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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(2011/2088 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 14 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και 
ιδίως τα άρθρα 23, 28 και 29,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1720/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα 
της διά βίου μάθησης1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Αντιμετώπιση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου: Μια βασική συμβολή στην ατζέντα "Ευρώπη 2020"
(COM(2011) 0018 τελικό).

– έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με 
πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (COM(2011)0019),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα: Παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον 
κόσμο του αύριο" (COM(2011)0066),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Νεολαία σε κίνηση:
Μια πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των νέων με στόχο την 
επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση"
(COM(2010)0477),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Αποδοτικότητα και ισότητα στο 
πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης" (COM(2006)0481),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 σχετικά με την 
κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με 
την εκπαίδευση των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα 
στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

                                               
1 EE L 327, 24.11.2006, σ. 45.
2 ΕΕ C 135, 26.5.2010, σ. 2.
3 ΕΕ C 301, 11.12.2009, σ. 5.
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κατάρτισης ("EΚ 2020")1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 21ης 
Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προετοιμασία των νέων για τον 21ο αιώνα: ένα 
πρόγραμμα ευρωπαϊκής συνεργασίας στο σχολικό τομέα2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη μάθηση κατά τα 
πρώτα έτη της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη βελτίωση της 
ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νεαρά άτομα, με σκοπό την πλήρη συμμετοχή τους στην 
κοινωνία, θα πρέπει να διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και ουσιαστικών ικανοτήτων 
συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων 
και της ικανότητας κριτικής αξιολόγησης της πληροφορίας,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ESL-ΠΕΣ) 
διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και μεταξύ των πόλεων και 
περιφερειών και επηρεάζεται από μια σειρά περίπλοκων παραγόντων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πέντε πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής 
"Ευρώπη 2020" είναι να μειωθεί το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη 
σχολική εκπαίδευση ώστε να μην υπερβαίνει το 10% και να αυξηθεί τουλάχιστον στο 
40% το ποσοστό των νέων με πτυχίο ή δίπλωμα· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του 10% είχε συμφωνηθεί παλαιότερα από τα κράτη 
μέλη κατά το 2003, αλλά μόνο επτά από αυτά κατάφεραν να επιτύχουν το εν λόγω όριο, 
και ότι το 2009 το μέσο ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο 
ανέρχεται σε 14.4 %,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι 24.1 % όλων των ατόμων ηλικίας 15 ετών στα κράτη μέλη έχουν 
χαμηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το ESL έχει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο για την οικονομική 
ανάπτυξη της ΕΕ, την ευρωπαϊκή βάση ικανοτήτων και την κοινωνική σταθερότητα, αλλά 
και για τις δυνατότητες εξέλιξης και ευημερίας των νεαρών ατόμων, επειδή η έλλειψη 
εκπαίδευσης αποτελεί μια σημαντική αιτία φτώχειας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αποτελεί έναν θεμελιώδη 

                                               
1 ΕΕ C 119, 28.5.2009, σ. 2.
2 ΕΕ C 319, 13.12.2008, σ. 20.
3 Εγκριθέντα κείμενα Ρ7_ΤΑ(2011)0231.
4 ΕΕ C 8 Ε, 14.1.2010, σ. 12.
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παράγοντα που συνεισφέρει στον κοινωνικό αποκλεισμό στις μεταγενέστερες φάσεις της 
ζωής,

Χαρακτηριστικά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

1. επισημαίνει ότι οι βάσεις για τη μελλοντική παιδεία του παιδιού καθορίζονται στα πρώτα 
χρόνια της παιδικής ηλικίας και επαναλαμβάνει την έκκληση που περιέχεται στο ψήφισμά 
του για τη μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου σχετικά με υπηρεσίες για την παιδεία κατά τα πρώτα έτη ζωής 
καθώς και τις υπηρεσίες μέριμνας·

2. επισημαίνει ότι η ESL είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ παιδιών που προέρχονται από μη 
ευνοημένα περιβάλλοντα καθώς και παιδιών από οικογένειες μεταναστών·

3. επισημαίνει την ύπαρξη ενός διαγενεακού κύκλου, δηλαδή ισχυρή τάση για παιδιά 
ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο να εγκαταλείψουν και αυτά πρόωρα το 
σχολείο· υπογραμμίζει ότι η οικογενειακή δομή έχει τεράστια επίπτωση στην ικανότητα 
των παιδιών να επιτυγχάνουν στο σχολείο·

4. υπογραμμίζει ότι το ESL είναι πλέον συχνό στα αγόρια παρά στα κορίτσια·

5. υπενθυμίζει ότι το ESL μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πρόσβαση για υψηλής 
ποιότητας δια βίου εκπαίδευση·

Η ανάγκη για μια προσωποποιημένη προσέγγιση

6. αναφέρει ότι η ισότητα ευκαιριών στην παιδεία για τα μεμονωμένα άτομα όλων των 
κοινωνικών στρωμάτων είναι ουσιώδης για να δημιουργηθεί μια ισότιμη κοινωνία·

7. ζητεί μια προσωποποιημένη και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση στην παιδεία, η οποία 
θα περιλαμβάνει στοχοθετημένη ενίσχυση όπου αυτή είναι αναγκαία·

8. προτείνει κάθε σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να δημιουργήσει μια υπηρεσία 
παροχής συμβουλών που θα επιτρέψει στους μαθητές με προσωπικά προβλήματα να τα 
συζητήσουν με εμπιστευτικό τρόπο· υπογραμμίζει ότι το προσωπικό το οποίο θα παρέχει 
την εν λόγω συμβουλευτική υπηρεσία θα πρέπει να έχει επαρκή εκπαίδευση·

9. ενθαρρύνει μια πιο πρακτική εκπαιδευτική προσέγγιση και προτείνει να δημιουργηθούν 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης καθώς και διαδικασίας εκ των 
υστέρων παρακολούθησης για να προληφθεί η διόγκωση των προβλημάτων· επισημαίνει 
ότι, με σκοπό να επιτευχθεί αυτό, είναι ουσιώδους σημασίας η αμφίδρομη επικοινωνία 
και η στενή συνεργασία μεταξύ των σχολείων και των γονέων·

10. ενθαρρύνει καλύτερο επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς και σχήματα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας στο σχολείο, με σκοπό να απομυστικοποιηθεί ο κόσμος της 
εργασίας για τους μαθητές και να τους παρακινήσει να καθορίσουν ρεαλιστικούς 
στόχους·

11. προτείνει να δημιουργηθούν σχήματα καθοδήγησης στα σχολεία που θα παρέχουν στους 
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μαθητές τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με πρόσωπα που διαπρέπουν, κυρίως εάν τα 
εν λόγω πρόσωπα έχουν περατώσει τις σπουδές τους στο δικό τους εκπαιδευτικό ίδρυμα·

12. επισημαίνει ότι οι οικονομικές πιέσεις σε οικογένειες που βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση μπορούν να υποχρεώσουν τους μαθητές να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο με 
σκοπό να εισέλθουν στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη θέσπιση 
ενός συστήματος οικονομικής ενίσχυσης που θα χορηγείται με βάση τα εισοδήματα για 
αυτούς που την έχουν ανάγκη·

13. προτείνει τη δημιουργία άλλων μέτρων αναδιανομής, όπως, π.χ., δωρεάν παροχή τροφής 
στο σχολείο καθώς και σχολικών βιβλίων για ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση, κατά τρόπον ώστε να ελαττωθούν οι επιπτώσεις από τις κοινωνικές ανισότητες και 
να μειωθεί στο ελάχιστο η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου·

14. υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία που έχουν τα συστήματα δημόσιας παιδείας υψηλής 
ποιότητας·

Επιμερισμός των ευθυνών

15. επισημαίνει ότι μια σειρά φορέων της κοινωνίας ευθύνονται για την πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου από τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των γονέων και των 
σχολείων, αλλά επίσης και των τοπικών αρχών και ζητεί να υπάρξει στενότερη 
συνεργασία μεταξύ όλων αυτών των φορέων από κοινού με τις τοπικές υπηρεσίες στον 
τομέα της υγείας καθώς και τις κοινωνικές υπηρεσίες· επισημαίνει ότι μια κοινή 
προσέγγιση μπορεί να είναι αποτελεσματική στο να βοηθηθούν μεμονωμένα άτομα να 
αντιπαρέλθουν τα πολυάριθμα εμπόδια που υφίστανται στο δρόμο για την περάτωση των 
σπουδών και την ανεύρεση εργασίας·

16. αναγνωρίζει ότι η "χαρτογράφηση" των παρεμβάσεων που προβλέπονται στα κράτη μέλη 
από διάφορους τομείς της κοινωνίας μπορεί να είναι δύσκολη· υπογραμμίζει την ανάγκη 
για έναν καλύτερο συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ αυτών των διαφορετικών 
υπηρεσιών καθώς και έναν καλύτερο συντονισμό εντός των κρατών μελών·

17. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε εξειδικευμένο και καλά εκπαιδευμένο 
προσωπικό τόσο για την προσχολική όσο και για την υποχρεωτική εκπαίδευση· προτείνει 
να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία βοηθοί εκπαιδευτικών για να εργασθούν με μαθητές 
που έχουν δυσκολίες και να βοηθήσουν τους καθηγητές κατά την εργασία τους·

18. διαπιστώνει ότι οι μαθητές πρέπει να ενημερώνονται για την ποικιλία των δυνατοτήτων 
επαγγελματικής εξέλιξης που υφίστανται και προτείνει τα σχολεία να δημιουργήσουν 
εταιρικές σχέσεις με τις επιχειρήσεις και τις τοπικές οργανώσεις που θα επιτρέψουν στους 
φοιτητές να συναντήσουν τους επαγγελματίες από διάφορους τομείς·

19. τονίζει τη σημασία που έχει ο κατάλληλος αριθμός μαθητών ανά τάξη και ένα περιβάλλον 
που θα παρέχει κίνητρα για τα νεαρά άτομα·

Μη παραδοσιακές μέθοδοι εκπαίδευσης

20. αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων στη δια βίου μάθηση, που θα περιέχει όχι μόνο επίσημη 
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αλλά και ανεπίσημη και μη τυπική παιδεία· 

21. υπογραμμίζει τη σημασία των διαφορετικών εκπαιδευτικών δυνατοτήτων για σπουδαστές, 
που θα συνδυάζουν σχολική και επαγγελματική εκπαίδευση και καλεί τα σχολεία να 
προσαρμόσουν τα διδακτικά προγράμματα όσο το δυνατόν περισσότερο στη ζήτηση που 
υφίσταται στην αγορά εργασίας·

22. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα 
επαγγελματικά προσόντα κατά τρόπο ώστε να θεωρούνται αυτά ως μια σοβαρή επιλογή 
για τους φοιτητές όλων των επιπέδων·

23. υπογραμμίζει ότι η αρχή σχετικά με τη "μεθοδολογία της εκμάθησης" θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των σχολικών προγραμμάτων· επισημαίνει ότι αυτή είναι 
ζωτικής σημασίας με σκοπό να ενθαρρύνει περισσότερα νεαρά άτομα να συμμετάσχουν 
στη διαδικασία μάθησης·

Λύσεις της δεύτερης ευκαιρίας

24. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τρόπους επανενσωμάτωσης των ατόμων που έχουν 
εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο στο σχολικό σύστημα, όπως μέσω σχολείων "δεύτερης 
ευκαιρίας"·

25. καλεί τους εργοδότες να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν το δικαίωμα των νεαρών 
ατόμων που δεν διαθέτουν απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να λαμβάνουν 
ειδική άδεια, όπου αυτό είναι δυνατό, με σκοπό να μελετήσουν και να εκπαιδευθούν·

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με πολιτικές 
που θα μειώσουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, η οποία προτείνει ένα πλαίσιο 
για συνεκτικές πολιτικές στον εν λόγω τομέα·

27. επισημαίνει, όμως, ότι, με σκοπό να αναλυθούν οι λόγοι που οδηγούν σε πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου, απαιτούνται πλέον περιεκτικά, ομογενοποιημένα και 
συνεκτικά δεδομένα από τα κράτη μέλη·

28. ζητεί περισσότερες πιστώσεις για το πρόγραμμα της ΕΕ όσον αφορά τη δια βίου μάθηση, 
που αυξάνει την κινητικότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ενισχύει την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συμβάλλει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών και 
μαθησιακών μεθόδων·

o

o o

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (ESL) είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο και μια τεράστια 
πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να θέτει σε 
εφαρμογή πολυάριθμα μέτρα και εργαλεία για να υποστηρίξει καλύτερα τα κράτη μέλη στην 
ανάπτυξη αποτελεσματικών και ουσιαστικών εθνικών πολιτικών που θα αντιμετωπίσουν το εν λόγω 
φαινόμενο. Περιλαμβάνουν την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μια νέα πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με 
πολιτικές που θα μειώσουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, καθώς και τη σημαντικότατη 
πρωτοβουλία της Επιτροπής "Νεολαία σε κίνηση".

Η Στρατηγική "Ευρώπη 2020" περιγράφει, επιπλέον, έξι κεντρικούς στόχους για τα κράτη μέλη, 
ένας από τους οποίους είναι η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε 10 % έως το 
2020. Ο εν λόγω στόχος του 10% είχε συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη κατά το 2003, όμως μόνο για 
επτά από αυτά κατέστη δυνατό να επιτύχουν το εν λόγω όριο αναφοράς. Κατά το 2009 το ποσοστό 
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου για όλα τα νεαρά άτομα ηλικίας 18 έως 24 ετών στην 
Ευρώπη ανήρχετο στο 14.4 %.

Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιτύχει κάποιες προόδους στη μείωση του 
αριθμού των νεαρών ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ή που έχουν λίγα προσόντα, και 
υπήρξε σημαντική και θετική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου· όμως η παρούσα έκθεση εκφράζει την άποψη ότι πολύ περισσότερες 
ενέργειες πρέπει ακόμη να υλοποιηθούν σχετικά.

Ποιά είναι τα νεαρά άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο;

Με σκοπό να αναγνωρίσουμε τα άτομα τα οποία ήδη εμπίπτουν στην κατηγορία της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου καθώς και αυτά τα άτομα που είναι πιθανό να ενταχθούν στην εν λόγω 
κατηγορία, είναι ουσιαστικό να προβούμε στον ορισμό της έννοιας πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου. Όμως, δεν υφίσταται ένας ενιαίος γενικός ορισμός του εν λόγω όρου που θα μπορούσε 
εύκολα να χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οργανώσεις καθώς 
και τα μεμονωμένα άτομα. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της για την αντιμετώπιση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου αναφέρεται στα άτομα που εγκαταλείπουν πρώιμα το σχολείο, ως άτομα 
ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών τα οποία έχουν εγκαταλείψει τα συστήματα εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης και τα οποία δεν έχουν περατώσει παρά μόνο τον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή ένα χαμηλότερο επίπεδο από αυτό. Για σκοπούς σαφήνειας και συνέπειας, ο ορισμός 
της Επιτροπής για τον εν λόγω όρο θα εφαρμοσθεί σε όλη την παρούσα έκθεση.

Δεν υπάρχουν τυπικά άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, ούτε υφίσταται ένα πρότυπο 
πρόβλεψης για τα άτομα τα οποία είναι πλέον πιθανό να το εγκαταλείψουν πρόωρα. Τα άτομα που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο αποτελούν μια διαφοροποιημένη ομάδα και δεν εγκαταλείπουν 
όλοι οι νεαροί το σχολείο για αρνητικούς λόγους. Όμως, η παρούσα έκθεση επισημαίνει ότι 
υπάρχουν ορισμένες ομάδες που θεωρούνται ότι εκτίθενται περισσότερο σε κίνδυνο, όσον αφορά το 
εν λόγω φαινόμενο, από κάποιες άλλες.

Τα κακά αποτελέσματα είναι ένας παράγοντας πρόβλεψης για το φαινόμενο ESL. Κατά τα πρώτα 
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έτη της σχολικής εκπαίδευσης οι διαφορές μεταξύ των σχολικών αποτελεσμάτων των μαθητών είναι 
λιγότερο σημαντικές. Όμως, στο βαθμό που οι εν λόγω διαφορές καθίστανται περισσότερο σαφείς,
κατά τα επόμενα στάδια της εκπαίδευσης των ατόμων, τα πρόσωπα τα οποία αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες έχουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, όλο και λιγότερα κίνητρα για να παραμείνουν στο 
σχολείο. Αντιθέτως, οι μαθητές που παρουσιάζουν καλά σχολικά αποτελέσματα έχουν την τάση να 
παραμείνουν στο σχολείο ανεξάρτητα από εξωτερικούς παράγοντες ή περιστάσεις.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η σχολική αποτυχία δεν μπορεί να εξετάζεται χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη το γενικότερο πλαίσιο, δεδομένου ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με άλλους 
παράγοντες, όπως η φτώχεια, η κακή μεταχείριση και το οικογενειακό ιστορικό. Μελέτες έχουν 
αποδείξει ότι οι μαθητές γονέων χαμηλής εξειδίκευσης ή που απασχολούνται σε εργασία χαμηλών 
προσόντων είναι πλέον πιθανό να αποτελέσουν άτομα που θα εγκαταλείψουν πρώιμα το σχολείο. 
Όταν η οικογένεια παρέχει ένα σταθερό περιβάλλον όπου τα παιδιά μπορούν να μεγαλώνουν, να 
μαθαίνουν και να αναπτύσσονται ομαλά, η πιθανότητα οι μαθητές να συνεχίσουν την εκπαίδευσή 
τους στο σχολείο είναι πολύ μεγαλύτερη. Αντιθέτως, όταν οι οικογένειες δεν ενθαρρύνουν τους 
νέους ή δεν τους υποστηρίζουν στην εκμάθησή τους, η εγκατάλειψη του σχολείου καθίσταται πλέον 
πιθανή.

Υπάρχουν, όμως, και άλλα κοινά ορατά χαρακτηριστικά μεταξύ των νέων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο όπως οι διαφορές στα ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης μεταξύ των περιφερειών 
καθώς και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Τα ποσοστά ESL είναι 
πολύ υψηλότερα μεταξύ εθνικών μειονοτήτων και πληθυσμών μεταναστών, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τους Ρομά. Επιπλέον, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αφορά, σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
στοιχεία, περισσότερο το ένα φύλο, όπου τα κορίτσια είναι πολύ λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψουν 
πρόωρα το σχολείο από ό,τι τα αγόρια (τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 13 % και 17 %).

Οι επιπτώσεις της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις υψηλών ποσοστών ESL είναι σημαντικές. Το εν λόγω 
φαινόμενο επιδρά αρνητικά στην οικονομική ανάπτυξη, και οδηγεί σε οικονομική και κοινωνική 
αστάθεια. Παρεμβάσεις για την αξιοποίηση της ενεργητικότητας και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των νεαρών ατόμων είναι, ως εκ τούτου, κρίσιμης σημασίας για τη μελλοντική οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη των κρατών μελών. Θεωρείται ότι η μείωση του ποσοστού των ατόμων που 
εγκαταλείπουν πρώιμα το σχολείο σε όλη την Ευρώπη κατά μόνο 1% θα αυξήσει κατά μισό 
εκατομμύριο τα εξειδικευμένα νεαρά άτομα κάθε έτος.

Έχει αποδειχθεί ότι τα άτομα τα οποία έχουν εγκαταλείψει το σχολείο χωρίς να περατώσουν το 
δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών αποκτούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους πολύ χαμηλότερα 
εισοδήματα από τα άτομα τα οποία έχουν περατώσει τον εν λόγω κύκλο. Τα σχολικά προσόντα (ή η 
έλλειψή τους) αποτελούν έναν εξαιρετικό παράγοντα πρόβλεψης φτώχειας. Επειδή τα άτομα τα 
οποία εγκαταλείπουν πρώιμα το σχολείο έχουν λιγότερες δεξιότητες από αυτά τα οποία παραμένουν 
στο σχολείο, έχουν επίσης σημαντικά λιγότερες επιλογές όταν εισέρχονται στην αγορά εργασίας και 
συχνά καταλήγουν να καταλαμβάνουν χαμηλά αμειβόμενες, προσωρινές θέσεις εργασίας με λίγες 
πιθανότητες για εξέλιξη. Ως εκ τούτου, η πρόληψη του φαινομένου ESL έχει τη δυνατότητα να 
διακόψει τον εν λόγω κύκλο διαγενεακής φτώχειας και να βελτιώσει τη γενική οικονομική 
ανάπτυξη.

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει επίσης άμεσες κοινωνικές επιπτώσεις, επειδή συνδέεται 
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με υψηλότερα ποσοστά αντικοινωνικής συμπεριφοράς, εγκυμοσύνες μεταξύ νεαρών ατόμων και 
καταχρήσεις ναρκωτικών.

Η παρούσα έκθεση αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει μια απλή, ενιαία "θεραπεία" για το πρόβλημα της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα το οποίο πρέπει να 
αντιμετωπισθεί από μια σειρά παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών. Κανένα μέτρο από μόνο του δεν θα 
είναι αποτελεσματικό παρά μόνο εάν συμπληρώνεται από άλλα μέτρα.

Η ανάγκη για μια προσωποποιημένη προσέγγιση

Πολλοί φορείς μπορούν να κληθούν ή να θεωρήσουν ότι είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν δράση 
κατά του εν λόγω φαινομένου, αλλά είναι πιθανόν αυτό να τύχει διαφορετικής αντιμετώπισης από 
τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς τους και τα άλλα ενεχόμενα μέρη. Η παρούσα 
έκθεση υπογραμμίζει ότι, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των μέτρων που αποσκοπούν στην 
καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις 
προοπτικές και το βέλτιστο συμφέρον των σπουδαστών.

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον περίπλοκο χαρακτήρα των αναγκών των 
μεμονωμένων ατόμων. Πολλοί νέοι αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη βασική εκπαίδευση για 
προσωπικούς λόγους όπως το bullying (παρενόχληση) στο σχολείο, ενώ άλλοι μπορεί να υποφέρουν 
από κοινωνικά προβλήματα όπως χρήση ναρκωτικών ή έλλειψη καταλύματος. Η παρούσα έκθεση 
συνιστά σε κάθε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να θέσει σε εφαρμογή μια υπηρεσία παροχής 
συμβουλών ώστε οι σπουδαστές που έχουν προσωπικά προβλήματα να είναι σε θέση να συζητούν 
για αυτά και να ευρίσκουν λύσεις. Τα σχολεία δεν διαδραματίζουν μόνο έναν εκπαιδευτικό ρόλο, 
έχουν επίσης την υποχρέωση να εξασφαλίζουν και ψυχολογική φροντίδα. Η αναγνώριση αυτού του 
ρόλου υποστήριξης μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό μέσο για την καταπολέμηση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου.

Πέρα από την αντιμετώπιση προσωπικών δυσκολιών, ο κόσμος της εργασίας μπορεί να αποδειχθεί 
ότι αποτελεί μια δεινή προοπτική για τους σπουδαστές. Η παρούσα έκθεση συνιστά, ως εκ τούτου, 
τη δημιουργία δικτύων υποστήριξης προσανατολισμένα προς τους σπουδαστές, τα οποία θα 
αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και παροχής 
συμβουλών, κυρίως στον τομέα του καθορισμού στόχων, της επαγγελματικής επιμόρφωσης καθώς 
και στον τομέα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Αυτό όχι μόνο θα απομυθοποιήσει τον κόσμο 
εργασίας για τους σπουδαστές αλλά θα τους παρέχει κίνητρα για να καθορίσουν στόχους και να 
εργασθούν για την επίτευξη αυτών. Ένα καλό πρακτικό παράδειγμα έρχεται από το Ηνωμένο 
Βασίλειο όπου η ιδιαίτερα επιτυχημένη  Connexion Service δημιουργήθηκε το 2001. Ο σκοπός 
αυτής της οργανώσεως, που συνδυάζει υπηρεσίες και παροχή συμβουλών προς τους νέους, είναι η 
παροχή προσωποποιημένων συμβουλών και υποστήριξη για νεαρά άτομα. Έχει εισαγάγει μια σειρά 
από καινοτομίες στην προσέγγιση των νέων ατόμων, κυρίως ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών (online services).

Η παρούσα έκθεση καθιστά σαφές ότι η διαδικασία επανενσωμάτωσης απογοητευμένων νεαρών 
ατόμων στο εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να αρχίσει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η αποφυγή 
παρακολούθησης μαθημάτων, τα προβλήματα συμπεριφοράς και άλλα θέματα θα πρέπει να 
αντιμετωπισθούν μόλις αυτά προκύψουν. Παρόμοιες δυσκολίες δεν θα πρέπει ούτε να υποτιμούνται 
ούτε να αγνοούνται.
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Σχολικές μεταρρυθμίσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα νεαρά άτομα αποφασίζουν να αποσυρθούν από το εκπαιδευτικό 
σύστημα διότι δεν θεωρούν, κατά την άποψή τους, ότι η διδακτέα ύλη ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες τους και στον τρόπο ζωής τους. Κάθε μαθητής είναι ένα μοναδικό άτομο και δεν είναι σε 
θέση όλοι οι μαθητές να ανταποκριθούν στις ίδιες μεθόδους εκπαίδευσης. Η παρούσα έκθεση ζητεί, 
ως εκ τούτου, από τα σχολεία να απομακρυνθούν από τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης, 
όπου οι προοπτικές ενός ατόμου εξαρτώνται από τα αποτελέσματα μιας δεδομένης ημέρας και να 
προσπαθήσουν να εξεύρουν τρόπους αξιολόγησης των μαθητών σε συνεχή βάση.

Είναι σαφές ότι όλα τα νεαρά άτομα δεν προσελκύονται από τα πλέον παραδοσιακά μαθήματα και 
τίτλους σπουδών, και έχει αποδειχθεί ότι τα άτομα τα οποία δεν επιδεικνύουν ενδιαφέρον στην 
παραδοσιακή διδακτέα ύλη, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο. 
Για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν μέτρα προς την 
κατεύθυνση καινοτομίας και τις διαφοροποιήσεις της εθνικής διδακτέας ύλης επεκτείνοντας τις 
δυνατότητες που παρέχονται στους νεαρούς στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό να 
πραγματοποιηθούν δομικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό να δοθούν στους νέους δεξιότητες και 
κατάρτιση που χρειάζονται για να προβούν σε μια ομαλή μετάβαση στον κόσμο της εργασίας. 
Πρόκειται κυρίως για ικανότητες στον τομέα λύσεως προβλημάτων, της κριτικής αξιολόγησης των 
πληροφοριών και της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Μια επιλογή, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί 
σε πιλοτική βάση στην Ισπανία, είναι η ενθάρρυνση της ενίσχυσης στενότερων σχέσεων και 
συμφωνιών σε εταιρική βάση μεταξύ σχολείων και τοπικών επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό 
μπορούν οι μαθητές να αποκτήσουν μια πρώτη αντίληψη της εργασιακής ζωής, αλλά να λάβουν 
επίσης προσανατολισμό σταδιοδρομίας και κίνητρα ώστε να καταβάλουν πλέον έντονες 
προσπάθειες.

Είναι ουσιώδες τα σχολεία να ενθαρρύνουν την κινητικότητα των σπουδαστών μεταξύ των 
διαφορετικών εκπαιδευτικών ρευμάτων, είτε αυτά είναι ακαδημαϊκά είτε επαγγελματικά, κλπ.. Μια 
μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογών στο σχολείο δεν είναι μόνο σημαντική, ώστε να υπάρχουν κίνητρα 
για τους μαθητές να παραμείνουν στο σχολείο, αλλά και για να παρασχεθεί σε αυτούς ένα ευρύτερο 
φάσμα γνώσης και ουσιαστικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ανεύρεση απασχόλησης 
αργότερα. Η εισηγήτριά σας θεωρεί ότι η αρχή της "μεθοδολογίας της μάθησης" θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των σχολικών πολιτικών και της σχολικής ύλης.

Μια άλλη σύσταση είναι τα σχολεία να εργάζονται προς τη βελτίωση της αναλογίας μαθητών-
εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μαθητές με χαμηλότερες εκπαιδευτικές ικανότητες. 
Τάξεις με λίγους σπουδαστές για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα 
συμπεριφοράς μπορούν να έχουν θετική επίδραση στα ποσοστά της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου. Συχνά απαιτούν τη χρήση βοηθών διδασκάλων, που εργάζονται μαζί με τους καθηγητές 
των τάξεων. Βοηθοί διδάσκαλοι έχουν καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλείς σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, 
επειδή επιτρέπουν να δίδεται μεγαλύτερη προσοχή σε μαθητές που απαιτούν επιπλέον βοήθεια, 
αφήνοντας ελεύθερο χρόνο για τους καθηγητές των τάξεων να εργάζονται με τους άλλους μαθητές.

Τέλος, όπως η εισηγήτριά σας επίσης έχει υπογραμμίζει στην έκθεσή της σχετικά με τη μάθηση κατά 
τα πρώτη έτη της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην 
προσχολική εκπαίδευση και τη μέριμνα (ECEC) για παιδιά ηλικίας 0-6 ετών είναι ένα ουσιώδες 
στοιχείο για την αντιμετώπιση του φαινομένου ESL. Η μάθηση σε μικρή ηλικία των παιδιών θέτει τα 
θεμέλια για την επιτυχή δια βίου μάθησή τους και οι επενδύσεις σε υπηρεσίες ECEC είναι 
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περισσότερο σημαντικές από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη επένδυση σε άλλο στάδιο της εκπαίδευσης.

Σχέσεις με τους γονείς και την κοινωνία

Τα σχολεία δεν είναι τα μόνα όργανα τα οποία έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση πολιτικών και 
προγραμμάτων ώστε να εμποδισθεί το φαινόμενο ESL. Η παρούσα έκθεση εκφράζει την άποψη ότι 
η ευθύνη εκτείνεται επίσης στην τοπική κοινωνία. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής σύνδεσμος μεταξύ 
των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πρόνοιας, των ΜΚΟ, των ιδιωτικών οργανώσεων, 
των σχολείων και των γονέων, όπως επίσης και τομή μεταξύ εθνικών και τοπικών πολιτικών, καθώς 
και  προσεγγίσεων σε μικρή κλίμακα. Η δημιουργία ενός δικτύου φορέων από διαφορετικές περιοχές 
της κοινωνίας θα καταστήσει ευκολότερο για τα μεμονωμένα άτομα να υπερβούν τα πολυάριθμα 
εμπόδια που υφίστανται στην εκπαίδευση. Οι γονείς, ειδικότερα των παιδιών με αναπηρίες, θα 
πρέπει επίσης να αναγνωρισθούν ως ικανοί εταίροι που μπορούν να εργασθούν από κοινού με τους 
εκπαιδευτικούς. Όλοι οι γονείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν πλήρη 
συνεργατικό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών τους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο εθελοντικός τομέας και οι τοπικές κοινότητες υπήρξαν ιδιαίτερα επιτυχείς 
στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των νεαρών που προέρχονται από μαύρους και εθνοτικές 
μειονότητες. Οι τοπικές παρεμβάσεις χρησιμοποιούν συχνά καινοτόμες και διαφορετικές μεθόδους 
για να παρακινήσουν άτομα που έχουν αποχωρήσει από το σχολικό σύστημα, όπως μουσική, θέατρο, 
χορός και αθλητισμός.

Λύσεις της "δεύτερης ευκαιρίας"

Για αυτούς που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, απαιτείται ένα σύστημα για την 
επανενσωμάτωσή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η ενθάρρυνση των κρατών μελών να 
δημιουργήσουν σχολεία "δεύτερης ευκαιρίας" ή μη παραδοσιακά σχολεία αποτελεί μια λύση. Τα εν 
λόγω σχολεία θα πρέπει να προσαρμοσθούν στις ανάγκες των επιμέρους ατόμων, πολλοί εκ των 
οποίων έχουν εγκαταλείψει κατά τη νεανική τους ηλικία το σχολείο αφού είχαν απογοητευθεί από το 
εκπαιδευτικό σύστημα. Θα πρέπει επίσης τα εν λόγω συστήματα να είναι ευέλικτα ώστε τα άτομα να 
μπορούν να συμβιβάσουν τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις τους με την εργασία τους και τις ευθύνες 
τους έναντι της οικογένειας.

Παρά το γεγονός ότι η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι πολύ πιο 
αποτελεσματική μακροπρόθεσμα, εάν αυτή γίνεται έγκαιρα, οι λύσεις δεύτερης ευκαιρίας θα πρέπει 
παρόλ' αυτά να παραμένουν πλήρες τμήμα των στρατηγικών των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου ESL.


