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Ha nem a tanulás a család fő célja
Csökkent az iskolaelhagyások száma, de így is túl nagy a lemorzsolódók aránya

• Romániában csök-
kent az iskolaelhagyá-
sok aránya 2019-ben: 
míg 2015-ben a tanulók 
19,1 százaléka morzso-
lódott le az oktatási 
rendszerről a tanulmá-
nyok befejezése előtt, 
addig 2019-ben csak 
15,3 százalékuk hagyta 
ott az oktatást – derül 
ki az Eurostat nemrég 
közzétett felméréséből. 
Ezzel az aránnyal még 
mindig az elsők között 
van az ország az isko-
laelhagyások terén, 
de téves lenne csak 
oktatáspolitikai okokra 
visszavezetni ezt. 

H A J N A L  C S I L L A

A statisztikai adatok kiszámí-
tásához 18–24 év közötti fi a-
talokat kérdeznek meg, hogy 

kijárták-e vagy sem a kötelező iskolát, 
ami nem egységes az országok között. 
Romániában tíz osztály a kötelező, 
amit 18 éves korig kellene kijárni, 
utána már nem helyeznek senkire 
nyomást. A középiskolai lemorzso-
lódásban érintettek a kimaradásból 
adódóan kevesebb eséllyel indulnak 
a munkaerőpiacon, mint képzettebb 
társaik, ez pedig az ország gazdasá-
gát is befolyásolja. A korai lemorzso-
lódás csökkentése az Európa 2020 
stratégia egyik célkitűzése, és bár sok 
államnak sikerült ezt teljesítenie már 
2019-ben, Románia és Magyarország 
nincs köztük.

Még Magyarországon sem 
érték el a célt

Az Európai Unió tagországai kö-
zött jelentős eltérések tapasz-
talhatók az iskolaelhagyások 
arányát illetően. A felmérésbe 
foglaltak szerint Horvátország-
ban csupán a fiatalok három szá-
zaléka számít korai iskolaelha-

gyónak, és legtöbben az európai 
országok közül Spanyolország-
ban (17,3 százalék) hagyják ott az 
iskolát a tanulmányok befejezése 
előtt. Magyarországon is keve-
sebb az iskolaelhagyók száma a 
2018-as felméréshez képest: 12,5 
százalékról 11,8 százalékra csök-
kent ez az arány 2019-ben, jólle-
het az anyaországban sem érték 
még el a 2020-ra kitűzött célt, mi-
szerint a diákok legtöbb tíz szá-
zaléka morzsolódik le az oktatási 
rendszerről.

Sok a társadalom peremén 
élő család

Az Eurostat szerint Románia a har-
madik helyen van a korai iskolael-
hagyások terén Európában, Spa-
nyolország és Málta után. A 2015-ben 
megfogalmazott, korai iskolaelha-
gyások csökkentését célzó romániai 
stratégiai felmérés rámutat az okta-

tást elhagyók legfőbb okai: az okta-
táshoz való hozzáférhetőség hiánya, 
a segítő technológiák és eszközök 
hiánya az oktatási folyamatban, nem 
megfelelő támogatási szolgáltatá-
sok, a megfelelő szállítás hiánya, a 
tudatosítás hiánya a fogyatékkal élő 
gyermekek és fi atalok fejlesztésének 
fontosságával kapcsolatban, illetve 
diszkriminatív vagy negatív hozzá-
állás a fogyatékossággal élő, illetve 
a speciális oktatási szükségletekkel 
küzdő gyermekek és fi atalok iskolai 
felzárkóztatásával szemben. Magya-

ri Tivadar, az RMDSZ oktatásügyek-
ben jártas szakembere lapunk meg-
keresésére elmagyarázta, melyek 
lehetnek a valóságban a legfonto-
sabb okai az iskolai lemorzsolódás-
nak. „Az iskolaelhagyásnak túlnyo-
mó részt szociális okai vannak, mert 
vannak bizonyos társadalmi rétegek, 
amelyek hajlamosak arra, hogy ne 
fejezzék be a tanulmányaikat. Ná-

lunk ez kiemelkedő, hosszú évek óta 
15–20 százalék között mozog. Minél 
több társadalom peremén élő ember 
van, minél több olyan közösség léte-
zik, ahol a családok nem az iskolá-
ban szerzett tudással boldogulnak, 
nem az iskolába járás és a tanulás 
a család fő célja, annál nagyobb a 
korai iskolaelhagyás aránya. Az ok-
tatás olyan rendszer, ahol sok értel-
miségi dolgozik, politikusok vezetik, 

ezért szeretjük célba venni, a másik 
ilyen rendszer az egészségügy, amit 
állandóan célba veszünk, vagyis haj-
lamosak vagyunk még rosszabbnak 
gondolni, mint amilyen, ezeken ke-
resztül jól lehet kritizálni a fennálló 
rendszert. De a korai iskolaelhagyás-
nak főként kulturális és szociális 
okai vannak, akárcsak Málta és Spa-
nyolország esetében” – fogalmazott 
a szakember. Romániában ugyanak-
kor nagy a hivatalos statisztikákból 
kimaradó rejtett korai iskolaelha-
gyások száma is. Magyari Tivadar 
szerint ez azt jelenti, hogy sokan 
továbbtanulnak olyan értelemben, 
hogy beiratkoznak valahová kilen-
cedik osztályba, de már a kilenc-ti-
zedik osztályt nem járják ki, sokat 
hiányoznak, onnan maradnak 
ki. Valahogy a rendszer még-
is viszi őket 18 éves korukig, 
amíg kötelező a tíz osztály, de 
utána már nem gyakorolnak 
rájuk nyomást, hogy iskolába 
járjanak. Tíz osztály a köte-
lező, de nem lehet rábírni a 
folytatásra a lemorzsolódókat, 
vannak szankciók, de 2 millió 800 
ezer tanuló van, és nehéz ellenőrizni. 
Tehát valószínű, hogy a valóságban 
valamennyivel többen vannak, mint 
ez a 15,3 százalék. Lehet becsléseket 
mondani, de az már nem olyan pon-
tos, mint a papírok szerinti statisz-
tika, ami úgy készül, hogy 18 és 24 
év közötti személyeknél nézik meg, 
hogy hány százalékuk maradt ki az 
előző években az illető ország köte-
lező oktatásából, amikor még nem 
voltak nagykorúak. Megkérdik egy 
húszévestől, hogy hány osztályt vég-
zett, és azt válaszolja, hogy nyolcat, 
utána nem ment sehová, és az ebbe 
a statisztikába számít bele” – fejti ki 
az oktatásügyekben jártas szakem-
ber. Szerinte ez azért furcsa, mert 
tíz osztály kötelező Romániában, 
viszont ezeket az embereket nem le-
het megbüntetni, mert nincs pénzük, 
vagy nem lehet megtalálni őket, il-
letve már valahol dolgoznak – teszi 
hozzá Magyari Tivadar.

Romániában nagy a hivatalos 
statisztikákból kimaradó rejtett 
korai iskolaelhagyások száma is
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