with mainstream education and lobbying for change at 
policy level. The organisation delivers assistance with developing strategies 
for dealing with adverse factors that impede progress and also provides a 
positive environment where boys learn to value themselves and others. Extra 
support is given with national curriculum subjects, particularly English and 
Maths, to supplement school teaching. 
 
For more information: Black boys can  
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World Worth 
Living In, 
England 

Worth Unlimited, based in Birmingham in the West Midlands, has a 
programme called ‘world worth living in’. This is a holistic personal 
development programme, run in schools for young people who have either 
dropped out of school or are close to exclusion. The programme focuses on 
the young people as individuals, how they perceive themselves and how they 
relate to each other. Skills and talents of individuals are identified and young 
people are able to recognise, perhaps for the first time, that they are ‘good at 
something’. The young people also learn skills in negotiation, anger 
management and interpersonal relationships. They develop projects that 
focus on something that will benefit and help others. This project helps them 
to identify their core skills and consider where and how they might develop 
them in the future. Confidence, courage, and communication skills are 
developed which help them to re-engage with education and society in 
general. Project managers state that the programme is effective and data 
reveals that, approximately 80 % of students stick with their programme. All 
of those who complete the programme continue onto either further studies or 
work.   
 
Source: Stakeholder interview 

NotSchool.net, 
England 

The NotSchool.net project aims to encourage teenagers who have left school 
early to return to education. The initiative provides non-traditional education 
through a virtual online community for young people who have become 
alienated from the education system. The project was initiated by the 
Inclusion Trust, a not-for-profit education charity and has also involved some 
partner organisations, such as the British Broadcasting Corporation (BBC), the 
World Wildlife Fund and the Science Museum.  
 
Young people are referred to NotSchool.net services by the relevant agency 
and both the young people and their families must agree before participation 
in the project. Following their acceptance onto the project, young people are 
invited to an induction session with their parents, where they are able to meet 
members of their local support team. After the induction, the young person’s 
mentor devises an individual learning plan together with the young person. 
Each young person has the freedom to decide which areas of learning they 
will follow, how long they will spend on each area of learning and where they 
will learn.  
The project offers over 150 subjects (from comics, to music) and learning 
plans may contain any subject, based on the young person’s interests. Plans 
are reviewed every six weeks and amended as necessary. Once the young 
person has successfully engaged with the project, mentors provide ‘soft’ 
guidance to encourage young people to take-up some more conventional 
subjects such as English, Maths and Science, with a view to gaining GCSEs. 
  
Learners can study and access resources at any time and can submit their 
work through the online system at any point they wish. They are supported 
by a team of personal mentors, subject experts and virtual ‘buddies’ who 
direct, assist, assess and encourage them. There is also a support hotline 
which is available 24 hours a day, seven days a week. It is manned by the 
project mentors who are qualified teachers. 
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Using the right support and terminology is fundamental to Notschool.net and 
the project avoids the use of terms associated with school such as student. 
Instead young people are referred to as ‘researchers’.  
 
An accreditation system has been developed which rewards creativity, self 
direction and problem solving. Young people can earn informal awards to help 
raise their self-esteem and can also submit work for assessment against 
official awards which are NVQ (National Vocational Qualification) equivalent 
and part of the National Framework.  
 
The project has been very successful in supporting young people’s transition 
from inactivity to further education and employment. In 2004/2005, 50 % of 
participants found places at college or in other further education, a quarter 
(26 %) found college-related employment such as modern apprenticeships 
and 18% entered full-time employment. In the same year, nearly all 
participants (96 %) obtained national, recognised qualifications. During this 
time only 1.7 % of beneficiaries dropped out, which has been described as 
‘extra-ordinary’ given the fact that the project works with young people who 
have failed to integrate into all other forms of education. Young people have 
also reported positive emotional and social outcomes as a result of the 
project. This includes raised confidence and self-esteem, problem solving 
skills and a renewed interest in learning. 
 
Source: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union. 
 
For more information: Notschool.com  
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Examples of transition classes / programmes 

SAS centres, Belgium SAS centres offer an alternative environment for pupils aged 12-18 
who have dropped out of school. Pupils can attend SAS centres for a 
transition period of up to one year, after which it is intended that they 
will return to the formal education system. SAS centres do not have a 
specific programme for their beneficiaries but work rather with projects 
which can be tailored to each young person. The basic principle of SAS 
is to offer a sabbatical period that allows pupils to explore other fields 
of activity (e.g. art), providing them with an experience, which may 
reinforce self esteem and may equip them to face the challenges of 
school more easily. Some SAS centres work in direct cooperation with 
schools or even operate within schools. 
 
Even though the pupils in SAS centres are not registered as school 
leavers, the period spent in SAS is not recognised as a year of 
education. Pupils have to restart at the same point they left. The idea 
behind this approach is to avoid stigmatisation linked to the attendance 
of second chance schools. The main objective is to bring pupils back to 
mainstream school: academic education should take place within the 
school. 
 
Sources: Le sas 
 
European Commission (2006) Summary report of the Peer Learning in Brussels, 9-11 
October 2006 School integration of immigrant children, positive discrimination measures, 
support to school dropouts 

‘Cool Schools’, 
Germany 

‘Cool Schools’ (Coole Schule) (2002-2004) was a pilot project aimed at 
reintegrating 12-14 year olds back into regular education. It was 
implemented in five schools in Berlin, Freiburg, Frankfurt, Osnabrück 
and Sömmerda. The institute responsible for the initiative was the 
German Association for Public and Private Care (Deutschen Verein für 
öffentliche und private Fürsorge) with suppport from the German Bank 
Foundation Deutschen Bank Stiftung). ‘Experience-learning’ was a 
feature within the schools. Teachers try to encourage learning by 
making teaching relevant to the pupils, e.g. rather than teaching by 
subjects, themes are chosen such as ‘us in our environment’, which 
would include information on nearby training opportunities, the local 
government structure and the history of the city.  
 
Source: Kramer, Reiner (2003) ‘Coole Schule’ Die neue Lust am Lernen (‘Cool Schools. 
New will to learn) Spiegel online, newspaper, 3 July 2003   

‘Starthilfe’ (Jump Start) 
at Bayer AG, Germany 

In 1998, the private company Bayer AG set up Starthilfe (Jump Start) 
a training programme to assist young people who were disadvantaged 
in terms of their learning opportunities and social background. This 
award-winning programme creates opportunities for young people at 
high risk of exclusion from the labour market to attain qualifications 
and acquire professionally relevant knowledge during a one-year 
preparatory training programme. The programme does not focus on a 
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particular occupation. Participants receive an entry-level qualification 
for an apprenticeship in various occupations and receive payment while 
attending the course. 
 
The programme focuses particularly on tackling traumatic school 
experiences and aims at improving the self-esteem of young people. 
Careful selection procedures and the intensive coaching of the 
participants during the programme are key factors of success. The 
programme has now been running for 21 years and has shown that a 
targeted preparatory programme can help socially disadvantaged 
young people to access apprenticeships and employment as skilled 
workers. Around 1 500 young people have participated over the entire 
period and almost 90 % of the participants succeeded in getting an 
apprenticeship contract at Bayer or with other companies following 
completion of the course. 
 
Source: Weiler, A. (2009) Mutual Learning Programme : Peer Country Comments Paper 
– Germany. Pathways to vocational training and sustained labour market integration: 
New opportunities for learning impaired and socially disadvantaged young people? 

Measures to help 
unemployed 
apprentices, Ireland 

Since the economic crisis, there has been a decline in the number of 
apprenticeship places available in Ireland and many existing 
apprentices have been made redundant by their sponsoring employers.  
 
In response, the Government introduced a range of special measures 
to help unemployed apprentices progress within the system. One of 
these is an annual 11-week certified training programme for up to 700 
redundant apprentices. The programme is intended to enable 
participants to progress to higher education/training phases with a 
view to completing their apprenticeship at a later stage, if on-the-job 
placements can be found for them.  
 
Source: Sexton, J. (2010) EEO Review, Youth Measures Review, National Article: Ireland 

Relay schemes, France In France, there are two forms of ‘relay schemes’ which are aimed at 
pupils under the age of 16. Relay classes (classes relais) can last from 
a few weeks to several months. They are organised in vocational upper 
secondary schools and are a partnership between the Ministry of 
Education, the Ministry of Justice, local/municipal authorities and other 
recognised partners. Relay Workshops (ateliers relais) last up to 16 
weeks and involve educational NGOs.   
 
Both schemes target lower secondary level pupils at risk of 
marginalisation and who are in a situation of acute conflict with their 
school. Pupils experiencing difficulties are identified by schools’ 
pedagogical teams and social workers. Decisions regarding the 
admission of pupils into relay structures and subsequent reintegration 
are made by a local commission, on the basis of a report provided by 
the school of origin and information from the pedagogic team. 
Communication between the school of origin and the relay structures is 
facilitated by a personal portfolio on the pupil’s progress, teacher 
comments with examples of work completed, and notes by the pupil 
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and their family, etc. In some schools, activities known as relay 
modules/internal relay schemes act as ‘milder’ preventative structures 
within the school. 
 
Both structures aim to re-socialise and re-motivate pupils by spending 
a few weeks in a sheltered, conflict-free learning environment before 
they are reintegrated into their school of origin. They offer an 
individualised service to participants (covering both educational and 
social support) and help pupils to acquire a basic level of skills and 
competences, improve motivation and help them develop a better 
relationship with educational institutions with a view to continuing their 
education and training pathway. 
 
Characteristics of the classes/workshops include:  

 small group sizes: e.g. between 6 and 12 pupils per class; 
 pedagogy: differentiated curriculum and teaching methods 

within a group environment; individualised pathways, which can 
include practical work experience; a progressive timetable, 
adapted on a case-by-case basis; linking with extra-curricular 
measures; 

 staff: volunteer teachers and specialised educators/teaching 
assistants who work in close contact with social workers and 
healthcare professionals; 

 infrastructure: in some cases relay classes can be organised in 
out-of-school premises - which only very remotely resemble 
classrooms - to favour successful integration.  

Research and anecdotal evidence suggests that relay classes and 
workshops have a positive immediate impact in terms of attitudes 
(especially through sport and cultural activities).  
 
Source: Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from 
across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 

Local Action for Young 
People’ (Action locale 
pour jeunes, ALJ) 
Luxembourg 

The institution ‘Local action for young people’ (Action locale pour 
jeunes, ALJ) was established by the ‘service for professional training’ 
and the Luxembourg Ministry for National Education, Professional 
Training and Sports. It targets young people who are in the process of 
moving from the school system into the world of work or who are 
changing jobs and want to know more about possible career or training 
options. The institution offers support and advice, as well as actively 
monitoring young people from when they leave school to when they 
find their first job, to try and facilitate the whole process. Schools are 
also requested to inform ALJ about individuals who have dropped out in 
order to allow ALJ to contact them and provide them with more 
intensive support.  
 
ALJ has also launched a number of projects and measures, which aim 
to prevent students from leaving school without qualifications. These 
include: 

 organising work experience for young people, to allow them to 
gain practical experience and to discover what interests them 
and where their skills lie; 
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 identifying and contacting students who have left school early to 
help integrate them into the working world. 

 
The main remit of the ALJ is to support young people aged between 15 
and 25 in their transition into working life. Special attention is paid to 
school dropouts who are monitored by the ALJ to understand the 
reasons behind leaving the education or training system and to design 
an individual project for each young person‘s education, vocational 
training or integration into the labour market. The ALJ provides young 
people with support to implement their vocational integration projects 
and provides a ‘transition mentor’.  
 
For more information: Action locale pour jeunes 

Voluntary Vocational 
Orientation Service, 
Luxembourg 

The Voluntary Vocational Orientation Service is a youth-sector scheme 
that aims to promote the social and vocational integration of young 
people who leave school early by encouraging them to return to 
education or training or to seek employment. It is estimated that 
around 700 young people drop out of school in every year. The scheme 
offers young people a fresh perspective on qualifications by offering 
them practical work experience with individual support and certification 
of the skills they acquire.  
 
Following a design phase from April to September 2007, the 
programme was officially launched in October 2007 and it soon proved 
extremely popular with more than 200 young people applying for 
places in eight months and 70 young people were able to start their 
periods of voluntary service in 30 different host organisations. The 
young participants in the voluntary vocational orientation service can 
be divided into two groups according to their motivation: 

 those who have completed their ninth year of schooling (in 
module based, practical or general education) but have not 
managed to find an apprenticeship or a job and see no point in 
returning to education; 

 those who have reached upper secondary level and, having 
started to study for a qualification that they find does not suit 
them, intend to switch to a different course. De-motivated, they 
leave school during the academic year with the intention of 
starting a more suitable course the following year. 

 
The main reasons cited for participation in the voluntary vocational 
orientation service are the chance of taking a new direction (a step 
towards work or a qualification) and the desire to do a useful job. 
 
Sources: Cedefop (2010), A bridge to the future: European policy for vocational 
education and training 2002-2010: a national policy report: Luxembourg. Refernet. 
Le Governement du Grand- Duche de Luxembourg (2008) National strategy report on 
social protection and social inclusion, European Commission      

Relay classes, 
Luxembourg 
 

The ‘service for the coordination of research and innovative pedagogy 
and technology’ (Service de Coordination de la Recherche et de 
l'Innovation pédagogiques et technologiques) has launched ‘Relay 
classes’ (classes relais), (also known as ‘mosaic classes’; classes 
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mosaïques) in four vocational schools. The objective of the classes is to 
temporarily accommodate students who have been taken out of their 
ordinary classes due to behavioural problems, and to help them 
reintegrate back into the standard education system. Classes last from 
6-12 weeks. Students are supported by specialist teams of ordinary 
teachers, educational professionals and members of the ‘centre for 
psychology and school guidance’. Lessons are adapted to the student’s 
learning style and abilities, and involve both classroom work as well as 
cultural and sports activities outside the classroom. 

Catch-up programmes, 
Hungary 

The 2003 amendment of the Public Education Act provided for the 
launch of one or two year long 'catching-up' programmes (felzárkóztató 
oktatás) in vocational schools to help students over the age of 15 
without the primary school graduation certificate (ISCED 2A). The 
programmes help students to obtain the competences required to enter 
a VET programme. The certificate awarded is equivalent to the primary 
school certificate in cases where the participant has completed at least 
six years of primary school, and thus entitles the student to pursue 
their studies in the VET schools. 
 
In 2008/2009 catch-up programmes were offered in 18 % of vocational 
schools, involving a total of 2 647 students. Over the course of the 
programme around every fourth student drops out and in total almost 
half of the students enter the vocational training programme after the 
course. With regard to the effectiveness of catching-up programmes, a 
2007/2008 study, based on data from 166 schools, revealed mixed 
results. The success of the programme may lie in the fact that it is 
based entirely on the project method and thus is tailored to meet the 
needs of the target group. However, the human resource and material 
needs of the project method exceed those of more traditional 
methodologies. As a result, the success of the programme is to a great 
degree contingent upon the actual opportunities, preparedness and 
commitment of specific participating schools and teachers. While there 
are quite a few enthusiastic teachers who are genuinely committed to 
the reintegration of disadvantaged young people, there are also 
schools where the turnover of teachers is very high. 
Source: Cedefop (2010), A bridge to the future: European policy for vocational 
education and training 2002-2010: a national policy report: Hungary, ReferNet  

Entry to Learning (E2L) 
Pilots, England 

Entry to Learning (E2L) pilots ran between 2008 and 2011 in four local 
authority areas in England. The pilots were designed to provide young 
people who were not in education, employment or training (NEET) with 
opportunities to improve their skills and employability by strengthening 
the progression between voluntary and community sector re-
engagement activity and formal learning. Each young person was 
assigned an adviser to support them throughout their time on the 
programme (an average of 15 weeks) and to facilitate access to 
bridging activities that would help them progress to further learning, 
which were accredited wherever possible. Young people participating in 
the E2L pilots were also given an allowance as an incentive to take part 
and retain them on the programme. 
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Within Entry to Learning some local authorities contracted voluntary 
sector organisations (or a consortium of organisations) to employ 
advisers and either deliver the learning provision themselves or 
commission this from other established providers. As a result, there 
were various approaches to the delivery of the pilot, with some areas 
building on existing engagement work with young people, while others 
selected one voluntary sector organisation to act as a ‘portal’ through 
which the local authority worked to identify and access other voluntary 
sector providers. 
 
Young people who took part in Entry to Learning participated in a range 
of bridging activities that can be broadly grouped into three types: 

 mentoring and support from the adviser; 
 personal development designed to increase confidence and 

motivation (e.g. group activities, first aid course, driving theory, 
activities to improve literacy and numeracy); 

 work-related learning (e.g. CV writing, vocational taster courses 
and preparing for going on a course).  

 
Management information shows that over the period February 2009 - 
March 2010, approximately 1 500 young people took part in the Entry 
to Learning pilots. The costs are estimated at GBP 1 757 per 
participant. Furthermore from the end of December 2009 management 
data showed that of a total of 1 192 participants: 

 41 % were still participating in the programme; 
 61 % had left the pilot and progressed to a positive destination, 

half of them into education and two fifths to training. The 
remainder have entered employment with training; 

 of those who progressed to a positive destination, 72 % were 
still recorded in a positive destination 13 weeks after they had 
left the programme. 

 
Source: Department for Education (2010) What works re-engaging young people who 
are not in education, employment or training (NEET)? Summary of evidence from the 
activity agreement pilots and the entry to learning pilots  

Entry to Employment 
(E2E), England 

Entry to Employment (E2E) is aimed at young people aged 16 to 18 
who are not already involved in employment, education or training and 
who are regarded as ‘hard to reach’ because of their life experience 
rather than because of poor educational attainment. The programme 
was rolled out nationwide in 2003, following successful pilots in 11 
areas.  
 
The scheme provides young people with practical and vocational 
learning to give them the skills and confidence to enter a job or a 
Modern Apprenticeship. It has three core strands, aimed at developing 
learners’: 

 personal and social skills;  
 vocational knowledge and skills; 
 literacy, numeracy and language skills. 
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Most of the E2E schemes are delivered through partnerships led by 
local councils, colleges or private organisations and involve range of 
other providers. The scheme exceeded expectations by recruiting over 
50 000 young people in the first year. Just over a third of these 
progressed to work-based learning, further education or employment. 
This figure is considered to be positive in view of the significant 
personal and social problems faced by this group of learners, such as 
homelessness, teenage pregnancy and substance abuse. Many also 
have low levels of literacy and numeracy and some speak English as a 
second language. 
 
E2E was expanded for 2009/10 and now includes a Community Service 
element with 20 000 places for this period. It also provided the basis 
for one of the four national learning routes available to 14-19 year 
olds, foundation learning, which build on the E2E model and 
incorporate all post-16 programmes at Entry Level and Level 1 from 
September 2010. This helps young people make manageable 
progression steps, with a flexible curriculum based on 
vocational/subject learning, personal and social development and the 
Functional Skills that make young people attractive to employers.   
 
For more information: LSE, A simple fact sheet on Entry to Employment (e2e)  
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Workplace training, VET and/or apprenticeships for early school leavers 

Reforming the national 
apprenticeship 
scheme, Cyprus 

The Apprenticeship Scheme (A-Scheme) is part of non-formal education 
in Cyprus and has been in operation since 1963. Pupils who discontinue 
their attendance of secondary education have the option to attend the 
A-Scheme. They must be at least 14 years old and must not be over 18 
at the time of graduation. The study programmes provide alternating 
practical and theoretical training over two years. Practical training takes 
place in firms for three days per week, where apprentices are 
remunerated by their employer. Theoretical training is provided at 
Technical Schools for two days per week.  
 
In the context of the Educational Reform, the A-Scheme is being 
redesigned in order to provide young people with an alternative 
education pathway and at the same time to meet labour market needs. 
The A-Scheme was facing challenges, the most important of which has 
been the drastic decline in the number of apprentices registering in the 
Scheme over the past few years.  
 
The reformed New Modern Apprenticeship Scheme (NMA-Scheme), is in 
the process of being implemented and will gradually replace the A-
Scheme. The NMA-Scheme is targeted at young people between the 
ages of 14 and 25 and provides a learning pathway for those who have 
left the education system early (drop-outs), before completing either 
lower secondary or upper secondary education. The NMA-Scheme will 
enable early school leavers to upgrade their skills and become more 
employable, allowing them to progress in their careers. The aim is also 
to recognise and accredit their skills so that they can be used in the 
labour market and/or to give apprentices the opportunity to continue 
with their education after their apprenticeship ends. As the NMA-Scheme 
is not yet fully implemented, the existing A-scheme has undergone 
some improvements, which will continue to apply to the NMA-Scheme. 
These involve:  

 introducing an incentive scheme for employers who recruit 
apprentices in order to subsidise the wages of internal trainers 
responsible for apprentices so as to raise the quality of in-
company training;  

 increased remuneration of supervisors who supervise apprentices 
outside normal working hours;  

 the introduction of health and safety training programmes for 
apprentices and their trainers in Technical Schools. 

 
Source: Manoudi, A. (2009) The contribution of the Apprenticeship Scheme in addressing 
early school leaving in Cyprus  

Training bonus, 
Germany 

A temporary exceptional provision, which ran from June 2008 until the 
end of 2010, granted employers with a one-off training bonus if they 
created additional apprenticeship places for applicants from earlier 
school-leaving cohorts who needed extra support. The prerequisite for 
payment is the creation of an additional apprenticeship place, proof of 
which must be provided in the form of a certificate from the chamber. 
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The apprenticeship place must also be filled by a young person who is 
identified as being ‘particularly in need of funding’ or ‘in need of 
funding’. ‘Particularly in need of funding’ is a young person who is an 
unplaced applicant from previous years without a school leaving 
certificate, with a special school leaving certificate or with a lower 
secondary school leaving certificate, who has learning difficulties or is 
socially disadvantaged and has already left general schooling by the 
previous year. Training companies received a bonus of between EUR 4 
000 and EUR 6 000. The programme also offered support for specific 
social pedagogic attendance or other additional training measures in 
addition to the normal training programme. 
 
Source: Hippach-Schneider, U. and Toth, B (2010) VET Policy Report Germany, Cedefop 
Refer Net  

New vocational 
programmes, Estonia 

A pilot project is being implemented in Estonia to develop vocational 
course curricula and teaching materials, which targets two main groups:  

 early school leavers/school dropouts;  
 young people with general secondary education but without 

vocational qualifications who, according to Estonian Labour 
Market Board statistics, find it difficult to find a job because of 
the specific technical skills required by employers and prior work 
experience.  

 
The project is implemented in cooperation with VET schools (7) and 
enterprises (25). Course curricula and teaching materials will be 
developed that are based on existing vocational standards and that will 
consider the educational level of participants in training. The main 
difference between the project and existing pre-vocational programmes 
is that the result is a real qualification. The emphasis of the learning 
process is on practical training in an enterprise that provides experience 
real work processes. The practical training part is up to 65 % of the 
course, depending on field and speciality. It is planned to give the 
possibility of the practical training to 200 young people. 
 
Source: Grollmann, Phillip and Ruth, Klaus, Achieving the Lisbon Goal: The Contribution of 
Vocational Education and Training Systems, Country Report: Estonia  

Increased supply of 
traineeship places, 
Ireland 

In the 1990s, the FÁS traineeship programmes were established. These 
are occupational-specific and industry-endorsed training programmes for 
unemployed jobseekers which combine centre-based training and on-
the-job components with a specific employer. Courses vary in duration 
but are generally between 20 and 43 weeks. On completion, participants 
can earn NFQ awards mostly at levels 5 and 6, as well as industry-
recognised certification providing access to specific occupations in 
designated sectors. The programmes are targeted at occupations which 
are not designated as apprenticeships, such as childcare practitioner, 
leisure facility instructor, software developer, forestry operative, medical 
secretary, etc. 
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The 2010 DETE/Forfas Review found traineeships to be a good 
alternative to apprenticeships, as they provide on-the-job training for 
specialist skills, but over a shorter period of time, and in a more cost-
effective manner. Nearly 2 950 training places were made available in 
2008, at a total cost of more than EUR 38.2 million. Some 43 % of 
participants were aged under 25 and 65 % were women. Almost all had 
been unemployed for under a year. 
 
The post-programme experience of participants is favourable, which is 
likely to be a result of the direct involvement of employers. The 2007 
FÁS Follow Up Survey indicated that over 70 % were in employment 18 
months subsequent to completion, and 10 % in training.  
 
Source: Sexton, J., 2010, EEO Review, Youth Measures Review, National Article: Ireland 

Vocational 
qualifications targeted 
at early school 
leavers, Spain 

Initial Vocational Qualification Programmes (PCPI) have been introduced 
for students aged 16 or above. These qualifications were introduced as a 
way of increasing participation in IVET and facilitating the progression 
from IVET to higher levels of vocational education (Ciclos Formativos de 
Grado Medio de Formacion Profesional) and updating and modernising 
existing vocational qualifications.  
 
PCPI were intended to be an option for young people who left school 
early. These programmes run for one or two years and offer early school 
leavers the chance to enrol in training courses to gain professional skills, 
which entitle them to a degree equivalent to secondary education. This 
allows them to later enrol in a regular vocational education and training 
(VET) course (medium level), since in Spain the general requirement to 
enrol in VET courses at medium level is to have completed secondary 
compulsory education.   
 
These PCPI programmes are often complemented by other programmes. 
An example is the DUO Programme, recently designed in response to 
the economic crisis in the Andalusia region, which offers certified 
training to unskilled persons aged 18-22 within a personal inclusion 
itinerary. DUO is the initiative of the Employment Service of the 
Andalusian Government’s Department of Employment. The aim is to 
increase the employability of these young people and encourage their 
employment in emerging sectors. There is a scholarship available for 
young people who have a family and do not receive other assistance of a 
monthly payment of EUR 420.  
 
To encourage the flexibility of the education system and to ensure that 
all students are able to gain a qualification at ESO level, the Ministry of 
Education recommends in its plan to reduce early school leaving that 
there should be an increase in the number of PCPI, especially within 
sectors where there are greater employment opportunities. Furthermore 
it has been specifically stated that there should be an increase in the 
provision of vocational courses for young people who left school without 
obtaining a compulsory secondary level (ESO) qualification. 
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In theory PCPIs are very positive, but in practice there are some issues 
identified by the interviewees: 

 Decentralisation to the regions has resulted in a lack of 
consistency on how these PCPIs are being delivered. 

 Spending cuts have adversely affected these PCPIs, for example 
in some cases it was not possible to expand the PCPIs to cope 
with the high demand. 

 The design should be improved as the offer is currently quite 
limited. The second year also appears to be too focused on the 
achievement of the ESO certificate and not clearly seen as a 
natural progression from the first year which is more vocational. 
As stated by one of the NGO representatives: ‘The content seems 
to have the teachers in mind rather than what it is best for the 
students’. 

 Sometimes the links with the world of work are not fully 
exploited. 

 
Nevertheless, a number of interviewees identified the Initial Professional 
Qualification Programmes as the most important and innovative change 
in VET. These programmes are designed to tackle one of the most 
important shortcomings in the training system, which is attending to the 
many young people who do not manage to obtain a compulsory 
secondary education certificate, with the consequence that they cannot 
continue education or enter the job market without some professional 
preparation. These programmes are also intended to give a second 
opportunity to young people to finish their basic education and to allow 
them to continue their studies on some vocational training courses. As 
these programmes become more widespread. It will be possible to 
extend the bases for entrance to intermediate level vocational training 
courses and, at the same time, therefore, to increase the offer of this 
type of training to the job market. 
 
Sources: Ministerio de Educación (2010) Plan de Acción 2010-201  
European Employment Observatory (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010: Spain 
Junta de Andalucia: Programa DUO  
Stakeholder interviews 

Basic Employment 
Passport Scheme, 
Malta 

The Basic Employment Passport Scheme (BEPS) aims to provide basic 
employment skills to early school leavers with few or no qualifications. 
The programme is compulsory for young people who register with the 
employment offices and those who refuse to participate may not be able 
to receive unemployment benefits. Participants are paid a weekly grant 
of EUR 25 for the duration of the programme dependant on an 80 % 
attendance rate. Participants are assessed upon entry so that any 
educational achievements and work experience may be evaluated and 
certified. Furthermore this assessment is used to determine the starting 
point of each participant. 
 
The BEPS lasts for eight weeks and includes basic training in general 
skills and job related skills. There are two parts: the Basic Skills 
programme (Part A) is followed by a Work Experience or Further Skills 
Training phase (Part B). The approach to training during all sessions 
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aims to help participants to be aware of their strengths and weaknesses 
as learners. The strengths are exploited and the weaknesses are 
addressed. In addition to the experienced trainers, a number of 
university students undertaking psychology, education and youth 
studies are engaged as tutors. This ensures that both trainees and 
tutors are roughly of the same age group.  
 
After completing the programme, some of participants decide to enrol in 
further training courses, while others go into employment. Out of the 
292 participants who enrolled in the original BEPS in 2000, 192 were 
males. Approximately 84 % of participants had entered the programme 
voluntarily while 16 % were required to do so by the Employment and 
Training Cooperation’s employment advisors. When asked, through an 
anonymous questionnaire, whether the course was worthwhile and 
whether they would recommend it to others, the participants’ answers 
were affirmative. Despite some initial teething problems, overall the 
scheme has been considered a success by the organisers. The scheme 
was originally intended for a limited timeframe, but its success has 
inspired the Employment and Training Corporation to embark on other 
ventures designed along the same lines and extended to a wider 
audience.  
 
Source: Zammit, E. (2009 Mutual Learning Programme: Peer Country Comments Paper – 
Malta, An Employment Passport for School Passports 

CEF Education and 
Training Courses, 
Portugal  

CEF Education and Training Courses are vocational courses that promote 
school success. They are aimed at early school leavers and unqualified 
young people. These courses aim to respond to the educational and 
training needs of young people of 15 or over, who are not immediately 
interested in further study but who wish to get a professional 
qualification more in line with their interests. 
 
The qualifications available through CEF courses include:  

 A level 1 or 2 qualification equivalent to the 6th and 9th grade for 
young people who haven't completed the 9th grade or who are at 
risk of not completing it.  

 A level 2 qualification for young people who have completed the 
9th grade or who are attending upper secondary education, who 
may leave early and enter the job market without a qualification. 

 A level 3 qualification equivalent to the 12th grade, for young 
people who want a professional qualification at this level to enter 
the job market and fulfil the necessary conditions stipulated by 
the law.  

The courses are taught by a network of state and private schools, 
professional schools and centres managed wholly or partially by IEFP, or 
other formally accredited bodies, in conjunction with the community, 
such as local and regional authorities and associations, companies and 
other stakeholders.  
 
The different training paths allow for a professional curriculum structure, 
appropriate for each level of qualifications. There are four training 
components: socio-cultural, scientific, technological and practical. 
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The purpose of the socio-cultural and scientific training components is to 
develop competencies in languages, culture and communication, 
citizenship and society and the different applied sciences and is 
organised by subject or area. The technological training component is 
organised into training units or modules. The practical training 
component is an internship and aims to teach technical and 
organisational competencies that are relevant to professional 
qualifications, entry into the job market and lifelong learning. 
 
The length of the courses varies between 1 200 and 2 200 hours, 
depending on the organisation model and the development of the type 
of training adopted. Internships can last between one and six months. 
The successful completion of the CEF provides sixth, ninth and twelfth 
level grade certificates, which permit further study at post-secondary 
education. 
 
Source: Eurydice (2007) The Education System in Portugal, 2006/07, European 
Commission  

14-19 educational 
reform, England 

The reform of education provision for young people aged 14-19 in the 
UK has hinged on the development of vocational learning which includes 
workplace training for young people disengaged with standard learning 
pathways and there has been a concerted effort to increase the number 
of places on offer. 
 
Three out of four of the qualification routes under the 14-19 Entitlement 
curricular reform offer the possibility of workplace training and/or 
apprenticeships. The four routes are: 

 Apprenticeships, with an entitlement to a place by 2013 for all 16 
year olds suitably qualified.  

 Foundation Learning, with some delivery on a 14-19 basis in all 
local areas from 2010 and increasing provision from 2010 to align 
with the 2013 Diploma entitlement and RPA target.  

 General Qualifications, for example GCSEs and A levels.  
 Diplomas, with an entitlement by 2013 for all 14–16 year olds to 

the first 14 Diplomas and for 16–18 years to all 17 Diplomas.  
However, it is yet to be determined whether this approach will be 
sustained in the future. The Coalition government is currently carrying 
out a national review into Vocational Education ‘The Wolf Review’, which 
is likely to result in significant changes to the delivery of vocational/work 
based education. The suggestion is that ‘Technological Universities’ will 
be developed as an alternative pathway for young people at age 14. 
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Validation of non-formal and informal learning 

Recognition, Validation 
and Certification of 
Competences (RVCC), 
Portugal 

The Portuguese system of Recognition, Validation and Certification of 
Competences (RVCC) was established in 2000 with support from the 
European Social Fund. RVCC aims to improve the qualification levels of 
young people and adults aged 18 and above. The system was 
introduced to help reduce the high number of Portuguese people who 
had not completed lower secondary education (more than 3 million in 
2000). RVCC is delivered by a national network of New Opportunities 
centres, of which there are now over 450.   
 
There are two types of RVCC, the educational route and the 
professional route. The educational route offers eligible individuals the 
chance to access basic or lower secondary level qualifications. Staff at 
the New Opportunities centres support the individual to undergo the 
RVCC process, which involves three stages: recognition, validation and 
certification of competences. Although the individual must carry out 
their own evaluation and self-assessment of their competences in 
order to prepare their portfolio, the staff provide guidance and support 
throughout the process from the point of engagement to the point of 
certification, including a professional assessment of the portfolio, 
before it is finally assessed by the certification jury. 
 
The professional route enables individuals to access professional 
qualifications through the validation of competences obtained either 
through work experience or in other environments. It is based on the 
same three stages as the educational route and individuals again 
receive support to complete the process from the New Opportunities 
centre staff.   
 
RVCC is a major success. Almost 90 000 people eligible for the scheme 
gained a recognised certificate between 2000 and 2006. A 2003 
survey of individuals who had undergone the RVCC process between 
2001 and 2002 revealed that the majority felt that it had helped to 
improve their self-esteem and self-knowledge. Two thirds were 
considering undertaking further study and 13 % had already returned 
to formal education. Furthermore, 15 % of the RVCC beneficiaries who 
were employed on fixed-term contracts had been awarded permanent 
contracts six months after receiving their certificate. 
 
Source: Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from 
across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.  

Validation of non-formal 
and informal learning, 
Spain 

Measures that allow young people to have informal and non-formal 
learning validated have been introduced in Spain. The National Action 
Plan to reduce early school leaving promotes the validation of non-
formal learning by the competent authorities.   
 
Furthermore the Action Plan 2010-2011 states that in order to ensure 
the flexibility of the education system, the basic skills of students who 
left school without obtaining the ESO qualification should be officially 
certified. Subsequently a model of certification is being developed in 
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collaboration with the Autonomous Communities. 
 
In July 2009, the Royal Decree 1224/2009 adopted the recognition of 
competences acquired through work experience. This measure was 
intended to enhance the employability of experienced workers who do 
not have formal education or training qualifications. Competences thus 
acquired could be validated for VET modules or full qualifications (VET 
diplomas or professional certificates). The system will operate through 
national/regional calls prioritising specific sectors; social partners could 
also request calls to meet the needs of specific economic sectors. It is 
expected that 80 000 people – mainly with low qualification levels – 
would benefit from the system in its first three years. The legislation 
outlines a substantial role for guidance during the validation process 
and underlines the importance of training of assessors as well as 
counsellors. 
 
Sources: Ministerio de Educaión, política social y deporte (2008) Plan para la reducción 
del abandon escolar  
 
Ministerio de Educación (2010) Plan de Acción 2010-2011  
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Other types of (re)integration measures 

Tracking 
Measures, 
Denmark 

Tracking has been introduced to identify, support and monitor young people aged 
under 25 who have dropped out of school early. The tracking provision was 
enforced in 2003 with the introduction of the Guidance in Education Act. The Act 
increased the frequency of contact with these young people from twice a year to 
a limitless number of contacts. 
 
The responsibility for tracking these young people lies with the Youth Guidance 
Centres, YGCs (Ungdommens Uddannelsesvejledning) which are regulated and 
funded by the municipalities. Guidance counsellors are employed by YGCs but 
they are often based in schools and they have a specific responsibility for 
tracking young people who have dropped out of school. 
 
The guidance counsellors use an electronic database to monitor and contact 
young people who have dropped out of school. Guidance counsellors choose how 
and when they contact the young person. In general, the first contact will be 
friendly and light, for example through a postcard, although a range of more 
technical communication methods have been piloted, for example Facebook. This 
initial contact is then followed up by a formal letter to remind the young person 
that they have a right to pursue education and training. The next step is to make 
a telephone call to the young person and maybe their parents and guardians. A 
letter can also be sent to their parents or guardian. The last step will be a visit to 
the young person at home however this is not a favoured action as it is 
considered to be too intrusive.  
 
The discussions with the young person will cover the right of the young person to 
pursue education and training and the reasons the young person dropped out 
may also be discussed. Guidance counsellors present the benefits of education 
and training. They provide information about educational programmes and can 
identify the most appropriate for the young person. They may suggest 
mainstream education and training provisions, specific programmes or certain 
types of schools, such as production schools (produktionsskolerne). 
 
Sources: Per Kongshoj Madsen (2010) EEO Review: Youth Measures 2010, Denmark 
Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: 
Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.    

I want to 
learn (Ich-
will-
lernen.de), 
Germany 

‘I want to learn’ (Ich-will-lernen.de) is an online portal aimed at school leavers 
which provides free online tutorials for users. The portal is aimed at people with 
few or no qualifications who want to improve their knowledge of subjects such as 
maths, German, English, reading and writing and science. It gives users the 
opportunity to control what, how and how fast they learn.  
 
Source: Zweite chance online  

Back to 
Education 
Allowance, 
Ireland 

The Back to Education Allowance (BTEA) provides a weekly rate of payment to 
the unemployed, equivalent to their social welfare payment, if they return to 
either second or third level education. Changes were made in 2009 to reduce the 
duration of the unemployment periods necessary for qualification (from six to 
three months for the Second Level Option and from 12 to 9 months for the Third 
Level Option). 
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In fact, at an earlier point (in July 2008) a special initiative was announced for 
the summer period. The initiative involved Departmental officials contacting 
eligible young people to encourage them to take up BTEA opportunities by 
entering appropriate education or training courses in the autumn of that year.  
 
The financial allocations for this measure have been significantly increased in 
recent years. The estimated expenditure for the BTEA in 2010 is about EUR 110 
million, which is an increase of about 45 % compared with 2008. 
 
For more information: Student Finance: Back to Education Allowance  

Virtual 
Platform for 
Early School 
Leavers, 
Spain 

The National Action plan to reduce early school leaving proposed the creation of a 
virtual platform between the Ministry of Education and the Education authorities 
of the Autonomous Communities that is targeted at early school leavers. This 
platform would allow distance learning and provide guidance for vocational 
modules that could lead to a qualification. 
 
In general, the Action Plan 2010-2011 advocates the introduction of a more 
flexible Education system that includes the introduction of different education 
options for those individuals who have dropped out of school with few or no 
qualifications. In order to achieve this it was stated that there is a need to 
increase the provision of both classroom based and distance learning that is 
flexible and compatible with other commitments of these individuals, for example 
work and family life. 
 
Source: Ministerio de Educaión, política social y deporte (2008) Plan para la reducción del abandon 
escolar  

Second 
chance 
opportunities 
in Aragón, 
Spain 

In the Autonomous Community of Aragón, there have been various measures 
implemented to reintegrate early school leavers into education and training under 
the Plan General de Educación Permanente. The measures taken are to 
encourage the reintegration of those aged over 18 who have dropped out of 
compulsory education. The measures facilitate access to formal education for this 
group of people:  

 Increase the access to vocational training through classroom based 
learning and distance learning. 

 Increase of night school courses and distance learning courses for the 
Bachillerato qualification. 

  
Furthermore it was proposed that the use of the internet to facilitate distance 
learning should be improved and widened specifically to promote training in rural 
areas of Aragon. Subsequently the Government of Aragon implemented an 
internet portal called ‘Aularagón’. This portal aims to enhance the provision of 
distance secondary education and has made all educational materials for both 
vocational training and the bachillerato available on the network. 
 
Source: Gobierno de Aragón (2010) La coordinación de Instituciones en la Educación Permanente en 
Aragón  
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Preventing 
truancy and 
early school 
leaving in 
Galicia, Spain 

In the Autonomous Community of Galicia, in the municipality of Verín, the 
‘Project to prevent truancy and early school leaving’ includes actions aimed to 
improve counselling and guidance for those who have left school. It is a priority 
of this programme to facilitate the reintegration of those aged between 16 and 
24 who have left school early. Subsequently guidance is provided to encourage a 
return to education. This guidance is tailored to the individual case. Furthermore 
assistance is given to help individuals complete the application forms and 
paperwork that is required to re-enter the education system. As part of the 
project, social skills workshops were introduced. These are aimed at young 
people who have left and those who are at risk of leaving. Normally workshops 
involve young people with behavioural problems, problems in their family life and 
in some cases young people who have been involved in criminal behaviour. 
Further workshops are held to teach these young people good techniques and 
skills for learning. For example the importance of organisation and a daily study 
routine are emphasised. 
 
Source: Villar, M.G , El Absentismo escolar y el abandono temprano de los estudios, antesala del 
retorno educativo para la educación de, adultos ayuntamiento de verín (ourense) servicio municipal 
de educación familiar 

Network of 
Integrated 
Centres, 
Spain 

Another strategy indirectly linked to ESL is the Network of Integrated Centres. 
This is a nationwide network that will be used in all the Autonomous 
Communities. The network consists of training centres that teach all the training 
courses on and that are in permanent contact with the labour market and 
emerging markets. The centres cater to young people in the education system 
and employed and unemployed workers in vocational training for employment. 
They are seen as being an institution that serves the public and the productive 
sector and contribute to qualifying and retraining people. They are autonomous 
and have a flexible organisation, as well as offering a versatile range of training 
and having the ability to respond to the needs of the world of work.  
 
Source: Llorente, R., Pérez, J., Pino, F., Macías, E., Abandono Escolar y Mercado de Trabajo en 
España, Ministerio de Trabajo e inmigración 

Study 
Scholarship 
programme, 
Spain 

Scholarship programmes have been introduced in Spain. The provision of 
scholarships can have a major impact on equality within the education and 
training systems. The ‘Study Scholarship Programme: Expanding and Improving 
Vocational Training Scholarship Programme’ was introduced in 2010 and is 
targeted at students over the age of 16 who have not obtained a compulsory 
secondary education qualification. The aim is that through the provision of 
scholarships these students are able to acquire the professional competencies 
that correspond to the level one qualification in the CNCP and as a result are able 
to find employment. The training courses are organised according to professional 
profiles of the productive sectors and have a modular structure. Each 
Autonomous Community regulates the profiles for its own area of management.  
 
The scholarships are managed by the General Sub-Directorate for Scholarships of 
the Ministry of Education and the Director General of University Training and 
Guidance of the General Sub Directorate for Training.  
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The aim of the scholarship programme is to ensure that no student is unable to 
undertake studies due to a lack of financial resources. Furthermore the training 
courses that are undertaken by the students are designed to respond to the 
needs of society and to motivate students to succeed.   
 
Scholarships guarantee equality of access to education. The document ‘Proposals 
for a Social and Political Education Pact’ makes the following proposals: to set up 
a Scholarship Observatory; to continue to increase the financial thresholds; and 
to increase the budget allocated to ensure that at least 50 % of secondary school 
students have a scholarship.  
 
Sources: Cedefop (2010) A bridge to the future: European policy for vocational education and 
training 2002-2010: national policy report: Spain 

Options for 
young people 
who have not 
completed 
their 
education, 
France 

Several options are offered to young people who have failed to obtain a 
Baccalaureate or who have stopped their studies before entering the last year of 
upper secondary school:  

 Candidates for vocational Baccalaureate who have taken the exam more 
than once and are registered in an upper secondary vocational school only 
have to retake the subjects they failed; this might encourage some pupils 
to retake the exam. 

 Candidates to a general Baccalaureate registered as individual candidates 
only have to retake the subjects they previously failed; they can also 
receive appropriate ad-hoc support from their previous upper secondary 
school. 

 Evening classes are offered in a few specific (public or private) upper 
secondary schools.  

 Young workers can take/retake this exam as part of their continuous 
training.  

In addition, it is also worth noting that the Baccaulaureate is not necessary to 
access courses leading to the award of a recognised post-secondary vocational 
degree (such as the Brevet de Technicien Superieur, for which classes are given 
in an upper secondary school). Very often, if pupils are successful in the first 
year, they are encouraged by their school to retake the Baccalaureate exam. 

Schoolfort, 
Netherlands 

The Schoolfort programme in the Amsterdam region, run by the Herstelling 
foundation, targets unemployed young people with a particular focus on early 
school leavers. The programme consists of the restoration of historical sites by 
groups of unemployed people. One element of the programme encourages at-risk 
students from VMBO schools aged between 14 and 17 to perform light manual 
tasks under the supervision of a foreman. The aim of the programme is to give 
them a perspective on their future and the necessity of gaining a qualification. 
The programme ensures that these young people acquire valuable skills and 
motivation to continue with their studies. After a pilot period in 2006 the 
programme was offered to all schools of the greater Amsterdam area.  
 
Source: Herstelling foundation  
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Helping 
young people 
at risk by 
implementing 
the voluntary 
guidance 
service (SVO) 
project, 
Luxembourg 

The SVO project, which is the responsibility of the Ministry of the Family and 
Integration, chiefly targets young people aged under 18 who have left school 
early, or who have completed their compulsory education without qualifications 
or employment and are not attending school. The aim of this project is to provide 
young people with stability, give them back confidence and help them to return 
to education and training or to find a job. During the project, young people are 
supervised by a tutor in the workplace and supported by a worker from the 
National Youth Service who is responsible for monitoring them. 
 
Source: Le Governement du Grand-Duche de Luxembourg (2008) National strategy report on social 
protection and social inclusion, European Commission      

Job Coaching, 
Austria 

The job coaching project for young people who are long-term unemployed is a 
project aiming to give adolescents between 15 and 25 years a chance to get a 
job or on-the-job training. It provides a personal coach, who helps the adolescent 
with the new employer and the new job. The project beneficiaries are selected by 
the PES, which has the legal responsibility to help unemployed young people to 
access training, education and/or employment. The project starts with an eight-
week training period during which young people are trained in communication, 
social and basic skills. The training period also helps young people to establish a 
stable daily routine. The second step is a job interview process and then 
placement into employment. During the first nine months the project 
beneficiaries are supported by their coach in their employment to reduce drop-
out rates. The Federal Economic Chamber and the Austrian PES finance this 
project.  
 
For more information: Job coaching Project 

Activity 
Agreements, 
England 

Over the period April 2006 - March 2010, approximately 25 000 young people 
took part in something called an Activity Agreement. These Agreements were 
designed to encourage young people who have been NEET for some time back 
into learning or to help them get a job (with training). In return for completing a 
series of activities tailored to their individual needs and designed to move 
towards learning or employment, 16 and 17 year olds who have been NEET for at 
least 20 continuous weeks receive an allowance. Analysis found that in the short-
term, three months after participation, 49 % of young people were engaged in 
education and employment related activities. This compared to 36 % in a 
comparative control group. Data from the first two years of the pilots show that 
the costs are an estimated GBP 2 122 per participant.   
 
Source: Department for Education (2010) What works re-engaging young people who are not in 
education, employment or training (NEET)? Summary of evidence from the activity agreement pilots 
and the entry to learning pilots 

 

 



 




