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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról
(2011/2088(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 14. cikkére,

– tekintettel a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményre, különösen annak 23., 28. és 
29. cikkére,

– tekintettel az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról 
szóló, 2006. november 15-i 1720/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra1,

– tekintettel a Bizottság „Az iskolai lemorzsolódás felszámolása: Az Európa 2020 stratégia 
sikerének előmozdítása” című közleményére (COM(2011)0018),

– tekintettel a Bizottságnak az iskolai lemorzsolódás csökkentését célzó szabályozásról 
szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatára (COM(2011)0019),

– tekintettel a „Kora gyermekkori nevelés és gondozás: hogy minden gyermek szilárdan 
megalapozhassa jövőjét”című bizottsági közleményre (COM(2011)0066),

– tekintettel a „Mozgásban az ifjúság: Kezdeményezés a fiatalokban rejlő potenciál 
felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés érdekében” című bizottsági közleményre (COM(2010)0477),

– tekintettel a „Hatékonyság és igazságosság az európai oktatási és képzési rendszerekben” 
című bizottsági közleményre (COM(2006)0481),

– tekintettel az oktatás és képzés szociális dimenzióiról szóló, 2010. május 11-i tanácsi 
következtetésekre2,

– tekintettel a migráns hátterű gyermekek oktatásáról szóló, 2009. november 26-i tanácsi 
következtetésekre3,

– tekintettel a Tanácsnak az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés 
stratégiai keretrendszeréről szóló, 2009. május 12-i következtetéseire („Oktatás és képzés 
2020”)4,

– tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői 
által 2008. november 21-én elfogadott, „A fiatalok felkészítése a XXI. századra: az 

                                               
1 HL L 327., 2006.11.24., 45. o.
2 HL C 135., 2010.5.26., 2. o.
3 HL C 301., 2009.12.11., 5. o.
4 HL C 119., 2009.5.28., 2. o.
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iskolák területén folyó európai együttműködés programja” tárgyú következtetésekre1,

– tekintettel az Európai Unióban a korai oktatásról szóló, 2011. május 12-i állásfoglalására2,

– tekintettel a tanárképzés minőségének javításáról szóló, 2008. szeptember 23-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

A. mivel annak érdekében, hogy teljes mértékben részt vehessenek a társadalomban, a 
fiataloknak széles körű tudással és fontos készségekkel kell rendelkezniük, ideértve a 
hatékony kommunikációt, a problémamegoldást és az információk kritikus értékelésének 
képességét,

B. mivel az iskolai lemorzsolódás aránya jelentősen eltér az egyes uniós tagállamok, 
valamint városok és régiók között, és ezt az arányt számos összetett tényező befolyásolja,

C. mivel az Európa 2020 stratégia öt kiemelt célja közül az egyik az iskolából kimaradók 
arányának 10%-nál alacsonyabb szintre való csökkentése, illetve a fiatalabb generáció 
körében felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának legalább 40%-ra való növelése,

D. mivel a 10%-os célt a tagállamok már korábban, 2003-ban közösen fogadták el, ám e 
referenciaértéket csak heten érték el, és 2009-ben az iskolából kimaradók átlagos aránya 
14,4% volt,

E. mivel a tagállamokban az összes 15 éves fiatal 24,1%-a az olvasási készség terén gyengén 
teljesít,

F. mivel az iskolai lemorzsolódásnak nemcsak az EU gazdasági növekedésére, az európai 
készségbázisra és a szociális stabilitásra, de a fiatalok karrierlehetőségeire és jólétére is 
súlyos következményei vannak, mivel az képzettség hiánya a szegénység egyik fő oka is 
egyben,

G. mivel az iskolai lemorzsolódás a későbbi életben a társadalmi kirekesztődés egyik 
alapvető tényezője,

Az iskolai lemorzsolódás jellemzői

1. rámutat, hogy a gyermek jövőbeli tanulmányait a gyermekkor korai évei alapozzák meg, 
és ismételten hangot ad „a korai oktatásról az Európai Unióban” című állásfoglalásában 
foglalt azon kérésének, hogy dolgozzák ki a kisgyermekkori nevelés és a 
gyermekgondozási szolgáltatások európai keretét;

2. megállapítja, hogy az iskolai lemorzsolódás különösen a szegény és hátrányos helyzetű 

                                               
1 HL C 319., 2008.12.13., 20. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0231.
3 HL C 8. E, 2010.1.14., 12. o.
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gyermekekre, valamint a migráns családok gyermekeire jellemző;

3. megállapítja, hogy létezik egy generációs körforgás, azaz az iskolából kimaradó 
gyermekek gyermekei maguk is igen hajlamosak kimaradni az iskolából; hangsúlyozza, 
hogy a családszerkezetnek óriási hatása van arra, hogy a gyermekek mennyire sikeresek 
az iskolában;

4. hangsúlyozza, hogy az iskolai lemorzsolódás általánosabb a fiúk, mint a lányok körében;

5. emlékeztet arra, hogy az iskolai lemorzsolódás hátrányosan érinti az egész életen át tartó 
tanulás minőségi kínálatához való hozzáférést; 

A személyre szabott megközelítés szükségessége

6. leszögezi, hogy a bármilyen háttérrel rendelkező egyének oktatás terén megvalósuló 
esélyegyenlősége alapvető fontossággal bír a társadalmi egyenlőség megteremtése 
szempontjából;

7. az oktatásra vonatkozóan személyre szabott és befogadó megközelítés alkalmazását kéri, 
amely szükség esetén célzott támogatást is magában foglal;

8. javasolja, hogy minden középiskola hozzon létre egy tanácsadó szolgálatot, hogy a diákok 
személyes problémáikat bizalmas jelleggel megbeszélhessék valakivel; hangsúlyozza, 
hogy a tanácsadást nyújtó személyzetnek megfelelő képzettséggel kell rendelkeznie;

9. gyakorlatiasabb tanulási megközelítés mellett száll síkra, és javasolja, hogy a problémák 
kiéleződésének elkerülésére vezessenek be hatékony korai figyelmeztető 
mechanizmusokat és nyomon követési eljárásokat; hangsúlyozza, hogy ennek érdekében 
az iskolák és a szülők között kétirányú kommunikációra és szorosabb együttműködésre 
van szükség; 

10. támogatja a pályaválasztási tanácsadás és az iskolai szakmai gyakorlati programok 
javítását annak érdekében, hogy a munka világát demisztifikálják a diákok számára, és 
megvalósítható célok kitűzésére ösztönözzék őket;

11. javasolja, hogy az iskolákban hozzanak létre mentori programokat annak érdekében, hogy 
a diákokat jó szakmai előmenetelű személyekkel hozzák össze, különösen ha azok 
korábban ugyanazt az oktatási intézményt látogatták;

12. megállapítja, hogy a hátrányos helyzetű családokra nehezedő pénzügyi nyomás arra 
kényszerítheti a diákokat, hogy a munkaerő-piaci elhelyezkedés érdekében kimaradjanak 
az iskolából; felhívja a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra egy olyan rendszer 
bevezetését, amely a rászorultság ellenőrzésén alapulva pénzügyi támogatást nyújt a 
rászorulók számára;

13. javasolja egyéb, az újraelosztást célzó intézkedések – például a hátrányos helyzetű 
csoportok számára ingyenesen biztosított iskolai étkezés és tankönyvek – bevezetését a 
társadalmi egyenlőtlenségek hatásának mérséklése és az iskolai lemorzsolódás 
minimálisra csökkentése érdekében;
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14. hangsúlyozza a lehető legmagasabb minőségű állami oktatási rendszerek jelentőségét; 

Megosztott felelősség 

15. rámutat, hogy a társadalom számtalan szereplője felelős a gyermekek iskolából való 
kimaradásáért, ideértve nemcsak a szülőket és az iskolákat, hanem a helyi hatóságokat is, 
mindezen szereplőket szorosabb, a helyi egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal 
együtt folytatott együttműködésre hívja fel; megállapítja, hogy egy egyeztetett 
megközelítés eredményes lehet abban, hogy átsegítsen egyéneket az iskolai előmenetel és 
a foglalkoztatás jelentette többszörös akadályokon;

16. elismeri, hogy a tagállamokban a közösség különböző csoportjai által nyújtott segítség 
feltérképezése nehéznek bizonyulhat; hangsúlyozza, hogy EU-szerte jobban össze kell 
hangolni e különböző szolgálatokat, és a tagállamok között is jobb koordinációra van 
szükség;

17. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy eszközöljenek befektetéseket a képesítéssel és 
megfelelő gyakorlattal rendelkező személyzetbe mind az iskoláskor előtti, mind pedig a 
kötelező iskolai oktatás területén; javasolja, hogy az iskolákban alkalmazzanak pedagógiai 
asszisztenseket, hogy foglalkozzanak a nehézségekkel küzdő gyermekekkel és segítsék a 
tanárok munkáját;

18. megállapítja, hogy a diákokat tájékoztatni kell a rendelkezésükre álló 
karrierlehetőségekről, és javasolja, hogy az iskolák létesítsenek partnerséget helyi 
vállalatokkal és szervezetekkel, lehetővé téve ezáltal, hogy a diákok különböző területek 
szakembereivel találkozzanak;

19. rámutat a megfelelő csoportméretek és a tanulásra serkentő környezet fiatalok 
szempontjából betöltött jelentőségére;

Atipikus tanulás

20. elismeri, hogy mindenkinek joga van az egész életen át tartó tanuláshoz, amely nem csak 
a formális, hanem a nem formális és az informális oktatást is magában foglalja;

21. hangsúlyozza a diákok számára biztosított sokszínű képzési lehetőségek jelentőségét, 
amelyek elegyítik az elméleti és a szakmai képzést, továbbá felhívja az iskolákat, hogy 
oktatási programjukat lehetőség szerint igazítsák a munkaerő-piaci kereslethez;

22. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket a szakmai képesítések státuszának 
emelésére annak érdekében, hogy azokat bármilyen képességű diák életképes választási 
lehetőségnek tartsa;

23. hangsúlyozza, hogy valamennyi iskolai tanterv középpontjában a „tanulás tanítása” 
elvének kellene állnia; megállapítja, hogy ez létfontosságú a fiatalok tanulási folyamatba 
való fokozott bevonása szempontjából;

Második esély jellegű megoldások

24. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki eszközöket az iskolából kimaradók 
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iskolarendszerbe való visszailleszkedésére, például „második esély” jellegű iskolák révén; 

25. felhívja a munkaadókat, hogy lehetőség szerint ismerjék el és támogassák a középfokú 
végzettséggel nem rendelkező fiatalok azon jogát, hogy tanulmányok és szakmai 
gyakorlat céljából mentesüljenek a munkavégzés alól;

Uniós politikák

26. üdvözli az iskolai lemorzsolódás csökkentését célzó szabályozásról szóló tanácsi ajánlásra 
irányuló bizottsági jabaslatot, amely e területre vonatkozóan átfogó politikai keretet 
javasol létrehozni; 

27. megállapítja ugyanakkor, hogy az iskolai lemorzsolódás mögöttes okainak elemzéséhez a 
tagállamok részéről átfogóbb, következetesebb és egységesebb adatokra van szükség;

28. bővebb forrásokat kér az egész életen át tartó tanulás uniós programja számára, amely 
növeli a diákok és a tanárok mobilitását, fokozza a bevált gyakorlatok cseréjét, és 
hozzájárul az oktatási és tanulási módszerek javításához;

o

o o

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

Az iskolai lemorzsolódás összetett jelenség, és Európa számára hatalmas kihívást jelent. Ennek 
megfelelően az EU számos olyan intézkedés és eszköz létrehozását kezdte meg, amelyek célja a 
tagállamok támogatásának növelése a jelenség leküzdésére irányuló, hatékony és eredményes 
nemzeti politikák kidolgozása érdekében. Ide tartozik az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról 
szóló bizottsági közlemény, egy, az iskolai lemorzsolódás csökkentését célzó szabályozásról 
szóló tanácsi ajánlásra irányuló új javaslat és a Bizottság „Mozgásban az ifjúság” elnevezésű 
kiemelt kezdeményezése.

Ezenfelül az Európa 2020 stratégia hat kiemelt célt határoz meg a tagállamok számára, amelyek 
egyike az iskolai lemorzsolódás 10%-ra való csökkentése 2020-ig. Ezt a 10%-os célt a 
tagállamok már korábban, 2003-ban közösen fogadták el, ám e referenciaértéket csak heten 
érték el. 2009-ben Európában az iskolai lemorzsolódás aránya a 18–24 éves korosztályban 
14,4% volt.

A legtöbb uniós ország legalább némi előrelépést elért az iskolából kimaradó vagy az iskolát 
alacsony szintű képesítéssel záró fiatalok számának csökkentése terén, az iskolai lemorzsolódás 
megközelítését illetően pedig érzékelhető és pozitív változás tapasztalható; e jelentés 
mindazonáltal azt támasztja alá, hogy ennél sokkalta többre van szükség.

Kik azok az „iskolából kimaradók”?

Ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy kik tartoznak az „iskolából kimaradók” kategóriájába és kik 
lehetnek a potenciális iskolából kimaradók, elengedhetetlen az iskolából kimaradók fogalmának 
meghatározása. A kifejezésre ugyanakkor nem létezik egyetlen olyan átfogó meghatározás sem, 
amelyet valamennyi uniós tagállamra, szervezetre vagy személyre könnyen alkalmazni lehetne. 
A Bizottság az iskolai lemorzsolódás felszámolásáról szóló közleményében az iskolából 
kimaradókat 18 és 24 év közötti személyekként határozza meg, akik oktatásukat és képzésüket 
az alsó középfokú oktatás szintjén vagy annál alacsonyabb szinten megszakították. Az 
egységesség és az egyértelműség érdekében e kifejezésre e jelentés teljes terjedelmében a 
Bizottság meghatározását használjuk.

Nem lehet meghatározni, hogy milyen a tipikus iskolaelhagyó, és nincs olyan standard 
előrejelző sem, amely megmondaná, hogy mely személyek hajlamosabbak kimaradni az 
iskolából. Az iskolából kimaradók sokszínű csoportot alkoznak, és nem mindegyikük negatív 
okból marad ki az iskolából. E jelentés ugyanakkor rámutat, hogy bizonyos csoportok a 
többinél nagyobb kockázatnak vannak kitéve.

A gyenge teljesítmény az iskolai lemorzsolódás egyik előrejelzője. Az iskolai oktatás korai 
éveiben a diákok tanulási teljesítménye közötti eltérések még kevésbé markánsak. Oktatásuk 
későbbi szakaszaiban azonban e különbségek jelentősebbek lesznek, és a legnagyobb 
nehézségekkel küzdők iskolában maradásra való motivációja alkalmasint csökken. A jó 
tanulmányi eredményekkel rendelkező diákok ugyanakkor a külső tényezőktől és 
körülményektől függetlenül jellemzően az iskolában maradnak.
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Fontos, hogy a gyenge teljesítmény nem szemlélhető elszigetelten, mivel elválaszthatatlanul 
összefügg más tényezőkkel, például a szegénységgel, a bántalmazással és a családi háttérrel. 
Tanulmányok igazolták például, hogy az alacsony képzettségű vagy alacsony képzettséget 
igénylő munkát végző szülők gyermekei hajlamosabbak kimaradni az iskolából. Ahol a család 
egysége stabil környezetet biztosít, amelyben a gyermekek növekedhetnek, tanulhatnak és 
fejlődhetnek, a diákok sokkal nagyobb valószínűséggel folytatják iskolai tanulmányaikat. Ezzel 
ellentétben ahol a családok nem ösztönzik a fiatalokat és nem támogatják tanulásukat, az iskolai 
lemorzsolódásnak nagyobb az esélye.

Az iskolából kimaradók között észrevehetők más közös jellemzők is, például az iskolai 
lemorzsolódás arányának regionális eltérései vagy a vidék-város közötti különbségek. Az 
iskolai lemorzsolódás aránya sokkal nagyobb az etnikai kisebbségek és a bevándorló 
közösségek, különösen pedig a romák körében. Az iskolai lemorzsolódás ráadásul nemtől függő 
jelenségnek is bizonyul, mivel a lányok sokkal kevésbé maradnak ki az iskolából, mint a fiúk 
(arányuk 13, illetve 17 százalék).

Az iskolai lemorzsolódás következményei

A nagyarányú iskolai lemorzsolódás társadalmi és gazdasági kihatásai hatalmasak. Az iskolai 
lemorzsolódás hátrányosan érinti a gazdasági növekedést, fokozza a gazdasági és szociális 
bizonytalanságot. Ezért a fiatalok energiájának hasznosítására és készségeik fejlesztésére 
irányuló fellépések létfontosságúak a tagállamok jövőbeli gazdasági és társadalmi fejlődése 
szempontjából. Egy elgondolás szerint ha az iskolából kimaradók arányát Európa-szerte csupán 
1%-kal csökkentenénk, évente csaknem félmillióval növelnénk a képzett fiatalok számát. 

Beigazolódott, hogy az iskolából középiskolai végzettség megszerzése nélkül kimaradók egész 
életre vetített jövedelme jelentősen alacsonyabb, mint az ilyen végzettséggel rendelkezőké. Az 
oktatásban szerzett képesítés (vagy annak hiánya) a szegénység egyik fontos előrejelzője. Mivel 
az iskolából kimaradók az iskolában maradóknál szerényebb készségekkel fejezik be 
tanulmányaikat, a munkaerő-piacra való belépésükkor sokkal kevesebb lehetőség közül 
választhatnak, és gyakran rosszul fizetett, bizonytalan munkákat vállalnak, amelyek a fejlődésre 
csak kevés lehetőséget biztosítanak. Ezért az iskolai lemorzsolódás megelőzésében benne rejlik 
annak a lehetősége, hogy megszakadjon a nemzedékről nemzedékre öröklődő szegénység 
láncolata, és javuljon az általános gazdasági növekedés.

Az iskolai lemorzsolódásnak több, egymástól kölcsönösen függő társadalmi következménye is 
van, mivel gyakrabban társul antiszociális viselkedéssel, tizenéveskori terhességgel és 
kábítószer-élvezettel.

E jelentés elismeri, hogy az iskolai lemorzsolódásra nem létezik egyszerű „csodagyógymód”. 
Összetett kérdés, amelyet fellépések és kezdeményezések sorával kell kezelni. Egyetlen 
intézkedés sem lehet hatékony anélkül, hogy egyéb intézkedések kísérnék.

A személyre szabott megközelítés szükségessége

Számos szereplőt lehet az iskolai lemorzsolódás kezelésére felhívni vagy kényszeríteni, de ezt a 
diák, az iskolai tanárai, szülei és a többi érdekelt valószínűleg különbözőképpen ítéli meg. E 
jelentés hangsúlyozza, hogy az iskolai lemorzsolódás leküzdését célzó intézkedések 
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meghatározásakor a diák kilátásait és érdekeit kell elsődlegesen vizsgálni.

A fellépések során tekintetbe kell venni az egyén szükségleteinek összetettségét. Sok fiatal 
személyes okokból – például iskolai zaklatás miatt – hagyja ott az általános oktatási rendszert, 
míg mások szociális problémákkal, például kábítószer-függőséggel vagy hajléktalansággal 
küszködnek. E jelentés javasolja, hogy minden középiskola hozzon létre egy tanácsadó 
szolgálatot, hogy a diákok személyes problémáikat bizalmas jelleggel megbeszélhessék 
valakivel, és megoldást keressenek rájuk. Az iskolák nemcsak oktató szerepet töltenek be; lelki 
támaszt is kötelesek nyújtani. E támogató szerep elismerése kulcsfontosságú lépés lehet az 
iskolai lemorzsolódás kezelése felé.

Amellett, hogy személyes nehézségekkel kell megküzdeniük, a diákok számára a munka világa 
is ijesztő jövőképnek bizonyulhat. E jelentés ezért ajánlja diákközpontú támogató hálózatok 
felállítását pályaválasztási tanácsadás és eligazítás – többek között célok kitűzése, munkahelyi 
gyakorlati képzés és karrierlehetőségekre vonatkozó tanácsadás – biztosítása céljából. Ez a 
diákok számára nemcsak demisztifikálja a munka világát, hanem ösztönzi is őket arra, hogy 
célokat tűzzenek ki maguk elé, és azok elérésén fáradozzanak. Jó gyakorlati példával szolgál az 
Egyesült Királyság, ahol 2001-ben létrehozták az igen sikeres Connexions Service-t. Ennek az 
ifjúságot célzó szolgáltatásokat és egyúttal pályaválasztási tanácsadást is nyújtó szervezetnek a 
célja személyre szabott tanácsadás és támogatás biztosítása fiatalok számára. A fiatalok körében 
végzett munkája során számos újítást vezetett be, például online szolgáltatások széles körű 
alkalmazását.

E jelentés egyértelművé teszi, hogy a kiábrándult fiatalok oktatásba való visszailleszkedésének 
folyamatát a lehető leghamarabb meg kell kezdeni. Az iskolakerülést, a magatartási 
problémákat és egyéb kérdéseket megjelenésük után azonnal kezelni kell. E nehézségek 
jelentőségét nem szabad alábecsülni vagy elhanyagolni.

Iskolareformok

A fiatalok olykor azért döntenek úgy, hogy kimaradnak az oktatási rendszerből, mert úgy 
gondolják, hogy a tanterv nem felel meg szükségleteiknek és életük szempontjából nem
releváns. Az egyes diákok különböznek egymástól, és ugyanazok a tanítási módszerek nem 
mindannyiuknál válnak be. E jelentés következésképpen arra kéri az iskolákat, hogy 
mozduljanak el a hagyományos vizsgáztatástól, amelyben az egyén jövőbeli kilátásai egyetlen 
nap teljesítményén múlnak, és találjanak módot a diákok folyamatos értékelésére.

Nyilvánvaló, hogy nem minden fiatalt vonzanak a hagyományosabb elméleti tárgyak és 
képesítések, és a hagyományos iskolai tanterv iránt kevésbé érdeklődők a jelek szerint nagyobb 
eséllyel morzsolódnak le. A tagállamoknak ennek leküzdése érdekében lépéseket kell tenniük a 
nemzeti tanterv megújítására és sokszínűbbé tételére, a diákok rendelkezésére álló tanulási 
lehetőségek választékának bővítése révén. A szerkezetátalakítások fontosak ahhoz, hogy a 
fiatalok számára olyan készségeket és képzéseket biztosítsanak, amelyekre a munka világába 
való zökkenőmentes áttéréshez szükségük van. Ide tartozik a problémamegoldás, az 
információk kritikus értékelése és a hatékony kommunikáció. Egy Spanyolországban kísérleti 
jelleggel már kipróbált lehetőség az iskolák és helyi vállalkozások közötti kapcsolatok és 
partnerségi megállapodások ösztönzése. Az ehhez hasonló, a diákokat a munka világába 
bevezető programok irányt mutathatnak a számukra, és kitartóbb munkára ösztönözhetik őket.
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Alapvetően fontos, hogy az iskolák támogassák a különböző oktatási formák közötti mobilitást, 
legyen szó akár elméleti oktatásról, szakmai oktatásról vagy egyébről. Annak biztosítása, hogy 
a diákok az iskolában több lehetőség közül válasszanak, nem csupán az iskolában maradásukra 
való motivációjuk növelése szempontjából fontos, hanem ahhoz is, hogy a későbbi 
foglalkoztatásukhoz szükséges széles körű ismereteket és fontos készségeket elsajátítsák. Az 
előadó úgy véli, hogy valamennyi iskolai politika és tanterv középpontjában a „tanulás tanítása” 
elvének kellene állnia.

Az iskoláknak szóló egyik további ajánlás az, hogy munkálkodjanak a diák–tanár arány 
javításán, különösen az gyengébb tanulási képességekkel rendelkező diákok esetében. A sajátos 
nevelési igényű vagy magatartási nehézségekkel küzdő diákok esetében a kisebb osztálylétszám 
pozitív hatást gyakorolhat az iskolai lemorzsolódás arányára. E diákoknak gyakran van 
szüksége pedagógiai asszisztensekre, akik a tanárok mellett dolgoznak. A pedagógiai 
asszisztensek több uniós tagállamban rendkívüli népszerűségre tettek szert, mivel lehetővé 
teszik, hogy a külön segítséget igénylő diákok nagyobb figyelemben részesüljenek, és a 
tanároknak több ideje marad a többi diákkal foglalkozni.

Végezetül – amint azt az előadó „a korai oktatásról az Európai Unióban” című jelentésében is 
hangsúlyozta – a minőségi koragyermekkori gondozási és nevelési (ECEC) szolgáltatások 
biztosítása a 0 és 6 év közötti gyermekek számára létfontosságú az iskolai lemorzsolódás 
kezelése szempontjából. A koragyermekkori tanulás alapozza meg a gyermekek egész életen át 
tartó sikeres tanulását, és az ECEC-szolgáltatásokba való befektetés sokkal jobban megtérül, 
mint az oktatás bármely más szakaszába való befektetés.

Kapcsolatok a szülőkkel és a közösséggel

Nem az iskolák az egyedüli testületek, amelyek az iskolai lemorzsolódás meglőzését célzó 
politikák és programok végrehajtásáért felelősek. E jelentés alátámasztja, hogy e felelősség a 
helyi közösségre is kiterjed. Egyértelmű kapcsolatoknak kell léteznie a szociális és jóléti 
szolgáltatások, a nem kormányzati szervezetek, a magánszervezetek, az iskolák és a szülők 
között, és találkozniuk kell a nemzeti politikáknak és a helyi jelentőségű megközelítéseknek is. 
A közösség különböző területeinek szereplőit felölelő hálózat kialakítása megkönnyíti az 
egyének számára, hogy áthidalják az oktatás előtt álló többszörös akadályokat. A szülőket, 
különösen a fogyatékossággal élő gyermekek szüleit szintén a tanárokkal együttműködni képes, 
megfelelő képességekkel bíró partnerekként kell elismerni. Minden szülő számára lehetővé kell 
tenni, hogy gyermeke iskoláztatásában teljes körűen közreműködjék.

Az Egyesült Királyságban az önkéntes és a közösségi ágazat különös sikereket ért el a fekete, 
valamint a kisebbségi háttérrel rendelkező fiatalok képességeinek bővítése terén. Az 
elfoglaltság nélküli fiatalok ösztönzésére helyi intézkedések keretében gyakran innovatív és 
alternatív módszereket – például zenét, drámát, táncot és sportot – vetnek be.

„Második esély” jellegű megoldások

Az iskolából kimaradók számára rendszert kell kialakítani az oktatási rendszerbe való 
visszailleszkedésük érdekében. Az egyik megoldás a tagállamok ösztönzése arra, hogy 
„második esély” jellegű vagy alternatív iskolákat hozzanak létre. Ezeknek tekintetbe kell 
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venniük az egyének szükségleteit, akik közül sokan fiatalabb korukban maradtak ki az 
iskolából, miután kiábrándultak az oktatási rendszerből. Egyúttal rugalmasaknak is kell lenniük, 
és lehetővé kell tenniük az egyének számára, hogy oktatási kötelezettségeiket munkájukhoz és 
családi kötelezettségeikhez igazítsák.

Bár az iskolai lemorzsolódás mielőbbi megelőzése hosszú távon sokkal hatékonyabb, a második 
esély jellegű megoldásoknak továbbra is az iskolai lemorzsolódás kezelésére irányuló tagállami 
stratégiák szerves részének kell maradniuk.


