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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. sajnálja, hogy a korai iskolaelhagyók aránya az Európai Unióban jelenleg 14,4%, és ebből 
17,4% csupán az alsó tagozatot végezte el; megjegyzi, hogy az iskolai lemorzsolódás 
csökkentését az EU és a tagállamok már évekkel ezelőtt célul tűzték ki, mindeddig 
azonban nem értek el megfelelő előrehaladást, mivel egyes tagállamokban a korai 
iskolaelhagyók aránya meghaladja a 30%-ot; megjegyzi, hogy a korai iskolaelhagyók 
arányát tekintve óriási különbségek vannak a különböző tagállamok között, és az egyes 
tagállamokban és régiókban fennálló keretfeltételek – például a migrációs áramlások és a 
családok képzettségi szintje – nehezen hasonlíthatóak össze egymással; rámutat, hogy 
ezek a gyermekek gyakran alacsony képzettségű vagy társadalmi-gazdasági szempontból 
hátrányos helyzetű háttérrel rendelkeznek, és több közöttük a fiú, mint a lány; ezért a 
tagállamoktól határozottabb elkötelezettséget, a Bizottságtól pedig szigorúbb nyomon 
követést kér annak biztosítására, hogy a tagállamok stratégiákat alkossanak és hajtsanak 
végre az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében; figyelmeztet, hogy a 
közkiadásoknak a gazdasági válság és a tagállamokban végrehajtás alatt álló költségvetési 
megszorítások miatti esetleges csökkentése az oktatási ágazatban kedvezőtlen hatással jár, 
és tovább növeli a korai iskolaelhagyók számát az EU-ban;

2. megjegyzi, hogy a roma gyermekeknek 20%-át egyáltalán nem íratják be az iskolába, 
30%-uk pedig lemorzsolódik; hangsúlyozza, hogy bár az iskolai lemorzsolódás 
általánosabb a fiúk, mint a lányok körében, különleges helyzet áll fenn a hagyományos 
roma közösségek esetében, ahol a korai házasodás szokása miatt a lányok gyakrabban 
hagyják ott az iskolát; ezek a fiatal roma lányok hamarabb morzsolódnak le (12–13 éves 
kor körül), mint a fiúk (14–15 éves kor körül); a hagyományos roma közösségek esetében 
kiegészítő pozitív intézkedésekre van szükség a káros hagyományos gyakorlatokból 
következő iskolai lemorzsolódás leküzdése érdekében;

3. rámutat továbbá, hogy az új szakmai követelményekre való reagálás és a fiatal 
munkavállalók idősek pótlására történő felvételének ösztönzése révén feltétlenül 
csökkenteni kell az Európai Unión belüli munkanélküliséget;

4. úgy véli, hogy az iskolai lemorzsolódás a fiatalok számára elszalasztott lehetőségeket, az 
Európai Unió egésze számára pedig a társadalmi és gazdasági potenciál csökkenését 
jelenti; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi demográfiai változások mellett az európai országok 
nem engedhetik meg maguknak a tehetségek hatalmas mértékű elpazarlását, és rámutat, 
hogy ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a munkaerőpiac és Európa 
versenyképességi szintje is a felsőoktatási végzettséggel rendelkezőknek fog kedvezni;
ezért az iskolázottság javítása elősegíti azon cél elérését, miszerint a magasabb szintű 
képzettség lehetővé teszi az „intelligens növekedést”, a munkanélküliség és a szegénység 
egyik fő kockázati tényezőjének leküzdése pedig megnyitja az utat az „inkluzív 
növekedés” előtt;
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5. rámutat, hogy az Európa 2020 stratégia kiemelt célkitűzésének megvalósításával a fenti 
arány 10% alá szorítása hatással lenne a fiatal munkanélküliek számának csökkentésére és 
a foglalkoztatási arányra, mivel jelenleg a korai iskolaelhagyók 52%-a munkanélküli, és 
tudományos becslések szerint a következő években tovább fog csökkenni az alacsony 
képzettségű vagy képzetlen munkaerő számára rendelkezésre álló munkahelyek száma; 
rámutat, hogy már az arány 1%-os csökkentésével 500 000 képzett, potenciális 
munkavállalót lehetne nyerni;

6. hangsúlyozza, hogy az iskolai lemorzsolódás elleni küzdelembe való befektetés fokozása 
hosszú távon azt eredményezheti, hogy a fiatalok nem válnak függőivé a szociális 
biztonsági rendszereknek;

7. hangsúlyozza az iskolai lemorzsolódás elleni küzdelem jelentőségét, nem utolsó sorban az 
EU-n belüli demográfiai folyamatok fényében;

8. megjegyzi, hogy az iskolai lemorzsolódás hosszú távú gazdasági és társadalmi 
következményei jelentős szegénységi kockázathoz vezetnek, és az iskolai lemorzsolódás 
elleni küzdelem a fiatalok társadalmi kirekesztődéssel szembeni védelmének egyik módja;
ezért úgy véli, hogy a korai iskolaelhagyók számának csökkentése kulcsfontosságú 
intézkedés a nemzeti és európai szintű stratégiákban a kitűzött cél – legalább 20 millió 
ember kiemelése a szegénység veszélyével fenyegető helyzetből – eléréséhez, és 
felszólítja a tagállamokat, hogy ne csökkentsék az iskolakötelezettség felső korhatárát;

9. ezért felhívja a tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb dolgozzanak ki szakpolitikákat 
az új készségeken alapuló új munkahelyek létrehozásának ösztönzése céljából;

10. hangsúlyozza, hogy az oktatási rendszereket hozzá kell igazítani a munkaerőpiac 
követelményeihez; rámutat, hogy annak fényében, hogy a jövőben ritka lesz az aktív 
életszakasz egyetlen ágazatban való eltöltése, a diákoknak széles körű képességeket kell 
elsajátítaniuk, ideértve a kreativitást, a kreatív gondolkodást, az általános készségeket, 
valamint a változó feltételekhez és követelményekhez való gyors és rugalmas 
alkalmazkodásra való képességet;

11. szorgalmazza, hogy a Bizottság egy éven belül terjesszen a Parlament elé pontos 
mutatókon alapuló áttekintést és értékelést és elemzést a nemzeti reformprogramokról, 
valamint a tagállamokban az oktatás különböző szintjein elért fejlemények nyomon 
követésének eredményeiről – részletezve a munkanélküliség elleni küzdelem érdekében 
bevezetett eszközöket, például a tanulószerződéseket, a munkát és a tanulást ötvöző 
programokat, a szakmai mentorálást stb., ágazatok és képzettségi szintek szerinti 
foglalkoztatási előrejelzésekkel együtt –, továbbá nyújtson be rendszeres jelentéseket az 
előrehaladásról; sürgeti a Bizottságot, hogy készítsen tanulmányokat az egyes nemzeti 
iskolarendszerek lemorzsolódási arányra gyakorolt befolyásáról; kéri, hogy az értékelés az 
iskolai lemorzsolódás jelenségének nemzeti, regionális és helyi sajátosságain alapuljon;

12. úgy véli, hogy – a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett – az iskolai 
lemorzsolódás felszámolására irányuló átfogó stratégiák európai kerete hasznos 
iránymutatást nyújtana a tagállamok számára a meglévő szakpolitikák fejlesztésének 
helyes megközelítéséhez és nemzeti reformprogramjaik kialakításához;
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13. megjegyzi, hogy az iskolai lemorzsolódás problémája országról országra és régióról 
régióra is változik, és ezért nincs rá univerzális megoldás;

14. hangsúlyozza a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok nemzeti és európai szintű 
megosztásának jelentőségét az iskolai lemorzsolódás elleni küzdelem hatékonysága 
érdekében; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamok közötti 
együttműködést, és a tapasztalatok, a szakértelem és a bevált gyakorlatok cseréje révén 
támogassa stratégiáikat; támogatja a Tanács azon ajánlását, amely javasolja az iskolai 
lemorzsolódás elleni hatékony és eredményes szabályozás közös európai keretének 
létrehozását, beleértve azt is, hogy a tagállamoknak 2012-ig átfogó nemzeti stratégiákat 
kell elfogadniuk az iskolai lemorzsolódás leküzdésére; 

15. ösztönzi a tagállamokat, hogy az adatvédelem szem előtt tartásával elemezzék 
mélyrehatóan a korai iskolaelhagyás problematikáját a nemzeti, regionális és helyi szintű 
kiváltó okok azonosítása érdekében, és dolgozzanak ki megfelelő intézkedéscsomagokat a 
megelőzéshez, a beavatkozáshoz és a kompenzációhoz, ideértve az elismert 
fogyatékossággal élők számára biztosított speciális intézmények vagy iskolai támogató 
szolgálatok létrehozását; úgy véli, hogy az iskolai lemorzsolódás leküzdésére irányuló 
stratégiáknak a jelenség egyedi nemzeti, regionális és helyi dimenzióinak elemzésén kell 
alapulniuk, és hogy az adatoknak arra kell szolgálniuk, hogy a kutatás a tanulók adott 
kategóriáin belül, illetve a leginkább érintett régiókban, településeken és iskolákban mért 
különösen magas lemorzsolódási arányok okaira összpontosuljon;

16. emlékeztet arra, hogy az iskolai lemorzsolódás elleni átfogó stratégiáknak szakpolitikák 
kombinációját kell magukban foglalniuk, és tartalmazniuk kell a különböző szakpolitikai 
területek közötti koordinációt és az intézkedéseknek a fiatalokat és gyermekeket érintő 
valamennyi politikába történő integrálását;

17. felhívja a tagállamokat, hogy szervezzenek programokat a szenvedélybetegségek és a 
társadalmi patológiák elleni küzdelem érdekében, és indítsanak prevenciós programokat a 
családi helyzet és az iskolai lemorzsolódás közötti összefüggés kezelése céljából;

18. sürgeti a tagállamokat, hogy a Bizottság segítségével hatékonyan lépjenek fel a nem 
foglalkoztatottak és oktatásban vagy képzésben részt nem vevők („NEET”) 
problémájának megragadása és leküzdése érdekében;

19. támogatja a rugalmas, igényekhez igazodó iskolai tanulási formák alkalmazását, és 
hangsúlyozza, hogy elsősorban az általános iskolai oktatásban és a középfokú oktatás alsó 
szintjén kell vállalni ezt a kihívást a korai beavatkozás, az iskolákkal kialakítandó 
szorosabb kötelékek és egyéb eszközök révén; úgy véli, hogy ehhez a pedagógusokat, az 
oktatáspszichológusokat, a szociálpedagógusokat és az összes érintett szereplőt megfelelő 
képzésben kell részesíteni, és teljes pályafutásuk során magas szintű képzésben kell 
részesíteni annak érdekében, hogy gyakorlatukat az új követelményekhez tudják igazítani, 
továbbá aktívan be kell vonni őket azon stratégiák tervezésébe, megszervezésébe, 
végrehajtásába és értékelésébe, amelyek célja a lemorzsolódás veszélyének kitett vagy 
már lemorzsolódott diákok segítése; ezért rámutat, hogy az oktatási és szakképzési 
intézményeknek meg kell osztaniuk egymással tapasztalataikat és kipróbált és bevált 
gyakorlataikat, valamint hatékony eszközöket kell kialakítaniuk a lemorzsolódás 
veszélyének kitett diákok támogatására;
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20. javasolja az iskolai oktatás folytatásával párhuzamosan végzett vállalati szakmai 
gyakorlatok lehetőségének kiterjesztését;

21. úgy véli, hogy az egész életen át tartó tanulással összefüggésben a család szerepét éppúgy 
nélkülözhetetlennek kell tekinteni, mint a pedagógusokét;

22. kéri, hogy az iskolán kívüli szereplők szerveződjenek hálózatokba, hogy az iskolák 
hatékonyabban támogathassák a diákokat, illetve kezelhessék a gyerekeket veszélyeztető 
problémákat;

23. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak tovább kell javítaniuk oktatási és képzési 
rendszereiket annak érdekében, hogy azok jobban igazodjanak az egyén és a 
munkaerőpiac igényeihez, többek között az alapvető készségekkel (írni-olvasni tudás, 
számolókészség) összefüggő problémák kezelése, a szakoktatás és szakképzés 
előmozdítása, valamint az oktatás és a munkaerőpiac közötti átmenet megkönnyítésére 
irányuló intézkedések révén;

24. ösztönzi a tagállamokat, hogy kínáljanak tanterven kívüli és iskolán kívüli 
tevékenységeket a tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára, hogy fejlesszék alapvető 
készségeiket, tekintettel arra, hogy ezek a készségek a munkaerőpiacon egyértelműen 
szükségesek;

25. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy az oktatáspolitikai döntéseket nemzeti, 
regionális vagy helyi szinten hozzák meg;

26. megjegyzi, hogy a tanulás szempontjából minden gyermek egyenértékű, és 
mindegyiküknek joga van az alapfokú oktatáshoz; ezért hangsúlyozza, hogy figyelembe 
kell venni a diákok személyes helyzetét, például nemüket, családi körülményeiket, a 
kisebbségi vagy bevándorlói hátteret, a fogyatékosságot és az egyéni tanulási 
nehézségeket (például diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), és ezeknek a gyermekeknek 
kezdettől fogva a speciális igényeikhez igazított, célzott ösztönzést és tanulási segítséget 
kell nyújtani annak érdekében, hogy a munkaerőpiacra jutási esélyeik javítása révén 
elkerülhető legyen a társadalmi kirekesztettség és a szegénységi kockázat újratermelődése; 
hangsúlyozza, hogy az iratokkal nem rendelkező gyermekek számára lehetővé kell tenni 
az iskolához való hozzáférést; elismeri, hogy az integrációs politika és az oktatáspolitika 
reformjait nem lehet különválasztani; ennek fényében szegregációellenes politikákat 
javasol, amelyek célja a „hátrányos helyzetű” iskolák társadalmi összetételének 
megváltoztatása, és támogatja a pozitív diszkriminációt, mint például a kiemelt oktatási 
övezeteket és a hátrányos helyzetű területeken lévő iskoláknak célzott segítséget nyújtó 
programokat; rámutat továbbá, hogy ahogy azt már több tanulmány is kimutatta, azokban 
az oktatási intézményekben, amelyekben több, a tanulók közötti együttélést és integrációt 
érintő probléma van, nagyobbak a lemorzsolódási arányok, és ezért hangsúlyozza a 
befogadó iskolai környezet szükségességét; emellett megjegyzi, hogy a munka és
magánélet egyensúlyára irányuló eredménytelen politikák növelik az iskolai 
lemorzsolódást és a tanulmányi kudarcot általában, és hogy fokozni kell a munka és 
magánélet egyensúlyára irányuló politikák javításával kapcsolatos erőfeszítéseket;

27. e tekintetben felhívja a figyelmet az OECD PISA-vizsgálataira, amelyek kimutatják, hogy 
azok a diákok, akik olyan oktatási rendszerekben tanulnak, amelyekben kevesebb 
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vertikális vagy horizontális különbségtétel van, kevesebb valószínűséggel ismételnek 
osztályt vagy kerülnek kizárásra; kiemeli az OECD arra vonatkozó megállapításait, hogy a 
hátrányos társadalmi helyzetű diákokat inkább érinti az évismétlés vagy a kizárás 
veszélye; kiemeli az OECD arra vonatkozó megállapításait is, hogy a diákok korai 
szelektálása a különböző oktatási orientációk felé az oktatási lehetőségek tekintetében 
növeli a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket anélkül, hogy a szóban forgó oktatási 
rendszerekben bárminemű javulást eredményezne az átlagos teljesítmény tekintetében;

28. felhívja a figyelmet e tekintetben az OECD azon megállapításaira, hogy az oktatási 
rendszerek egymáshoz viszonyított eredményét a PISA-vizsgálatokban negatívan 
befolyásolja az a gyakorlat, ha a diákokat egyik iskolából egy másikba helyezik át rossz 
tanulmányi eredmény, magatartászavarok vagy specifikus tanulási nehézségek miatt, 
illetve ha képességeik alapján mindegyik tantárgyban szintcsoportokba sorolják be őket;

29. e tekintetben rámutat arra, hogy az OECD szerint a társadalmi-gazdasági szempontból 
hátrányos helyzetű diákok gyakran kétszeresen hátrányos helyzetben vannak, mert ők 
olyan iskolákba járnak, amelyek többféle társadalmi-gazdasági nehézségnek vannak 
kitéve és amelyekben kevesebb és kevésbé képzett tanárok tanítanak;

30. megjegyzi, hogy a fiúk gyakrabban morzsolódnak le, aminek az a kockázata, hogy 
kialakul egy fiatal, munkanélküli férfiakból álló alacsonyabb társadalmi osztály, amelyben 
a férfiaknak csak kevéssé vagy egyáltalán nincs iskolai végzettségük és nem sok esélyük 
van arra, hogy belépjenek a munkaerőpiacra vagy általában a társadalom részévé váljanak;
sürgeti a tagállamokat, hogy fordítsanak különleges figyelmet azokra a fiúkra, akiknek 
nehezen megy az iskolai környezethez való alkalmazkodás, és lebeszéli a tagállamokat 
arról, hogy lejjebb vigyék az iskolakötelezettség korhatárát;

31. hangsúlyozza, hogy a legmagasabb újrabeilleszkedési arányt olyan programokkal lehet 
elérni, amelyek figyelembe veszik a korai iskolaelhagyók egyedi igényeit; kéri az 
intézményeket, hogy tartsák tiszteletben azok igényeit és jogait, akik számára a 
programokat készítik;

32. hangsúlyozza, hogy nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a lemorzsolódás nagyobb arányú 
a fiúknál, mint a lányoknál, és ezért e tekintetben több intézkedést kell hozni a fiúkkal 
kapcsolatosan, így javítva munkaerő-piaci esélyeiket;

33. szorgalmazza a korai iskolaelhagyók munkába állásának speciális, egyénre szabott 
pályaválasztási tanácsadás általi megkönnyítését, valamint a munkával kapcsolatos 
készségek és a képesítések, valamint a szociális képességek utólagos megszerzésének 
speciális képzési kínálatok révén történő lehetővé tételét annak érdekében, hogy 
javuljanak foglalkoztatási kilátásaik és társadalmi befogadásuk, valamint átképzési és 
kurzusmegfeleltetési lehetőségekben részesülhessenek; hangsúlyozza, hogy a személyi 
okmányokkal nem rendelkező családokból származó gyerekeknek is joguk kell, hogy 
legyen az iskolába járáshoz;

34. hangsúlyozza, hogy helyi szinten olyan tevékenységeket kell szervezni, amelyek 
ösztönzik az embereket az iskolába való visszatérésre, és amelyek pozitív környezetet 
teremtenek azok számára, akik vissza szándékoznak térni az iskolába;
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35. szem előtt tartva, hogy a rövid és bizonytalan foglalkoztatás jellemzőbb az alacsony 
iskolázottságú emberek körében, kéri a Bizottságot, hogy a korai iskolaelhagyók 
munkaerőpiacra való visszatérését lehetővé tevő erőfeszítések mindig járjanak együtt 
kiegészítő képzési programokkal, annak érdekében, hogy javuljanak a korai 
iskolaelhagyók jövőbeli foglalkoztatási kilátásai;

36. rámutat, hogy segítendő a korai iskolaelhagyók munkaerő-piaci integrálását alapvető 
fontosságú az átképzésbe és a szakképzésbe való beruházás;

37. hangsúlyozza, hogy a tanulók szüleivel és e terület szakembereivel összefogva az oktatási 
közösségnek fel kell lépnie és kezdeményezéseket kell indítania, amelyek arra irányulnak, 
hogy az iskolákban drasztikusan csökkenjen a megfélemlítés, az erőszak, valamint a 
társadalmi és faji alapú rasszizmus, amely a tanulók marginalizálódásához vezet, 
megteremtve ezáltal a lemorzsolódáshoz vezető körülményeket;

38. sürgeti a tagállamokat, hogy terjesszék el a „második esély” jellegű iskolák intézményét 
és erősítsék meg azok tanterveit, valamint anyagi és technikai felszereltségét, illetve 
növeljék a rendelkezésre álló tanári személyzet kapacitását, figyelembe véve, hogy az 
ilyen jellegű iskolák egyre inkább az olyan személyek újbóli beilleszkedésének fontos 
eszközeivé válnak, akik kiestek a hivatalos iskolarendszer hálózatából;

39. hangsúlyozza, hogy a műszaki szakképzés által kínált képességek színvonalát emelni kell, 
és az általuk nyújtott szakirányoknak hatékonyabban kell figyelembe venniük a 
munkaerőpiac követelményeit, mivel az oktatás és a foglalkoztatás összekapcsolása 
elválaszthatatlan részét képezi a lemorzsolódás elleni küzdelemnek;

40. megjegyzi, hogy a lemorzsolódás felszámolására irányuló hatékony politikának az oktatás 
valamennyi szintjét magában kell foglalnia, és e politikát három területen, nevezetesen a 
megelőzés, a beavatkozás és a kompenzáció területén helyi, regionális, társadalmi és 
egyéni kritériumok alapján kell nyomon követni és kialakítani;

41. a 2012. évi uniós költségvetés keretében támogatja a fiatalságra irányuló javasolt kísérleti 
projektet, amelynek célja garancia nyújtása a fiatalok, és különösen a korai iskolaelhagyók 
munkaerő-piaci integrálása érdekében;

42. hangsúlyozza, hogy elemezni kell az évismétlés jelenségét és annak hatását a 
lemorzsolódásra, és kiemeli a személyre szóló programok jelentőségét az egyes tanulókra 
nézve;

43. úgy véli, hogy az iskolai lemorzsolódás elleni küzdelem jegyében az oktatáspolitikákat 
olyan politikákkal kell összekapcsolni, amelyek célja a gazdasági fellendülés 
előmozdítása és ennélfogva tartós munkahelyek kialakítása, az iskolai lemorzsolódás, a 
rövid távú és bizonytalan foglalkoztatás, valamint az agyelszívás felgyorsulásának 
megakadályozása;

44. szorgalmazza a strukturális alapok, különösen az Európai Szociális Alap célzott, hatékony és 
koherens felhasználását az ifjúsági – különösen a korai iskolaelhagyókra irányuló – stratégiák 
teljes körű végrehajtására, hogy ezáltal egyedi programok keretében minden tagállamban elő 
lehessen mozdítani a társadalmi befogadást, biztosítandó mindenki számára a minőségi 
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oktatást, valamint megelőzendő az iskolai lemorzsolódást és az iskolakerülést;

45. javasolja, hogy az új információs és kommunikációs technológiákat, valamint a 
nyelvtechnológiákat már korai életkorban kezdjék el tanítani, mivel ezek rendkívül 
hasznos kommunikációs eszközök, amelyeket a fiatalok gyorsan el tudnak sajátítani;

46. hangsúlyozza, hogy az uniós alapokhoz és mobilitási programokhoz a korai 
iskolaelhagyóknak is hozzá kell tudniuk férni, függetlenül attól, hogy kiestek a hivatalos 
oktatásból; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ellenőrizzék, részt vesznek-e a korai 
iskolaelhagyók és a velük dolgozó szervezetek is ezekben a programokban.
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