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LÜHENDITE LOETELU 

ALJ Action locale pour jeunes (kohalik tegevus noortele – Luksemburg) 

Cedefop Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus 

DEIS Delivering Equality of Opportunity in Schools (võrdsete võimaluste 

pakkumine koolides – Iirimaa) 

DG EAC Hariduse ja kultuuri peadirektoraat 

DG EMPL Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat 

E2C Écoles de la 2eme Chance (teist võimalust pakkuvad koolid – 

Prantsusmaa) 

ECEC Väikelaste haridus ja hoid 

EEO Euroopa Tööhõive Seirekeskus 

EES Euroopa tööhõivestrateegia 

EMA Educational Maintenance Allowance (õpilaste toimetulekutoetus – 

Ühendkuningriik) 

EPPE Effective Provision of Pre-School Education project (projekt 

„Alushariduse tulemuslik elluviimine“ – Ühendkuningriik) 

ESF Euroopa Sotsiaalfond 

ESO Educación Secundaria Obligatoria (kohustuslik keskharidus – 

Hispaania) 

ESRI Majanduse ja Sotsiaaluuringute Instituut – Iirimaa 

E&T Haridus ja koolitus 

ET2010  Hariduse ja koolituse Euroopa strateegiline raamistik 2010 

ET2020 Hariduse ja koolituse Euroopa strateegiline raamistik 2020 

SKP Sisemajanduse koguprodukt 

ISCED Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus 
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(I)VET Kutse(alus)haridus ja -koolitus 

JCSP Junior Certificate kooliprogramm – Iirimaa 

JSA Töötu abiraha – Iirimaa ja Ühendkuningriik 

LCA Leaving Certificate Applied – Iirimaa 

LFS Tööjõu-uuring 

LGBT Lesbid, homo-, bi- ja transseksuaalid 

LLP Elukestva õppe programm 

LOE Haridusseaduse orgaaniline seadus – Hispaania 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs (kutsekeskharidus – Madalmaad) 

MGI Mission générale d'insertion (sotsiaalse integratsiooni programm – 

Prantsusmaa) 

MLP Vastastikuse õppe programm 

MS Liikmesriigid 

NEET Ei osale tööhõives, hariduses ega koolituses 

NESSE Hariduse ja koolituse sotsiaalteaduste ekspertide võrgustik 

NGO Valitsusväline organisatsioon 

NEWB Riiklik haridus- ja sotsiaalküsimuste amet – Iirimaa 

NMA Uus nüüdisaegne praktika süsteem – Küpros 

NQF Riiklik kvalifikatsiooniraamistik 

OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon 

OMC Avatud koordinatsioonimeetod 

PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial (Kutsealushariduse 

kvalifikatsiooniprogrammid – Hispaania) 

PES Riiklikud tööturuasutused 

PISA Õppetulemuste rahvusvaheline hindamisprogramm 
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PLYA Project Learning for Young Adults (projekt „Noorte täiskasvanute 

õpe“ – Sloveenia) 

p.p Protsendipunktid 

PPRE Programme personnalisé de réussite educative (individualiseeritud 

eduprogrammid – Prantsusmaa) 

PROA Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (toetus-, juhendamis- 

ja abiprogramm – Hispaania) 

ProgeSs Projekt gegen Schulschwänzen (koolist puudumise vastane projekt – 

Saksamaa) 

RAR Réseaux ambition réussite („Ambitsioon olla edukas“ võrgustikud – 

Prantsusmaa) 

RASED Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (raskustega 

õpilaste spetsialistist saatjate võrgustik – Prantsusmaa) 

RONI NEET-ohu näitaja – Ühendkuningriik 

RSR Réseaux de réussite scolaire (akadeemilise edu võrgustikud – 

Prantsusmaa) 

SCP Koolilõpetamise programm – Iirimaa 

SDE/ΣΔΕ Teist võimalust pakkuv kool – Kreeka 

SEN Hariduslikud erivajadused 

SPHE Sotsiaalne, personaalne ja tervisealane haridus – Iirimaa 

VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (kutseõppeks 

ettevalmistav keskharidus – Madalmaad) 

VTOS Kutsekoolitusvõimaluste süsteem – Iirimaa 
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KOKKUVÕTE 
Varakult haridussüsteemist lahkunud noorte osakaal ELis 
Enamik noori läbivad haridussüsteemi edukalt ja kasutavad pärast seda jätkukoolituse 
võimalusi või lähevad tööle. Üks seitsmest noorest eurooplasest aga lahkub 
haridussüsteemist, omandamata vajalikke oskusi või kvalifikatsiooni, mida peetakse 
tänapäeval vajalikuks edukaks üleminekuks tööturule ja aktiivseks osalemiseks tänases 
teadmistepõhises majanduses. Teisisõnu liigitatakse umbes 6,4 miljonit noort inimest 
Euroopas varakult haridussüsteemist lahkunuks1. 
 
Varakult haridussüsteemist lahkunud noorte osakaal on langenud enamikus Euroopa 
piirkondades. 2000. aastal oli nende osakaal 17,6% ja sellest ajast on see langenud 3,2 
protsendipunkti, moodustades täna 14,4%. 2009. aastaks oli kaheksas riigis koolist 
väljalangenute osakaal alla ELi 10% eesmärgi (Tšehhi Vabariik, Leedu, Luksemburg, 
Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia ja Soome). Ajavahemikus 2000–2009 langes nende 
osakaal tuntavalt Luksemburgis, Leedus ja Küprosel. 
 
Hoolimata paljudest Euroopas kehtestatud sekkumismeetmetest, on edu ELi eesmärgi 
saavutamisel olnud palju aeglasem, kui oodati ja loodeti. Mitmes riigis (Hispaania, 
Malta ja Portugal) lahkub varakult haridussüsteemist koguni üks kolmest noorest. Varakult 
haridussüsteemist lahkumise osakaal erineb riigiti, see on 37%-ga suurim Maltal ja kõige 
väiksem ehk 4,3% Slovakkias.  
 
Põhjused 

Varakult haridussüsteemist lahkuvate noorte taust on erinev, kuid varast 
haridussüsteemist lahkumist põhjustab tavaliselt haridusest taandumine kui 
kumulatiivne protsess, mis on isiklike, sotsiaalsete, geograafiliste, hariduslike või 
perekonnaga seotud põhjuste tagajärg. Põhjused võivad tekkida koolis toimuvatest 
protsessidest ja sealt saadud kogemustest või kooliväliselt ja on tavaliselt üksikisikule 
eriomased. Paljude puhul põhjustab rahulolematust mitu tegurit, näiteks kiusamine, 
halvad õpitulemused, halvad suhted õpetajatega, motivatsiooni puudumine või valesse 
kampa sattumine, ja paljud langevad välja isiklike või perekondlike probleemide tõttu, nagu 
uimastite kuritarvitamine või kodutus. Suure osa probleemist põhjustavad aga toetuse ja 
suunamise puudumine, õppetööst taandumine ja keskastme õppekavad, mis ei paku 
enamasti piisavalt mitmekesiseid kursuseid, alternatiivset õpetamispedagoogikat, 
kogemuspõhiseid ja teisi praktilisi õppevõimalusi või paindlikkust.  
 
Kulud 

Varakult haridussüsteemist lahkumine on suur probleem, sest see on üks peamisi 
tegureid, mis põhjustab hilisemas elus sotsiaalset tõrjutust. Prognoosid tulevikus 
Euroopas vajaminevate oskuste kohta viitavad sellele, et tulevikus on koolist 
väljalangenuile kättesaadav ainult üks töökoht kümnest. Neil on suurema tõenäosusega ka 
madalam palk ja suurem töötuse oht. Ebapiisav haridus võib samuti tekitada suuri 
riiklikke ja sotsiaalseid kulusid väiksema palkade tõusu ja majanduskasvu, väiksema 
                                                 
1  ELis liigitatakse varakult haridussüsteemist lahkunud noorteks need, kel on lahkudes parimal juhul teise 

taseme alumise astme hariduse kvalifikatsioon ja kes ei osale edasi hariduses ega koolituses. Varakult 
haridussüsteemist lahkunud noored ehk koolist väljalangenud on seega need, kes on omandanud ainult 
eelhariduse, esimese taseme hariduse (algharidus), teise taseme alumise astme hariduse (põhiharidus) või 
lühiajalise ehk vähem kui kaheaastase õppega teise taseme ülemise astme hariduse (keskharidus) (ISCED 0, 
1, 2 või 3c lühike5), ja need, kel on ainult kutsealusharidus või kutseharidus, millele ei järgnenud keskharidust 
tõendava tunnistuse saamist. 
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maksutulu ja avalike teenuste (näiteks tervishoid, kriminaalõigus, sotsiaaltoetuste 
maksmine) kõrgemate kulude näol. 
 
Varakult haridussüsteemist lahkumisel on õigupoolest tohutu finantsmõju: see tekitab suuri 
sotsiaalseid ja majanduslikke kulusid nii üksikisikutele kui ka ühiskonnale ja sealjuures on 
varakult haridussüsteemist lahkumise kulu ühe koolist väljalangenu kohta tema 
elu jooksul kokku üks kuni kaks miljonit eurot. Sellise tõrjutuse vormi kulu on 
arvutatud välja näiteks Madalmaades, kus selline kulu moodustab ühe koolist väljalangenu 
kohta tema elu jooksul kokku umbes 1,8 miljonit eurot2. Soomes on kulu ühe koolist 
väljalangenu kohta ühe aasta jooksul kuni 27 500 eurot ja eluaegne (40 aastat) kulu on üle 
1,1 miljoni euro3. Valdav on aga arvamus, et tegelik kulu on suurem. Iirimaal hinnatakse, 
et toetuste näol ja arvestades saamata jäänud maksutulu kulutab riik ühe meessoost 
koolist väljalangenu kohta aastas 29 300 eurot, ja see ei hõlma veel tervise ja 
kuritegevusega seotud kulusid4. Kui noor inimene jääb kooli üheks aastaks kauemaks, võib 
see teenida riigile tema elu jooksul täiendavalt üle 70 000 euro5.  
 
Siit järeldub, et varakult haridussüsteemist lahkunud noorte suure osakaaluga riigil 
on raske säilitada kõrget tööhõive ja sotsiaalse ühtekuuluvuse taset. Kui koolist 
väljalangenute osakaal osutub kõrgeks kogu ELis, on liidul raske konkureerida 
ülemaailmsel turul ja saavutada arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, 
mis on Euroopa 2020. aasta strateegia prioriteet. Koolist väljalangenute suur osakaal on 
samuti kahjulik eesmärgile muuta elukestev õpe tegelikult toimivaks ja on „nii konkreetsete 
võimaluste kui ka sotsiaalse ja majandusliku potentsiaali raiskamine“6. Koolist 
väljalangenute osakaalu vähendamine Euroopas vaid ühe protsendi võrra annaks Euroopa 
majandusse igal aastal lisaks peaaegu pool miljonit kvalifitseeritud noort töötajat7. 
 
Seetõttu ei ole üllatav, et varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamist peetakse 
peamiseks poliitiliseks prioriteediks mitte ainult Euroopas, vaid kogu arenenud 
maailmas. See on eriti asjakohane, sest erinevalt paljudest teistest omadustest (nagu 
perekondlikud ja isiklikud omadused) on haridustaset võimalik riikliku poliitikaga 
mõjutada8.  
 
Käesoleva uuringu roll 
Viimastel aastatel on rohkem hakatud Euroopa tasandil koguma andmeid liikmesriikides 
toimuva õppetöö kohta. Näiteks hariduse ja kultuuri peadirektoraat (DG EAC) aitas nelja 
aasta jooksul (2006–2010) kaasa ligipääsu ja sotsiaalse kaasatuse rühma tegevusele. 
Rühm tõi kokku 17 liikmesriiki, et uurida varakult haridussüsteemist lahkumise ja sotsiaalse 
tõrjutusega seotud küsimusi ning selle tegevus aitas kaasa varakult haridussüsteemist 

                                                 
2  Andmed tellitud ettevõttelt Ecorys.  
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki. Tööhõive- ja Majandusministeerium (2009), Nuoret 
miehet työelämään; mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa. Työ- ja elinkeinoministeriön 
julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 34/2009 

4  Smyth, E. ja McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Majandus- ja 
Sotsiaaluuringute Instituut, Dublin.  

5  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
6  Euroopa Komisjon (2011), Reducing early school leaving. Komisjoni talituste töödokument. Saatedokument 

ettepanekule nõukogu soovituse kohta kooli poolelijätmise vähendamiseks [SEK(2011)96], 26 jaanuar 2011. 
7  Euroopa Komisjon (2011), Kooli poolelijätmise vähendamine: oluline panus Euroopa 2020. aasta 

tegevuskavasse. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele. Brüssel, 31.1.2011, KOM(2011) 18 lõplik. 

8  Vt. Belfield, C.R. ja Lewin, H.M (2007), The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate 
Education ja NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
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lahkumist käsitleva komisjoni teatise valmimisele9. Teatisele lisatud komisjoni talituste 
töödokumendis on palju ligipääsu ja sotsiaalse kaasatuse rühma uuritud näiteid poliitiliste 
valikute kohta. Hariduse ja koolituse sotsiaalteaduste ekspertide võrgustik NESSE ja 
Cedefop on sel teemal avaldanud Euroopa tasandi analüüsid, millest NESSE aruanne 
keskendub kirjanduse ülevaatele ja Cedefopi analüüs suunamist tähtsustavale varakult 
haridussüsteemist lahkumist käsitlevale poliitikale ja programmidele Euroopas. 
 
Käesoleva uuringu varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamise kohta ELis tellis 
2010. aasta novembris Euroopa Parlament ja selle viis 2010. detsembrist 2011. aprillini viie 
kuu jooksul läbi sõltumatu riikliku poliitika uuringute organisatsioon GHK Consulting Ltd. 
Uuringu peaeesmärk on soovitada võimalikke meetmeid, mis aitaksid 
liikmesriikidel saavutada selles valdkonnas edaspidi paremaid tulemusi.  
 
Uuring erineb eelnevatest samal teemal läbi viidud Euroopa analüüsidest selle poolest, et 
annab üksikasjalikuma ülevaate väikesest arvust liikmesriikidest ja selle tarbeks 
peeti konsultatsioone uuritavate riikide paljude sidusrühmadega. Konsulteeritute 
hulka kuulusid haridusasutuste esindajad, õpetajad, lapsevanemad, gümnaasiumiõpilased 
ja spetsialistid, kes töötavad koolist väljalangenutega riskirühma kuuluvatele noortele 
suunatud valitsusväliste organisatsioonide ja projektide raames.  
 
Uuring hõlmab kõiki 27 ELi liikmesriiki, kuid põhjalik analüüs on tehtud üheksa liikmesriigi 
kohta. Need riigid on: Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Leedu, Madalmaad, 
Poola, Soome ja Ühendkuningriik (Inglismaa).  

Ülevaade varakult haridussüsteemist lahkumise probleemi 
lahendamiseks võetud poliitilistest meetmetest 
ELi riikide võetud erinevad poliitilised meetmed varakult haridussüsteemist lahkumisega 
tegelemiseks tulenevad paljudest väärtustest ja arusaamadest ning neid on mõjutanud 
asjaomaste liikmesriikide ajalugu ja traditsioonid. Ka on igal koolist väljalangenul oma 
isiklik lugu, eriomane olukord ja keskkond. Seetõttu tuleb varakult haridussüsteemist 
lahkumise vähendamise meetmeid vastavalt häälestada ja kohandada. Varakult 
haridussüsteemist lahkumise probleemile puudub seega tüüplahendus ja 
liikmesriikides leidub kirev valik poliitilisi meetmeid, programme, projekte ja meetodeid, 
mille võib jagada kolme suurde rühma: i) strateegilised meetmed; ii) ennetusstrateegiad; 
ja iii) taasintegratsioonistrateegiad. Vt joonis 1 allpool.  
 

                                                 
9  Tegevuskava, komisjoni teatis ja talituste töödokument varakult haridussüsteemist lahkumise kohta on 

kättesaadav veebilehel http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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Joonis 1:  Tüpoloogia liikmesriikide lahendustest varakult haridussüsteemist 
lahkumise probleemile 

STRATEEGILISED MEETMED 
Poliitika ja meetmete koordineerimine Koolist puudumise ja varakult 

haridussüsteemist lahkumise jälgimine 
(õpilaste arv ja põhjused) 

 
 

ENNETUSSTRATEEGIAD 
Sihipärased meetmed (piirkondlik 

sekkumine, juhendamine, 
järeleaitamistunnid, rahalised toetused 
lastele ja peredele, varajase hoiatamise 

süsteemid, üleminekuabi, kooliväline 
tegevus jne) 

Süsteemsed/struktuurilised meetmed 
(õpetajakoolitus, õppekava reform, 
kohustusliku hariduse pikendamine, 

kvaliteetne eelharidus, juhendamine ja 
nõustamine, töö lapsevanemate ja 

kogukondadega jne) 
 
 

TAASINTEGRATSIOONISTRATEEGIAD 
Terviklikud 

tugiteenused 
riskirühma 
noortele 

Ülemineku- 
kursused 

Teist võimalust 
pakkuvad 

koolid 

Mitteformaalse 
ja informaalse 

õppe 
tunnustamine 

Praktilised 
(kutseõppe- ja 

töökohas toimuva) 
õppe võimalused 

Allikas: GHK Consulting Ltd., 2011 
 

Strateegilised meetmed: varakult haridussüsteemist lahkumise 
vähendamine parema koordineerimise ja jälgimise abil 
Liikmesriikide varakult haridussüsteemist lahkumise alases tegevuses on leidnud aset 
märkimisväärne ja kasulik muutus. Kaks (43%) viiest uuringu tarbeks küsitletust väitsid, et 
nende riigis on „tugev“ pühendumus varakult haridussüsteemist lahkumise 
probleemiga tegelemisele, mida toetab asjakohane poliitika, rahastamine ja 
programmid. Viiest ainult üks (20%) tundis, et pühendumus ja investeerimine on „nõrk“. 
 
Lisaks tegeleb nüüd rohkem riike varakult haridussüsteemist lahkumisega 
laiaulatuslikumas poliitilises raamistikus, näiteks elukestva õppe poliitika või laiema 
strateegia raames, et edendada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, ning see 
näitab, et mõistetakse probleemi mitmekülgsust ja keerukust. Rõõmustav on ka see, et 
on loodud üksikasjalikud ja ulatuslikud varast haridussüsteemist lahkumist 
käsitlevad poliitilised raamistikud, mis liidavad ühe kõikehõlmava poliitika all peamisi 
sidusrühmi ja programme.  
 
Enamikus riikides on varakult haridussüsteemist lahkumisega tegelemine aga endiselt 
killustatud ja ebapiisavalt koordineeritud, põhjustades tegevuse ja rahastamise 
kattumist. Ikka on veel liiga palju tähtajalisi projektipõhiseid meetmeid ja sihipäraseid 
algatusi, millega käsitletakse konkreetset probleemi, mitte ei tegutseta strateegiliselt ja 
operatiivselt sidusa ja kompaktse raamistiku piires. Peaaegu kolmandik (31%) 
küsitletuid arvas, et varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamise poliitika 
koordineerituse tase on „halb“ või „väga halb“. Peaaegu pooled (45%) leidsid, et varakult 
haridussüsteemist lahkumise vähendamise poliitikat koordineeritakse „mingil määral“ ja 
otsitakse „mõningaid“ seoseid teiste poliitikavaldkondadega, kuid et olukorda annaks 
parandada.  
 
Mõnel juhul puudub koostöö haridusasutuste ning sotsiaal- ja tööhõiveasutuste vahel, 
samas kui teistes riikides oleks vajalik tugevdada haridus- ja noorsoopoliitika alast 
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koostööd, enne kui jõutakse sidusama ja kompaktsema teguviisini. Teatud olukorras viib 
mitu erinevat asutust ellu sarnaseid programme, mis on selgelt tegevuse kattumine.  
 
Varakult haridussüsteemist lahkumine on mitme teguri tagajärg. Seepärast on varakult 
haridussüsteemist lahkumise puhul ühise visiooni teostamisel tähtsaim ametkondade- ja 
valdkondadevaheline tegevus ja neil tuleks liikuda riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil teooriast edasi praktikasse. Antud uuring näitab, et erinevate ametkondade 
ja spetsialistide vahelisel tõelisel koostööl põhinev tegutsemine riiklikul, piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil aitab varast haridussüsteemist lahkumist vähendada. Selline 
valdkondadevaheline koostöö võib samuti tagada, et eri sidusrühmad osalevad nii varakult 
haridussüsteemist lahkumise vähendamise poliitika ja programmide kujundamises kui ka 
elluviimises. Nii oleks võimalik tegeleda varakult haridussüsteemist lahkumise probleemi 
puhul lapse kui tervikuga ehk kõikide varast haridussüsteemist lahkumist soodustavate ja 
mõjutavate teguritega. Koostöösse on vaja kaasata lisaks haridus-, noorsoo-, sotsiaal-, 
tervishoiu- ja tööhõivevaldkonna asutustele samuti sotsiaalpartnerid, lapsevanemad, 
valitsustevahelised organisatsioonid, noorsoosektor ja noored inimesed ise. Et koostöö 
toimiks ja oleks püsivalt mõjus, tuleb see muuta ametkondade ja teiste oluliste 
noortega töötavate sidusrühmade töötavade osaks, mitte käsitleda seda projekti 
tegevuse käigus tekkinud lisana. See tähendab ka seda, et paremini tuleb kasutada 
teatud sidusrühmade, eriti lapsevanemate, sotsiaalpartnerite, noorsoosektori ja 
valitsusväliste organisatsioonide mõju ja/või ekspertiisi.  
 
Uuringu tulemused näitavad ka seda, et poliitika ja programmide teave peaks põhinema 
uuringutel ja hindamistel (millest viimane paistab praegu olevat nõrk valdkond) ning 
andmetest ilmnevate suundumuste analüüsil. Uuringutes tuleks eriti pöörata 
tähelepanu õpilaste ja teiste asjaomaste sidusrühmade seisukohtadele. Viiest 
vastanust kaks (42%) olid arvamusel, et nende riigi varakult haridussüsteemist lahkumise 
vähendamise poliitika puhul ei võeta noorte vaateid üldse arvesse või võetakse arvesse 
ainult harva. Viiest üks (18%) väitis, et peaaegu ükski varakult haridussüsteemist 
lahkumise vähendamise meede / poliitika ei põhine usaldusväärsetel uuringute ja 
hindamiste tulemustel. 
 
Varakult haridussüsteemist lahkumise ennetamine 

Liiga palju juhtub seda, et noored jätavad kooli või koolituse pooleli põhjustel, mida oleks 
saanud vältida. Ennetavate meetmetega püütaksegi võidelda koolist väljalangemisega 
enne, kui see aset leiab. Ennetavad meetmed on enamasti kulutõhusamad kui 
taasintegratsiooni meetmed.  
 
Kokkuvõttes on liikmesriigid tunnistanud, et tuleb leida tõhusaid viise, kuidas tuvastada ja 
tegeleda probleemidega, mis võivad varakult haridussüsteemist lahkumise ohtu 
suurendada. Samal ajal on selliste strateegiate rakendamine Euroopas väga erinevas järgus 
ja erinevate riikide valitud vastustest on näha suurt varieerumist. Samuti on näha, et 
rohkem tunnistatakse vajadust leida erinevaid lahendusi haridussüsteemi protsesside 
erinevate punktide jaoks. Seda illustreerib näiteks asjaolu, et varakult haridussüsteemist 
lahkumise vähendamise strateegiates omistatakse üha rohkem tähtsust väikelaste 
haridusele ja hoiule. 
 
Liikmesriikide poliitika varakult haridussüsteemist lahkumise ohu leevendamiseks ja 
varakult haridussüsteemist lahkumise ennetamiseks saab jagada kahte peamisse rühma: 
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 sihipärane poliitika ja sihipärased meetmed, millega toetatakse eelkõige riskirühma 
noori, tehes kindlaks üksikisikud, isikute rühmad, koolid või naabruskonnad, kus on 
suurem varakult haridussüsteemist lahkumise oht. 

 kõikehõlmav poliitika ja kõikehõlmavad meetmed, mille eesmärk on muuta 
haridussüsteemi paremaks kõigi jaoks, parandada nii õpitulemusi ja vähendada 
ohtu, et õpilased loobuvad hariduse omandamisest.  

 
Need poliitika variandid täiendavad teineteist ja on mõlemad vajalikud: sihipärane 
poliitika suunab toetuse neile, kes on kõige suuremas ohus, aga nii võivad mõned noored 
jääda kahe silma vahele. Lisaks jääb sellise poliitika puhul haridussüsteem põhiosas 
endiseks. Kõikehõlmavate meetmetega on aga võimalik võidelda nende süsteemsete 
probleemidega, mis soodustavad riikides varast haridussüsteemist lahkumist.  
 
Pikaajaliselt tuleb siiski keskenduda varasele sekkumisele, mis on vajalik, et 
võidelda probleemidega, mis tekivad varakult haridussüsteemist lahkumiseni viiva 
kumulatiivse protsessi alguses. Õigeaegseks sekkumiseks on tähtsad tuvastamine, 
jälgimine ja järelevalve. Varakult haridussüsteemist lahkumise ohus õpilasi võivad aidata 
tuvastada koolisisesed varajase hoiatamise süsteemid. Niisugune süsteem peab olema 
kättesaadav ja ühendama erinevaid hariduse pakkujaid ja teisi asjakohaseid sidusrühmi. 
Varane sekkumine on oluline ka seepärast, et taasintegreerimine võib haridusest 
eemaloleku aja pikenemisel muutuda järk-järgult raskemaks. 
 
Võimalike koolist väljalangenute jaoks on kriitilised peamised üleminekupunktid 
(esimese taseme haridusest teise taseme alumisse astmesse, teise taseme alumisest 
astmest ülemisse astmesse). Üleminekute lihtsustamise meetmeteks on näiteks sõbra või 
juhendaja programmid, süvendatud suunamine spetsialistide poolt, parem suhtlus eri 
koolide ja tasemete õpetajate vahel ja „tervitus-“ või „sisseelamise“ programmid.  
 
Varakult haridussüsteemist lahkumise ohus noortele võiks pakkuda alternatiive 
tavapärasele õppekavale. Uued kvalifikatsioonid ja õppekavad peaksid aga saama 
kogukonna toetuse ja valitud haridustee peaks olema mõistlikult teostatav. Hariduse 
väärtuse edendamiseks saab rohkem ära teha teenimisvõimaluste osas ja koolist 
väljalangemise ohus noorte võimaluste muutmisega. 
 
Nõu ja suunamine on ülitähtsad, et noored leiaksid neile sobivad edasised õppevõimalused 
ning motivatsiooni ja enesekindluse kursustele kandideerimiseks, aga ka selleks, et teha 
õiged otsused oma õpingute kohta (mis toob kaasa vähem väljalangemisi 
haridussüsteemist valede valikute tõttu). Noortele tuleb seega anda selget, erapooletut ja 
asjalikku nõu, et nad oleksid teadlikud oma haridusteest ja karjääri arengust ning 
tunneksid, et asi on nende kontrolli all. Lisaks on varakult haridussüsteemist lahkumise 
ohus noortel tihti hulk keerulisi probleeme, mille tõttu nad vajavad tuge spetsialist-
nõustajalt või muud professionaalset abi. Lisaks spetsialistide abile tuleb koolitegevusse 
rohkem kaasata ka pered ja lapsevanemad. 
 
On tähtis, et õpetajad oskaksid kaasata ja motiveerida oma klassi kõiki õpilasi. Järelikult on 
vajalik õpetajakoolitus varakult haridussüsteemist lahkumise ohu tuvastamise ja sellega 
tegelemise kohta ning nüüdisaegsete õpetamismeetodite, klassi ohjamise ja suhete 
ülesehitamise oskuste kohta. 
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Hispaanias läbi viidud uuringus varakult haridussüsteemist lahkumise kohta leiti, et 
kümnest õpilasest üheksa langesid koolist välja, sest nad jäeti klassi kordama10. Järelikult 
võivad õpilaste mahajäämist aidata ära hoida väiksema õpilaste arvuga klassid, abiõpetajad 
ja järeleaitamistunnid, enne kui nende puudumine mõjutab õpilaste õppetulemusi ja 
suurendab nende väljalangemise ohtu.  
 
Praegustes majanduslikes oludes, kus riikide eelarvetele kohaldatakse enneolematuid 
piiranguid, tuleb märkida, et mitte igasugune sekkumine ei vaja suuri 
investeeringuid. Käesoleva uuringu tulemused tõendavad, et varakult haridussüsteemist 
lahkumise ohu vähendamiseks on tähtis julgustava, sõbraliku ja toetava koolikeskkonna 
olemasolu. Noortele on äärmiselt tähtsad kuuluvustunne ning vastastikusel 
usaldusel ja austusel põhinev õppealane suhtlus õpetaja ja õpilase vahel. Samuti 
võivad tulemuslike tavade ja õppe levitamiseks olla kasulikud sihtrühmaga töötava 
personali võimalused vahetada omavahel kogemusi, tavasid ja oskusi.  
 
Seal, kus kogukondades puudub tugev hariduskultuur, võivad vajalikuks osutuda 
meetmed, millega kaasata lapsevanemaid, tõsta nende teadlikkust hariduse 
tähtsusest ja pakkuda haridusvõimalusi, et ka lapsevanemad saaksid oma oskusi 
täiendada.  
 
Õppeväline tegevus võib aidata õpilastel teistele järele jõuda ja taastada nende huvi 
õppimise vastu, aga ka aidata neil ehitada uuesti üles hea suhe kooli ja selle töötajatega, 
pakkuda meeldivat tegevust, mis aitab parandada õpilase enesehinnangut ja vähendada 
pettumust ja tuska.  
 
Teise võimaluse pakkumine 

Taasintegratsiooni meetmed pakuvad tavaõppe pooleli jätnud noortele teist võimalust 
õppida või omandada kvalifikatsioon või alternatiivset õppevõimalust. Meetmed erinevad 
osalejatele pakutava abi intensiivsuse poolest, olenevalt nende konkreetse 
sihtrühma vajadustest. Mõned noored vajavad nõustamist ja praktilist toetust 
probleemides, nagu kodutus või mõnuainete kuritarvitamine, enne kui nad haridusse 
naasevad, samas kui teised on motiveeritud uuesti alustama ja neile tuleb ainult anda teine 
võimalus õpingute jätkamiseks.  
 
Igasugune tegevus nende jaoks, kes on juba kooli pooleli jätnud, peab algama 
kaasamisprotsessiga, usalduse ja kuuluvustunde ülesehitamisega. Selle protsessi osaks 
peaksid olema kõrged ootused, õpe peaks olema turvaline, aga nõudlik. Lisaks on 
märkimisväärne, et paljud koolist väljalangenud peavad end täiskasvanuks ja ootavad, et 
neid vastavalt koheldaks. Nende endi sõnul selle kohta, mis neile sobib, kasutatakse sageli 
sõnu „austus“ ja „usaldus“. 
 
Suurema osa taasintegratsiooni meetmete eesmärk on pakkuda alternatiivset õpet 
tavaharidusele kas sisult või õpetamis-/õppestiili poolest. Nende võimaluste puhul 
kasutatakse erinevaid teid õpilasekeskse, individuaalse õppe pakkumisel, näiteks 
suunamine, juhendamine, individuaalne õppekava või juhtumikorraldus. Taasintegratsiooni 
meetmete õpetamis- ja õppestiil on enamasti praktiline ja/või kogemustepõhine. Suuremat 
tuge pakkuva poliitika puhul nähakse inimest kui tervikut, tegeletakse üksikisiku kõigi 
vajadustega, isiklikest ja sotsiaalsetest probleemidest kuni lünkadeni õppetöös. Koolist 
väljalangenuil võib oskustes ja pädevustes esineda lisalünki, mis tuleb täita enne, kui nad 
                                                 
10  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. ja Riviére Gómez, J. (2009), Desenganchados de la educación: 

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
número extraordinario 2010, lk. 119-145. 
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saavad jätkata hariduses, koolituses või töökohal. Põhioskusi ja oskusi eluks – muud 
oskused kui põhilised kirja- ja arvutusoskused, näiteks finants- ja tervishoiualased 
teadmised – võib pakkuda väiksemate ühikutena või lisada need muude ainete õppesse. 
 
Paindlikkus on põhilise tähtsusega selleks, et taasintegratsiooni meetmeid oleks võimalik 
kohandada vastavalt noore inimese muudele kohustustele, nagu töö ja perekohustused. Kui 
tegevus on valdkondadevaheline, luuakse kombineeritud õpetajate grupid või tehakse 
koostööd väliste sidusrühmadega, siis on võimalik tegeleda noore inimese kõigi toetuse 
vajadustega. Individuaalsed tegevuskavad ja selge haridustee tulevikuks – mille 
võib kokku panna väiksematest õppeühikutest – võivad motiveerida noori, kel on madal 
enesehinnang ja halvad kogemused formaalsest haridusest. Sellega seoses on tähtis 
järelkontroll, et taasintegratsiooni meetmetega saavutatud hea töö tulemused ei 
kaoks pikaajalises plaanis.  
 
Vaja on noortele kättesaadavate teenuste ja toe vahelist järjepidevust, kooskõla ja 
sidusust, muidu võib erinevate teenuste rägastik inimesi segadusse ajada. Individuaalsel 
juhtumikorraldajal on potentsiaal pakkuda riskirühma noortele järjekindlamat tuge, kui 
mõne teise meetodi puhul, kus noored peaksid eeldatavalt leidma erinevad teenused ilma 
spetsiaalse toetuseta. 
 
Taasintegratsiooni meetmete edukust ei ole alati võimalik näha kvantitatiivsetest 
andmetest ja seetõttu on vaja leida võimalusi, kuidas neid tulemusi hinnata. Kavandada 
tuleks kvaliteeditagamise raamistikud, milles võetakse arvesse nii kvantitatiivseid kui ka 
kvalitatiivseid meetmeid. 
 
Suur hulk meetmeid, millega üritatakse inimesi taasintegreerida, on ajutised 
algatused ja projektid. Kuigi varakult haridussüsteemist lahkumine on ELi haridus- ja 
koolitussüsteemide sügavalt juurdunud osa, paistab ilmnevat suundumus mitte tähtsustada 
taasintegratsiooni tegevust. Sellega tuleks tulevikus tegeleda, kuigi tuleb tunnistada, et 
edukaid kohalikke projekte on suuremõõduliselt keeruline korrata. Piirkondlike või kogu 
süsteemi hõlmavate meetmete arendamine nõuab aega ja pühendumist. Ometi seal, kus 
valitsus tunnistab, et on tähtis kooli pooleli jätnud noori taasintegreerida ja tagada 
selleks toetus, saavutatakse suurem pikaajaline ühtekuuluvus, selgus parimate 
tavade, standardite ja õpilaste ning õpetajate vajaduste kohta.  
 
Tulemuslike varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamise 
tavade kokkuvõte 

Mõlema (ennetav ja taasintegratsiooni poliitika ja meetmed) puhul on neli peamist 
omadust, mis tagavad strateegilise edu. Need on: 

 probleemi tunnistamine ja kindel otsus seda kõigepealt leevendada ja võimalusel 
ennetada ning teiseks koolist väljalangenud haridusse taasintegreerida; 

 integreeritud strateegiline kavandamine, poliitika elluviimine, teenuste olemasolu 
ning piisav ja tulemuslik tugi nii koolist väljalangenuile kui ka nendega töötajatele; 

 poliitikakujundajate ja spetsialistide loovus, uuendusmeelsus, tahe viia läbi muutusi 
ja eriti tahe aidata lahendada koolist väljalangenute ja varakult haridussüsteemist 
lahkumise ohus õpilaste individuaalseid dilemmasid; 

 teenuste kõikehõlmavus (koolis ja väljaspool kooli), mis:  
 näitab koolist väljalangenute, nende perede, eakaaslaste ja kogukondade 

suhtes üles kaastunnet, austust, nõudlikkust ja kõrgeid ootusi; 
 julgustab õpilasi ja edendab kuuluvustunnet; 
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 on selge, ühtne, laiaulatuslik ja järjepidev ning põhineb ametkondadevahelisel 
koostööl ning 

 on õigeaegne, valvas, osavõtlik, tulemustele orienteeritud ja kulutõhus. 
 
ELi tasandi tegevus varakult haridussüsteemist lahkumise 
vähendamiseks 
ELi tasandil arusaamine, et varakult haridussüsteemist lahkumise probleemiga tuleb 
kiiresti tegeleda, on kaasatud mitmesse strateegilisse poliitilisse deklaratsiooni, 
millega luuakse Euroopa tasandi tegevuse ja eesmärkide raamistik ning 
kehtestatakse rahanduslik ja korralduslik toetus liikmesriikidele. Lissaboni strateegias 
esitati viis sihtnäitajat, millest üks on ELis varakult haridussüsteemist lahkunud noorte 
osakaalu vähendamine 10%-ni aastaks 2010. Eesmärki ometi ei saavutatud ja 2009. aasta 
mais seati 2941. hariduse, noorte ja kultuuri nõukogu koosolekul uuesti sama eesmärk. 
2010. aasta juunis võtsid Euroopa riigi- ja valitsusjuhid vastu Euroopa 2020. aasta 
strateegia aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamiseks. Koolist 
väljalangenute osakaalu 10% eesmärk seati strateegia üheks peamiseks eesmärgiks, 
mis saadab liikmesriikidele selge sõnumi. Liikmesriigid on nõustunud töötama 10% 
eesmärgi saavutamise nimel strateegiliste hariduse ja koolituse koostööraamistike abil 
(ET2010 ja ET2020).  
 
Küsimust on rõhutatud mitmes haridust ja koolitust käsitlevas komisjoni teatises. 
Kõige märkimisväärsem neist on see, et komisjon avaldas hiljuti teatise kooli poolelijätmise 
vähendamise kohta ja ettepaneku nõukogu soovituse kohta kooli poolelijätmise 
vähendamiseks11.  
 
Selle tähtsust, et noored lahkuksid haridussüsteemist piisavate oskustega tööturule 
sisenemiseks, on EL rõhutanud ka Euroopa tööhõivestrateegia raames. Liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suunistes rõhutatakse, et kooli poolelijätvate noorte arvu tuleb 
tuntavalt vähendada. Euroopa Komisjoni noorsoopoliitikas toonitatakse samuti, et 
oluline on arendada välja mitteformaalsed õppevõimalused kui üks meede varakult 
haridussüsteemist lahkumisega tegelemiseks. 
 
Mitme poliitika ja meetmete puhul mainitakse ELi laiaulatusliku strateegilise poliitika 
avaldusi. Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) 2000–2006 ja 2007–2013 programmiperioodide 
jaoks määratletud prioriteedid näitavad, et komisjon ja liikmesriigid tunnistavad, et 
probleemiga tuleb võidelda haridussüsteemide ja õppekavade ajakohastamise abil. 
Liikmesriikidel on olnud võimalus töötada välja ja rakendada meetmeid elukestva õppe 
programmi kaudu. Palju aastaid on elukestva õppe programmi iga-aastastes strateegilistes 
prioriteetides rõhutatud riskirühma noorte toetamise tähtsust ja et seda tuleks teha näiteks 
uue teise võimaluse väljatöötamisega ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia parema 
kasutamisega, et motiveerida noori ja võimaldada neil haridusse naasta, ning 
lapsevanemate suurema kaasatusega oma laste haridusse.  
 
Kaasa on aidatud ka liikmesriikide, valitsusväliste organisatsioonide, sotsiaalpartnerite ja 
koolide ning koolitusasutuste spetsialistide võimalustele kogemusi vahetada. Näiteks oli 
nelja aasta jooksul (2006–2010) 17 riigi peamistel sidusrühmadel võimalus võrrelda 
erinevate Euroopa linnade ja riikide varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamise 
poliitikat ja tavasid (ligipääsu ja sotsiaalse kaasatuse teemalise rühma tegevuse osana). 
Varakult haridussüsteemist lahkumise teemalisi õppereise spetsialistidele ja 

                                                 
11  Tegevuskava, komisjoni teatis ja talituste töödokument koolist väljalangemise kohta on kättesaadavad 

veebilehel http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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poliitikakujundajatele on toetanud õppereiside programm. Varakult haridussüsteemist 
lahkumisealaste kogemuste vahetust liikmesriikides on samuti hõlbustanud muud Euroopa 
tööhõivestrateegiaga seotud programmid, mida juhib tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 
sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat (DG EMPL), näiteks Euroopa Tööhõive Seirekeskus, 
Euroopa tööhõivestrateegia vastastikuse õppimise programm ja riiklike tööturuasutuste 
omavaheline dialoog.  
 
Riiklikul tasandil on aidanud reformile õhutada ühiste Euroopa hariduse ja koolituse 
vahendite, näiteks Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku väljatöötamine. Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistik on näiteks julgustanud liikmesriike töötama selle nimel, et 
kehtestada oma riiklikud kvalifikatsiooniraamistikud, milles määratletaks õppetasemed 
õppetulemuste järgi. Kvalifikatsioonide sellisel määratlemisel on võimalik jaotada need 
ühikuteks, mis tähendab, et õpilastel on võimalik koguda kvalifikatsiooni jaoks õppeühikuid 
järk-järgult. Koolist väljalangenule, kes on juba osa kvalifikatsioonist kogunud oma 
koolisoleku ajal, on see võimaluseks alustada kohandatud õppega, et täita lüngad 
teadmistes, ja nii ei pea kogu kursust kordama. Õppekava täitmine ühikutena võib ka 
enesekindluseta isikuid paremini motiveerida ja anda neile saavutustunde iga kord, kui 
järjekordne õppeühik saab täidetud.  
 
Sama tähtis on see, et Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku ja vastavate riiklike 
kvalifikatsiooniraamistike kehtestamine viitab muutusele hariduse ja koolituse 
kvalifikatsioonide rõhuasetuses, mis läheb üle õppepanuse hindamiselt (osavõtt 
koolituskursusest, õppekogemusest) õppetulemuste hindamisele (teadmiste ja oskuste 
areng). See tähendab, et kvalifikatsiooniraamistikke võib kasutada ka mitteformaalse ja 
informaalse õppe tunnustamise toetuseks, mis on iseenesest omakorda hea vahend koolist 
väljalangenute toetuseks, tunnustades oskusi ja pädevusi, mille nad on omandanud 
väljaspool koolikeskkonda, näiteks tööl või kodus. 
 
Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatus „Noorte liikuvus“ sätestas hiljuti ka noorte 
tööhõive raamistiku, mille aluseks on mitu noorte töötuse vähendamise ja noorte 
tööväljavaadete edendamise prioriteeti, näiteks „riskirühma kuuluvate noorte toetamine“.  
 
ELi tasandi tegevuse eeldatavad tulemused 
Paistab12, et hulgal erinevatel komisjoni vastu võetud „mittesiduvatel“ meetmetel 
on mõju riiklikele (ja piirkondlikele) jõupingutustele varakult haridussüsteemist 
lahkumist vähendada. Liikmesriikide sidusrühmad leiavad, et Euroopa rahastamisel 
(nimelt ESF) ja varakult haridussüsteemist lahkumise selgetel sihtnäitajatel – tänu millele 
on riikidel võimalik oma tulemusi võrrelda – on eriti suur mõju riiklikele (ja piirkondlikele) 
jõupingutustele varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamisel.  
 
Kõik asjaomased liikmesriigid kinnitasid, et ESFi kaasrahastamist kasutati sellise tegevuse 
rahastamiseks, mille eesmärk on ennetada ebaõnnestumist koolis ja taasintegreerida need, 
kes on varakult haridussüsteemist lahkunud. Paljud pidasid tõepoolest ESFi kõige 
tõhusamaks ja mõjukamaks ELi vahendiks. ESFi rahastatud tegevuse hulka kuuluvad 
näiteks diferentseeritud õppekavade vastuvõtmine, erivajadustega klassid, teine võimalus, 
varajase hoiatamise ja kohaloleku jälgimise süsteemid, sotsiaalse ja tööturu integratsiooni 
võimalused ja olemasolevate suunamis- ja nõustamisteenuste parandamine.  
 

                                                 
12  On tähelepanuväärne, et raporti antud osa tulemused ei põhine Euroopa Komisjoni asjakohase tegevuse 

formaalsel hindamisel. Selle asemel on tulemuste aluseks küsitletute arusaamad antud teemal ja kirjandusest 
saadud teave. 
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ESF on osutunud eriti tähtsaks varakult haridussüsteemist lahkumisega 
võitlemise riikliku poliitika väljatöötamise toetamisel. See tähendab, et enamasti on 
soov midagi probleemi vastu ette võtta olnud „sisemine“, aga ESF on võimaldanud raha 
tegevuse edendamiseks. Kahjuks aga ei ole mõned liikmesriigid suutnud oma varakult 
haridussüsteemist lahkumise poliitika jaoks püsivat rahastamist tagada ja loodavad 
jätkuvalt ESFi toetusele. ESFi rahastatav tegevus tuleb asjakohaselt määratleda ja muuta 
sihipäraseks riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi probleemi ulatuse ja olemuse täpse 
hindamise põhjal. 
 
Euroopa rahastamise (kõik valdkonnad) puhul on teiseks mitme sidusrühma mainitud 
hüveks, et see on õhutanud järelevalve ja hindamise kultuuri arengut, kuigi üldiselt 
tunnistatakse, et selles osas on vaja veel areneda. Edaspidi on tähtis suunata ELi 
vahendid tegevusse, millel on noorte inimeste elule ja peamiste sidusrühmade 
(ametiasutused ja koolid) töötavadele püsiv mõju. 
 
Kuigi mõne sidusrühma teadlikkus varakult haridussüsteemist lahkumise 10% sihtnäitaja 
kohta on ebaühtlane, ütlesid 61% sidusrühma kuuluvatest vastanutest, et 
kriteerium on nende poliitikakujundamist mõjutanud („natuke“ või „palju“). 
Küsitletutest ainult 18% väitsid, et mõju puudub. Mõnes riigis on see aidanud tõsta 
probleemi vastu huvi, seda hinnata ja määratleda. Tavaliselt on see aga aidanud tugevdada 
ja säilitada küsimuse vastu riiklikku huvi, sest enamikus riikides tunnustati seda kui tähtsat 
poliitilist prioriteeti juba enne eesmärgi vastuvõtmist. Seda on kasutatud ka kui sihtnäitajat 
riigi edusammude hindamisel. Mõnel juhul on tegur tekitanud surve valdkonnas tegutseda, 
sest ei taheta näidata, et jäädakse teistest riikidest maha. Kriteeriumit on kajastatud ka 
paljude riikide meedias ja see on lisanud mõnele valitsusele lisasurvet tegutseda. Seda 
peeti heaks tulemuseks. Samas tuleks mainida, et mõnes riigis on surve suurem kui 
teistes.  
 
Üldjoontes arvasid liikmesriikide vastanud, et puuduvad tõendid, mis näitaksid, kas ELi 
tasandi muu tegevus, vahendid ja programmid on varakult haridussüsteemist lahkumise 
vähendamise poliitikale nende riigis mõju avaldanud13.  
 
Tulevikuks prognoositakse, et Euroopa 2020. aasta varakult haridussüsteemist 
lahkumise sihtnäitaja aitab jätkuvalt suurendada teema tähtsust ja kajastamist. 
Arvatakse, et varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamise tegevuskavale mõjub 
hästi nõue, et liikmesriigid seaksid varakult haridussüsteemist lahkumisega seotud riiklikud 
eesmärgid, ja samuti „Euroopa poolaasta“ algus. Viimastel aastatel on mitu riiki seadnud 
kaugeleulatuvad eesmärgid.  
 
Peamised soovitused 
Käesolev uuring annab ülevaate hetkeolukorrast Euroopas seoses varakult 
haridussüsteemist lahkumisega, ja selle aluseks on kõigi ELi liikmesriikide poliitika ja 
meetmete ülevaade ja põhjalikum uuring üheksa liikmesriigi kohta. Tehtud töö põhjal on 
võimalik määratleda poliitikavaldkonnad ja sätted (vt allpool), mida tuleb tugevdada või 
kus on vaja lüngad täita. Need on esitatud allpool.  

 

 

                                                 
13  On tähelepanuväärne, et antud uuringus ei küsitletud ametnikke, kel on otsene seos paljude mainitud 

tegevustega – seisukohad põhinevad lihtsalt nende küsitletud osalejate arvamustel, kes töötavad varakult 
haridussüsteemist lahkumise tegevuskava raames uuringu üheksas riigis.  
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Uuringu tulemuste põhjal soovitame Euroopa Komisjonil: 

 edendada liikmesriikides arusaamist varakult haridussüsteemist lahkumisest kui 
keerukast nähtusest, mida mõjutavad paljud hariduslikud, individuaalsed ja 
sotsiaalmajanduslikud tegurid;  

 jätkuvalt jälgida varakult haridussüsteemist lahkumise mahtu ja ulatust erinevatel 
haridustasemetel liikmesriikides; eesmärkide seadmine võib aidata teemat jätkuvalt 
üleval hoida; 

 jätkuvalt kaasrahastada liikmesriikide võimalusi reformida ja edendada haridus- ja 
koolitussüsteeme, mis vastavad paremini riskirühma noorte vajadustele; 
rahastamisel tuleks kaaluda järgmisi meetmeid: 
 tagada, et rahastamine aitab saavutada jätkusuutlikke tulemusi ehk et 

rahastatakse tegevust, mis muudab püsivalt eri tasandite asutuste töötavasid, 
ning et ei rahastataks suurt hulka uusi projekte, eriti riikides, kus juba on 
alustatud mitme katseprojektiga; 

 Euroopa kaasrahastatav varakult haridussüsteemist lahkumisega võitlev 
tegevus peaks toimuma kehtiva olukorra ja oodatavate ja eesmärgiks võetud 
tulemuste adekvaatse analüüsi põhjal; 

 varakult haridussüsteemist lahkumisega võitlemiseks tuleb teha 
valdkondadevahelist koostööd ja seetõttu võiks EL kaaluda, et meetmeid, mis 
toetavad sekkumist liikmesriikides varakult haridussüsteemist lahkumisega 
võitlemiseks, rahastatakse tingimusel, et meetmed on sektoriülesed (haridus-
, tööhõive-, sotsiaal- ja noorsoosektor); 

 olemasolevate rahastamisprogrammide (ESF, elukestva õppe programm) 
raames võiks rahastada sihipärasemat ja/või täpsemalt määratletud tegevust 
või prioriteetseid rühmi;  

 jätkuvalt tugevdada horisontaalset koostööd ja kogemuste ja heade tavade 
vahetamist liikmesriikide vahel (nii poliitikakujundajate kui ka spetsialistide vahel) 
meetmete kohta, millega ennetada varakult haridussüsteemist lahkumist ja 
taasintegreerida noori otstarbekasse haridus- ja koolitustegevusse; see tähendab, et 
tuleks suurendada töörühmade ja vastastikuse õppe võimalusi, muutes need 
sihipärasemaks;  

 jätkata tõendite kogumist ning edendada varakult haridussüsteemist lahkumise 
ennetamise sotsiaalmajanduslikke hüvesid (näiteks toetades uuringuid probleemi 
lühi- ja pikaajaliste kulude mõju kohta) ja edukaid varakult haridussüsteemist 
lahkumisega tegelemise meetodeid erinevates oludes; näiteks võiks luua sidusa 
parimate tavade keskuse kui kekse veebilehe, kuhu kogutakse edukad poliitika ja 
tavade mudelid, mille võib siduda töörühmadega ja vastastikuse õppe 
programmidega; 

 õhutada liikmesriike investeerima kooli poolelijätjate paremasse jälgimisse; varajase 
hoiatamise süsteemid võivad siin eriti kasulikuks osutuda. 

 
Varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamise poliitika ja strateegiate osas 
soovitame riiklikel/piirkondlikel(/kohalikel) ametiasutustel: 

 tagada, et neil on olemas laiaulatuslik koordineeritud strateegia varakult 
haridussüsteemist lahkumisega võitlemiseks;  

 vaadata strateegia üle korrapäraselt, et tagada poliitika ja sätete sobivus olukorra ja 
vajadustega;  

 töötada välja ja viia ellu varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamise poliitika 
tihedas koostöös laiaulatuslikuma poliitikaga, mis mõjutab laste ja noorte elu;  
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 tagada, et poliitikakujundajad ja teised otsusetegijad on teadlikud varakult 
haridussüsteemist lahkumise kuludest ja tagajärgedest; liiga tihti kaasneb 
„haridusest väljatõrjutusega“ muu tõrjutus (näiteks sotsiaalne tõrjutus, 
terviseprobleemid, osalus kuritegevuses, tegevusetus, töötus); 

 vähendada sellise poliitika olulisust, mis toetub suurele arvule varakult 
haridussüsteemist lahkumise probleemiga tegelevatele väikesemõõdulistele ja 
lühiajaliselt rahastatavatele projektidele; tagada selle asemel, et varakult 
haridussüsteemist lahkumisega tegelemine on kõigile hariduse kvaliteedi 
parandamise töö osa, mis on kombineeritud sihipäraste meetoditega kõige 
suuremas ohus õpilaste toetuseks; sellised strateegiad peavad kehtima nii 
üldkoolidele kui ka kutseõppeasutustele ja peavad olema kohandatud kohalikele, 
piirkondlikele ning riiklikele tingimustele;  

 keskenduda pikaajaliselt ennetusele ja varasele sekkumisele, kuigi püsivalt on tarvis 
ennetavate ja taasintegratsiooni meetme koostoimet; ennetamine võib osutuda eriti 
(kulu)tõhusaks ja varane sekkumine on oluline, sest taasintegreerimine võib 
muutuda haridusest eemaloleku aja pikenedes üha keerulisemaks; 

 tagada, et uuringute, jälgimise ja hindamiste tulemusi võetakse arvesse ja nende 
põhjal tegutsetakse; tõhus varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamise 
poliitika põhineb tõenditel varakult haridussüsteemist lahkumise tegurite kohta ning 
väljalangejate arvu ja profiili mõistmisel;  

 tagada, et varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamise poliitika sõltub noorte 
vajadustest, mitte institutsionaalsetest ega süsteemipõhistest vajadustest; noor 
inimene peab olema koolist väljalangemisega võitlemise ühise visiooni keskmes; 
seda saab tagada nii, et noorte ja riskirühma noortega tegelevate 
organisatsioonidega / spetsialistidega peetavad konsultatsioonid neid mõjutava 
poliitika osas on mõttekad ja sisulised;  

 samuti on väärtuslik saavutada lapsevanemate parem osalemine haridusprotsessis; 
koolidega tuleks jagada meetodeid ja vahendeid viiside kohta, kuidas riskirühma 
õpilaste vanemaid paremini kaasata ja tõsta nende teadlikkust hariduse tähtsusest. 

 
Ülesannete jaotuse osas soovitame riiklikel/piirkondlikel/kohalikel 
ametiasutustel: 

 muuta asutustevaheline ja valdkondadevaheline töö tegelikkuseks riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil; Varakult haridussüsteemist lahkumine on mitme 
teguri koostoime tulemus ja sellega ei saa võidelda ainult haridusasutused üksi; 
seetõttu võib olla asutustevaheline koostöö kulutõhusam, sest nii välditakse 
tegevuse kattumist ja kordumist ning aidatakse tagada, et ükski laps / noor ei jää 
kahe silma vahele;  

 kaaluda, kas anda üldine vastutus varakult haridussüsteemist lahkumise vastu 
võitlemise tegevuse koordineerimise eest ühele osapoolele; koordinaator peab aga 
pühenduma kostööle haridus-, noorsoo-, sotsiaal-, tervishoiu- ja tööhõivevaldkonna 
asutustega ja sotsiaalpartnerite, lapsevanemate, valitsusvaheliste organisatsioonide, 
noorsoosektori ja noorte inimeste endiga; 
võimaldada vahendeid ja aega, kui asutustevaheline ja valdkondadevaheline töö ei 
ole veel sisse seatud, et koostöö saaks osaks tavapärasest tegevusest (mitte 
projektipõhise tegevuse kaasnähuks); 

 tugevdada sidemeid noorsoo- ja õpilasorganisatsioonidega, haavatavate rühmadega 
tegelevate valitsusväliste organisatsioonidega ja sotsiaalpartneritega; koostöö 
sotsiaalpartneritega võib suurendada õppimise väärtust tööturul ja valitsusväliste 
organisatsioonide, juhendajate ja kogukonnarühmade teavitustöö võib aidata 
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tuvastada rühmad, keda on kõige raskem aidata ja kelleni kõige raskem jõuda; 
samuti ei tohi alahinnata kaasõpilaste toe tähtsust; noortele suunatud noorsoo- ja 
õpilassektori koolivälist tegevust tuleks jätkuvalt toetada, aga arvestada, et nad 
võivad mängida olulist rolli kooli lõpetamise tegevuskava toetamisel;  

 kaaluda, kas anda koolidele ja kohalikele partneritele seal, kus asjakohane, suurem 
iseseisvus oma lahenduste leidmiseks, et rahuldada nende noorte vajadused, kes on 
varakult haridussüsteemist lahkumise ohus või juba koolist välja langenud, seda 
peab aga tasakaalustama tõhusa jälgimise ja aruandekohustusega.  
 

Antud uuringu põhiaruandes antakse üksikasjalik ülevaade liikmesriikide võetud 
eri meetmetest varakult haridussüsteemist lahkumise probleemiga tegelemiseks 
ja arutatakse nende toimimise ja piirangute üle. Varakult haridussüsteemist 
lahkumise vastu võitlemise meetmete tegeliku rakendamisega seoses on tulnud esile 
rida tähelepanu vajavaid konkreetseid valdkondi. Soovitame 
riiklikel/piirkondlikel/kohalikel ametiasutustel pöörata erilist tähelepanu 
järgmistele allpool esile toodud punktidele: 

 Keskastme õppekavade ülevaatamine, et need oleks piisavalt hästi üksikisikutele 
kohandatud ja pakuksid paindliku haridustee võimalusi ja individuaalseid 
õppekavasid, mis vastavad õpilaste vajadustele sisult (nii akadeemiliselt kui ka 
kutsealaselt) ja õppestiililt. Koos sellega on vaja õpetajatele võimaldada 
asjakohased jätkuvad ametialased arenguvõimalused, et nad suudaksid töötada 
uute õpetamis- ja õppemeetoditega. 

 Selle kaalumine, kas pakkuda lisaõpet (individuaalset või väikeses rühmas), kui 
võimalust vähendada klassi kordama jäetud õpilaste arvu ja aidata vältida õpilaste 
mahajäämist enne, kui need mõjutavad tõsiselt õpilaste õppetulemusi ja 
suurendavad nende väljalangemisohtu. 

 Vajadus edendada varakult haridussüsteemist lahkumise ohu vähendamiseks 
julgustava, sõbraliku ja toetava koolikeskkonna tähtsust. Noortele on äärmiselt 
tähtsad kuuluvusetunne ja vastastikusel usaldusel ja austusel põhinev õppealane 
suhtlemine õpetaja ja õpilase vahel.  

 Varakult haridussüsteemist lahkumise andmete kogumise ja koolist puudumise 
jälgimise süsteemide parem edendamine, sest need võivad aidata töötada välja 
sihipärast poliitikat ja toimida varajase hoiatamise süsteemidena, mille tõttu koolidel 
ja ametiasutustel on võimalik varakult sekkuda ja vähendada nii tõrjutuse ohtu. 

 Vajadus ühendada haridus / koolitus tööhõivega, näiteks töökogemuse, juhendamise 
ja kutsealase haridustee kaudu, mille aluseks on töökohas toimuv õpe. Nii võib 
suurendada noore inimese arusaama tema hariduse tähtsusest ja väärtusest ning 
edendada tema tööhõivevõimalusi.  

 Nõustamise (psühholoogiline ja emotsionaalne tugi) ja karjäärijuhtimise 
kättesaadavus ja kvaliteet koolides ja koolitusasutustes. 

 Selle tagamine, et õpetajaid, õppealajuhatajaid, nõustajaid ja teisi võimalike koolist 
väljalangevatega või juba koolist väljalangenutega töötavaid spetsialiste 
koolitatakse, toetatakse, motiveeritakse ja volitatakse piisavalt. Seda saab teha 
järgmiste meetmetega: 
 õpetajate alg- ja jätkukoolitusse investeerimine, et õpetajatel ja 

õppealajuhatajatel oleks oskused ja pädevused riskirühma noortega 
tegelemiseks; 

 selle tagamine, et õpetajad ja teised spetsialistid peavad noori inimesi 
leidlikeks isikuteks, mitte tülitekitajateks ega alla oma võimete töötavateks 
laisklejateks ning 



 Varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamine ELis 
____________________________________________________________________________________________ 

 21

 kõigi kõrgete haridusalaste ootuste edendamine, kusjuures õpetajate ootused 
ebasoodsas olukorras perest õpilaste suhtes ei tohiks erineda nende ootustest 
teiste õpilaste suhtes. 
 

 Selle tähtsus, et lapsed alustavad hariduse omandamist võrdsetel tingimustel, mida 
saab tagada kvaliteetse väikelaste hariduse ja hoiu kättesaadavuse edendamise 
kaudu. 

 Toetus õpilastele, kes on üleminekupunktis ühelt haridustasemelt teisele, et tagada 
kerge üleminek (selleks on ülitähtis koostöö ja suhtlus teiste koolide ja 
ametiasutustega). 

 Selle kindlustamine, et pakutav toetus kutseõppe- ja -koolituse asutustes on piisav, 
et rahuldada õpilasrühmade vajadused. 

 Vajadus mitme taasintegratsiooni meetme järele, sealhulgas meetmed, mille puhul 
suhtutakse inimesse kui tervikusse, et tegeleda komplekssete vajadustega isikute 
kõigi probleemidega.  


