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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

ALJ Action locale pour jeunes (Vietos lygmens priemonės, skirtos 

jaunimui. Liuksemburgas) 

CEDEFOP Europos profesinio mokymo plėtros centras 

DEIS Lygių galimybių suteikimas mokyklose. Airija 

EAC GD Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas  

EMPL GD Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas 

E2C Écoles de la 2eme Chance (Antrosios galimybės mokyklos. 

Prancūzija) 

AUP Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra 

EUO Europos užimtumo observatorija 

EUS Europos užimtumo strategija 

EMA Išsilavinimui skirtos išmokos. JK 

EPPE Veiksmingų priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo projektas. JK 

EKS Europos kvalifikacijų sandara 

ESF Europos socialinis fondas 

MN/MNA Mokyklos nebaigimas arba mokyklos nebaigęs (-ę) asmuo (-ys) 

ESO Educación Secundaria Obligatoria (Privalomas vidurinis išsilavinimas. 

Ispanija) 

ESTI Ekonomikos ir socialinių tyrimų institutas. Airija 

ŠM Švietimas ir mokymas 

ET2010  Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginė 

programa 2010 

ET2020 Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginė 

programa 2020 
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BVP Bendrasis vidaus produktas 

ISCED Tarptautinė standartizuota švietimo klasifikacija 

(P)PM (Pradinis) profesinis mokymas 

JCSP Junior Certificate mokyklos programa. Airija 

JSA Išmoka darbo ieškantiems asmenims. Airija ir JK 

LCA Programa Leaving Certificate Applied. Airija 

DJT Darbo jėgos tyrimas 

LGBT Lesbietės, gėjai, biseksualai ir transseksualai 

MVGP Mokymosi visą gyvenimą programa 

LOE Pagrindinis įstatymas dėl švietimo teisės akto. Ispanija 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs (Vidurinis profesinis išsilavinimas. 

Nyderlandai) 

MGI Mission générale d'insertion (Bendro pobūdžio įtraukties misija. 

Prancūzija) 

AMP Abipusio mokymosi programa 

VS valstybės narės 

NN Nedirbantieji ir nesimokantieji  

NESSE Socialinių mokslų ekspertų tinklas švietimo ir mokymo srityse 

NVO nevyriausybinė organizacija 

NŠRT Nacionalinė švietimo reikalų taryba. Airija 

NŠPP Nauja šiuolaikinė praktikos programa. Kipras 

NKS Nacionalinė kvalifikacijų sandara 

EBPO Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

AKM Atvirasis koordinavimo metodas 
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PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial (Pradinio profesinio 

mokymo programos. Ispanija) 

VUT Valstybinė užimtumo tarnyba 

TSVP Tarptautinė studentų vertinimo programa 

JMVPP Jaunuolių mokymosi vykdant projektus programa. Slovėnija 

p. p. procentiniai punktai 

PPRE Programme personnalisé de réussite educative (Individualios 

programos, skirtos sėkmingai įgyti išsilavinimą. Prancūzija) 

PROA Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (Stiprinimo, pagalbos ir 

paramos programa. Ispanija) 

ProgeSs Projekt gegen Schulschwänzen (Kovai su pamokų praleidinėjimu 
skirtas projektas. Vokietija) 
 

RAR Réseaux ambition réussite (Tikslo sėkmingai įgyti išsilavinimą tinklai. 

Prancūzija) 

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

pagalbos tinklas, skirtas su sunkumais susiduriantiems 

moksleiviams. Prancūzija) 

NNRZ NN rodiklio rizika. JK 

RSR Réseaux de réussite scolaire (Sistemos, skirtos sėkmingai mokytis 

mokyklose. Prancūzija) 

MBP Mokyklos baigimo programa. Airija 

AGM/ΣΔΕ Antrosios galimybės mokykla. Graikija 

SMP Specialieji mokymosi poreikiai  

SPHE Išsilavinimas socialinėje, asmeninėje ir sveikatos srityje. Airija 

VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Priešprofesinis vidurinis 

išsilavinimas. Nyderlandai) 

VTOS Profesinio mokymo galimybių programa. Airija 
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SANTRAUKA 
Mokyklos nebaigusių asmenų dalis Europos Sąjungoje 
Daugelis jaunuolių sėkmingai baigia mokyklą ir siekia tolesnio išsilavinimo arba įsidarbina. 
Tačiau vienas iš septynių jaunųjų europiečių meta mokyklą neturėdamas įgūdžių ar 
kvalifikacijų, kurios šiuo metu laikomos būtinomis norint sėkmingai įsitraukti į darbo rinką ir 
aktyviai dalyvauti šiandienos žinių ekonomikoje. Tai reiškia, kad šiuo metu apie 6,4 mln. 
jaunųjų europiečių priskiriami mokyklos nebaigusiems asmenims1. 
 
Daugelyje Europos regionų mokyklos nebaigusių asmenų (MNA) dalis sumažėjo. 2000 m. 
MNA dalis sudarė 17,6 proc. ir nuo tada ji sumažėjo 3,2 procentinio punkto. Šiuo metu 
mokyklos nebaigia 14,4 proc. asmenų. 2009 m. aštuoniose valstybėse MNA dalis buvo 
mažesnė už ES 10 proc. tikslą (Čekijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Austrijoje, Lenkijoje, 
Slovėnijoje, Slovakijoje ir Suomijoje). Liuksemburge, Lietuvoje ir Kipre MNA skaičius 
pastebimai sumažėjo 2000–2009 m. 
 
Tačiau pažanga siekiant ES tikslo buvo daug lėtesnė, nei numatyta ir iš tiesų tikėtasi, 
nors visoje Europoje buvo nustatyta daug intervencinių priemonių. Keliose valstybėse 
(Ispanijoje, Maltoje ir Portugalijoje) mokyklos nebaigia net vienas iš trijų jaunuolių. MNA 
procentas svyruoja nuo beveik 37 proc. Maltoje iki tik 4,3 proc. Slovakijoje.  
 
Priežastys  
Mokyklos nebaigiantis jaunimas yra įvairus. Paprastai jaunuoliai nebaigia mokyklos dėl 
nuolatinio nesidomėjimo, atsirandančio dėl asmeninių, socialinių, ekonominių, 
geografinių, su švietimu ar šeima susijusių problemų. Šios priežastys gali būti susijusios 
arba nesusijusios su mokykla ir patirtimi joje ir paprastai yra būdingos konkrečiam 
asmeniui. Daugeliui nepasitenkinimą kelia įvairios priežastys, pvz., priekabiavimas, prasti 
mokymosi rezultatai, prasti santykiai su mokytojais, motyvacijos trūkumas ar „susidėjimas 
su netinkama kompanija“, o kiti nebaigia mokyklos, nes turi asmeninių problemų ar 
problemų šeimoje, kaip antai priklausomybės ligos ar benamystė. Tačiau svarbūs 
problemos aspektai gali būti priskiriami paramos ir patarimų trūkumui, nesidomėjimui 
mokykla ir vidurinių mokyklų mokymo programoms, kuriose pernelyg dažnai nepateikiama 
pakankamai galimybių rinktis įvairius mokymo kursus, trūksta alternatyvios mokymo 
pedagogikos, patirtimi pagrįsto ir kitokio praktinio mokymosi galimybių ar lankstumo.  
 
Išlaidos 
MN yra didelė problema, nes jis yra pagrindinis socialinę atskirtį ateityje didinantis 
veiksnys. Iš būsimų įgūdžių poreikių prognozių Europoje matyti, kad ateityje mokyklos 
nebaigusiems asmenims bus prieinama tik viena iš dešimties darbo vietų. Be to, labiau 
tikėtina, kad mokyklos nebaigę jaunuoliai gaus mažesnes pajamas arba neįsidarbins. Dėl 
nepakankamo išsilavinimo taip pat galima patirti didelių viešųjų ir socialinių nuostolių: 
mažesnės pajamos ir ekonomikos augimas, mažesnės mokestinės pajamos ir didesnės 
viešosioms paslaugoms, pvz., sveikatos apsaugai, baudžiamajai teisenai ir socialinėms 
išmokoms, skiriamos išlaidos. 

                                                 
1  Europos Sąjungoje jaunuoliai, kurie meta mokyklą įgiję ne aukštesnį kaip pagrindinį išsilavinimą ir 

nesimokantys jokioje švietimo ar mokymo institucijoje, priskiriami mokyklos nebaigusiems asmenims. Taigi 
mokyklos nebaigę asmenys yra tie, kurie įgijo tik priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ar trumpesnį nei dvejų 
metų aukštesniosios pakopos vidurinį išsilavinimą (ISCED 0, 1, 2 ar 3c trumpas 5), taip pat tie, kurie įgijo tik 
priešprofesinį ar profesinį mokymą, bet neturi aukštesniosios pakopos vidurinio išsilavinimo. 
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MN išties daro didžiulį finansinį poveikį, atskiriems asmenims ir visuomenei sukeldamas 
didelių socialinių ir ekonominių nuostolių; su MN susiję per visą gyvenimą patiriami 
nuostoliai dėl kiekvieno mokyklos nebaigusio asmens siekia nuo vieno iki dviejų 
milijonų eurų. Šios atskirties nuostoliai buvo apskaičiuoti, pvz., Nyderlanduose, kuriuose 
dėl mokyklos nebaigimo per visą gyvenimą patiriami nuostoliai yra apie 1,8 mln. EUR2. 
Suomijoje metiniai su vieno asmens mokyklos nebaigimu susiję nuostoliai yra 27 500 EUR, 
o per visą gyvenimą (40 metų) jie viršija 1,1 mln. EUR.3 Tačiau manoma, kad tikrieji 
nuostoliai nepakankamai įvertinti. Panašiai Airijoje metinės išlaidos, kurias valstybė patiria 
skirdama išmokas ir negaudama kiekvieno mokyklos nebaigusio vyriškosios lyties asmens 
mokestinių pajamų, yra 29 300 EUR, net neįskaičiavus su sveikata ar nusikaltimais 
susijusių išlaidų4. Jaunuolis, kuris mokykloje mokosi papildomus metus, per visą gyvenimą 
gali uždirbti daugiau nei 70 000 EUR papildomų pajamų5.  
 
Taigi valstybei, kurioje MNA dalis didelė, bus sunku išlaikyti aukštą užimtumo ir 
socialinės sanglaudos lygį. Jeigu MNA dalis bus didelė visoje Europoje, jai bus sunku 
konkuruoti pasaulio rinkoje ir ji bus labai apribota siekdama strategijos „Europa 2020“ 
prioriteto – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Didelis MNA procentas taip pat 
trukdo mokymosi visą gyvenimą tikslą paversti tikrove ir atskleidžia, kad „švaistomos 
atskiros galimybės ir socialinis bei ekonominis potencialas“6. Sumažinus mokyklos 
nebaigusių asmenų procentą Europoje vos 1 procentiniu punktu, Europos ekonomika 
kasmet gautų beveik pusę milijono papildomų kvalifikuotų jaunų ir pajėgių darbuotojų7. 
 
Todėl nenuostabu, kad MN laikomas pagrindiniu politikos prioritetu ne tik Europoje, bet 
ir visame išsivysčiusiame pasaulyje. Jis yra itin svarbus, nes, kitaip nei daugelis kitų 
veiksnių (pvz., šeimos ir asmeninės savybės), išsilavinimo įgijimui poveikį gali daryti 
viešoji politika8.  
 
Šio tyrimo vaidmuo 
Europos lygmens veikla, kuria siekiama iš valstybių narių perimti mokymosi klausimus, 
pastaraisiais metais suintensyvėjo. Pavyzdžiui, Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas 
(EAC GD) ketverius metus (2006–2010 m.) sudarė palankesnes sąlygas Prieinamumo ir 
socialinės įtraukties grupės, kartu subūrusios septyniolika valstybių narių, kad jos 
išnagrinėtų su MN ir socialine atskirtimi susijusius klausimus, veiklai vykdyti. Grupės veikla 
padėjo parengti Komisijos komunikatą MN klausimu9. Prie komunikato pridedamame 
tarnybų darbiniame dokumente pateikiama daug politikos priemonių, kurias ši grupė 
išnagrinėjo. Socialinių mokslų ekspertų tinklas švietimo ir mokymo srityse (NESSE) ir 
CEDEFOP šiuo klausimu taip pat paskelbė Europos lygmens tyrimus: NESSE pateiktoje 

                                                 
2  Apskaičiavo „Ecorys“.  
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007 m.), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinkis. Užimtumo ir ūkio ministerija (2009 m.), Nuoret miehet 
työelämään; mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 
Työ ja yrittäjyys 34/2009. 

4  Smyth, E. ir McCoy, S. (2009 m.), Investicijos į švietimą. Nepalankių švietimo sąlygų šalinimas. Ekonomikos ir 
socialinių tyrimų institutas, Dublinas, 2009 m.  

5  NESSE (2009 m.), Mokyklos nebaigimas. Iš mokslinių tyrimų įgyta patirtis, skirta politikos formuotojams. 
6  Europos Komisija (2011 m), Mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas. Komisijos tarnybų darbinis 

dokumentas. Pridedamas prie pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl politinių priemonių, kuriomis siekiama 
mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių. [SEC(2011) 96], 2011 m. sausio 26 d. 

7  Europos Komisija (2011 m), Mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas – vienas svarbiausių strategijos 
„Europa 2020“ tikslų. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Briuselis, 2011 1 31, COM(2011) 18 galutinis. 

8  ˇr. Belfield, C.R. ir Lewin, H.M (2007 m.), The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate 
Education. Ir NESSE (2009 m.), Mokyklos nebaigimas. Iš mokslinių tyrimų įgyta patirtis, skirta politikos 
kūrėjams. 

9  Veiksmų planą, Komisijos komunikatą ir tarnybų darbinį dokumentą mokyklos nebaigimo klausimu galima rasti 
http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama literatūros apžvalgai, o CEDEFOP– su MN politikos 
kryptimis ir programomis Europoje susijusiai konsultacijų analizei. 
 
Šiomis aplinkybėmis 2010 m. lapkričio mėn. Europos Parlamentas užsakė tyrimą „Mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas Europos Sąjungoje“ ir jį per penkis mėnesius, 
2010 m. gruodžio mėn.–2011 m. balandžio mėn., atliko nepriklausoma viešosios politikos 
tyrimų organizacija GHK Consulting Ltd. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – pasiūlyti 
galimų būsimų priemonių, kurios valstybėms narėms ateityje galėtų padėti siekti 
geresnių rezultatų šioje srityje.  
 
Svarbu, kad šiam tyrimui naudojamas mokslinių tyrimų metodas skiriasi nuo ankstesnių 
Europos apžvalgų šiuo klausimu, nes jame išsamiau apžvelgiama keletas valstybių 
narių ir pateikiamos konsultacijos su daugybe šių valstybių suinteresuotųjų 
subjektų. Buvo konsultuotasi su švietimo institucijų atstovais, mokytojais, tėvais ir 
vidurinių mokyklų moksleiviais, taip pat specialistais, kurie nevyriausybinėse organizacijose 
dirba su mokyklos nebaigusiais asmenimis ir projektais, skirtais rizikos grupei 
priklausantiems jaunuoliams.   
 
Tyrime aptariamos visos 27 ES valstybės narės ir pateikiama išsami devynių valstybių 
analizė. Šios valstybės: Airija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Lietuva, Nyderlandai, 
Lenkija Suomija ir Jungtinė Karalystė (Anglija).  

Politikos priemonių, skirtų mokyklos nebaigimo klausimui spręsti, 
apžvalga 
Įvairioms politikos priemonėms, kurių ES valstybės ėmėsi siekdamos išspręsti MN klausimą, 
įtaką daro daug vertybių ir perspektyvų, taip pat atitinkamos valstybės narės istorija ir 
tradicijos. Be to, kiekvieno mokyklos nebaigusio asmens istorija yra išskirtinė ir ji(s) save 
suvokia konkrečioje situacijoje arba „ekosistemoje“. Todėl MN klausimui spręsti skirtos 
priemonės turi būti suderintos ir tinkamai pritaikytos. Dėl šių priežasčių vienos priemonės 
MN klausimui spręsti nėra ir visose valstybėse nustatyta politikos krypčių, projektų ir 
metodų įvairovė. Šiuos metodus galima suskirstyti į tris plačias kategorijas: i) strateginio 
lygmens priemonės; ii) prevencinės strategijos; ir iii) reintegracijos strategijos, kaip 
pavaizduota toliau pateiktoje 1 diagramoje.  
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1 diagrama: Valstybių narių taikomų metodų MN klausimu schema 
STRATEGINIO LYGMENS PRIEMONĖS 

Politikos krypčių ir priemonių 
koordinavimas 

Mokyklos nelankymo ir MN stebėsena 
(skaičiai ir priežastys) 

 
 

PREVENCINĖS STRATEGIJOS 
Tiksliniai metodai (pvz., pagal vietovę 
grindžiamos intervencinės priemonės, 

kuravimas, papildomas mokymas, finansinė 
parama vaikams ir šeimoms, išankstinio 

perspėjimo sistemos, pagalba 
pereinamuoju laikotarpiu, popamokinė 

veikla ir kt.) 

Sistemingos ir (arba) struktūrinės 
priemonės (pvz., mokytojų rengimas, 
mokymo programų keitimas, privalomo 
išsilavinimo aprėpties didinimas, aukštos 
kokybės priešmokyklinis išsilavinimas, 

pagalba ir patarimai, darbas su tėvais ir 
bendruomenėmis ir kt.) 

 
 

REINTEGRACIJOS PRIEMONĖS 
Visapusiškos 

paramos 
teikimas rizikos 

grupei 
priklausantiems 

jaunuoliams 

Pereinamosios 
klasės 

Antrosios 
galimybės 
mokyklos 

Neformaliojo 
švietimo ir 
savišvietos 

pripažinimas 

Praktinio 
(profesinio ir darbu 

pagrįsto) 
mokymosi 
galimybės 

Šaltinis: GHK Consulting Ltd, 2011 m. 
 

Strateginio lygmens priemonės. MNA mažinimas tobulinant 
koordinavimą ir stebėseną 
Pastebimai ir teigiama linkme pasikeitė būdai, kuriais mokyklos nebaigimo problema 
sprendžiama daugelyje valstybių narių. Du iš penkių šio tyrimo apklaustųjų (43 proc.) 
tvirtino, kad jų šalis tvirtai pasiryžusi mažinti MNA ir tai padaryti padeda atitinkamos 
politikos priemonės, lėšos ir programos. Tik vienas iš penkių (20 proc.) manė, kad 
pasiryžimas ir investicijos yra menki. 
 
Be to, šiuo metu daugiau valstybių bando mažinti MNA skaičių įgyvendindamos 
platesnio užmojo politikos programas, pvz., mokymosi visą gyvenimą politiką ar 
platesnę strategiją, siekdamos skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, taigi 
pripažindamos, kad ši problema yra įvairiapusė ir sudėtinga. Kitas teigiamas pokytis – 
aiškių ir visapusiškų politikos programų MN klausimu sukūrimas, svarbiausius 
suinteresuotuosius subjektus ir programas susiejant pagal vieną visiems svarbią politiką.  
 
Tačiau dauguma valstybių vis dar taiko nenuoseklų ir nepakankamai suderintą 
metodą, skirtą MNA skaičiui mažinti, ir dėl to dubliuojama veikla ir lėšos. Pernelyg 
daug priemonių įgyvendinimo laikas ribotas, jos pagrįstos projektais ar tikslinėmis 
iniciatyvomis, skirtais konkrečiai problemai spręsti, o ne strategiškai ir veiksmingai 
veikti pagal nuoseklią ir bendrą programą. Beveik trečdalis (31 proc.) šio tyrimo 
respondentų manė, kad su MN susijusios politikos koordinavimas „prastas“ arba „labai 
prastas“. Beveik pusė (45 proc.) apklaustųjų buvo nuomonės, kad su MN susijusios 
politikos kryptys yra „šiek tiek“ koordinuojamos ir kad jas siekiama „šiek tiek“ susieti su 
kitomis politikos kryptimis, bet padėtį būtų galima gerinti.  
 
Kai kuriose valstybėse trūksta švietimo, socialinės apsaugos ir užimtumo institucijų 
bendradarbiavimo, o kitose valstybėse būtina stiprinti švietimo ir jaunimo politikos ryšį dar 
prieš nustatant nuoseklesnį ir bendrą metodą. Tam tikrais atvejais kelios skirtingos 
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institucijos įgyvendina panašias programas ir dėl to aiškiai dubliuojama veikla.  
 
MN lemia daugybė veiksnių. Todėl, siekiant įgyvendinti bendrą su MN susijusią viziją, svarbi 
agentūrų tarpusavio ir daugiadisciplinė veikla, ir ją nacionaliniu, regionų ir vietos 
lygmenimis reikėtų plėtoti nebe teoriškai, o praktiškai. Šis tyrimas atskleidė, kad 
įvairių agentūrų ir specialistų tikru bendradarbiavimu paremti metodai padeda 
mažinti MNA skaičių nacionaliniu, regionų, vietos ir mokyklos lygmenimis. Šis 
bendradarbiavimas ir daugiadiscipliniai metodai taip pat gali padėti užtikrinti, kad įvairūs 
suinteresuotieji subjektai dalyvautų rengiant ir įgyvendinant su MN susijusias politikos 
kryptis ir programas. Tai leidžia „viso vaiko“ metodą pritaikyti MN klausimui, kuriuo 
dėmesys skiriamas visiems papildomiems ir įtakos turintiems veiksniams. Būtina, kad prie 
šio bendradarbiavimo, be švietimo, jaunimo, socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos ir 
užimtumo sričių institucijų, prisijungtų ir socialiniai partneriai, tėvai, NVO, jaunimo 
sektorius ir patys jaunuoliai. Siekiant, kad šis bendradarbiavimas būtų veiksmingas ir 
turėtų ilgalaikį poveikį, jį privalu įtraukti į pagrindinę agentūrų ir kitų svarbiausių su 
jaunimu dirbančių suinteresuotųjų subjektų darbo praktiką, užuot šį bendradarbiavimą 
laikius su projektu susijusios veiklos priedu. Be to, būtina geriau panaudoti kai kurių 
suinteresuotųjų subjektų, visų pirma tėvų, socialinių partnerių, jaunimo sektoriaus ir NVO, 
įtaką ir (arba) patirtį.  
 
Iš šio tyrimo mokslinių duomenų taip pat matyti, kad politikos sritis ir programas turėtų 
veikti mokymasis iš mokslinių tyrimų ir vertinimų (pastaroji sritis šiuo metu atrodo silpna), 
taip pat duomenų tendencijų analizės. Atliekant mokslinius tyrimus ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas moksleivių nuomonei, taip pat kitų susijusių 
suinteresuotųjų subjektų nuomonei. Du iš penkių šio tyrimo respondentų (42 proc.) buvo 
nuomonės, kad įgyvendinant su MN susijusias politikos priemones jų šalyje į jaunuolių 
nuomonę beveik niekada neatsižvelgiama arba atsižvelgiama tik retkarčiais. Be to, vienas iš 
penkių (18 proc.) apklaustųjų teigė, kad vargu ar su MN susijusios priemonės ir (arba) 
politikos priemonės pagrįstos svariais mokslinių tyrimų ir vertinimų įrodymais. 
 
Mokyklos nebaigimo prevencija  
Pernelyg daug atvejų jaunuoliai nebaigia švietimo ar mokymo įstaigos dėl priežasčių, kurių 
buvo galima išvengti. Taigi prevencinėmis priemonėmis siekiama spręsti MN problemą dar 
prieš jai atsirandant. Šios priemonės yra paprastai ekonomiškai naudingesnės už 
reintegracijos priemones.  
 
Apskritai valstybės narės patvirtino, kad būtina rasti veiksmingų būdų siekiant pripažinti ir 
spręsti problemas, kurios gali padidinti MN riziką. Be to, šios strategijos visoje Europoje 
įgyvendinamos labai skirtingais etapais ir matoma, kad įvairių valstybių pasirinktos 
priemonės labai skiriasi. Pastebimas didesnis būtinybės rasti įvairių sprendimų įvairiems su 
švietimo sistema susijusiems klausimams pripažinimas; tai matyti, pavyzdžiui, iš didėjančio 
ankstyvojo ugdymo ir priežiūros (AUP) vaidmens pripažinimo MN strategijose. 
 
Valstybių narių priimtas politikos priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią MN ir mažinti 
jo riziką, galima suskirstyti į dvi plačias kategorijas: 

 tikslines politikos kryptis ir priemones; jomis rizikos grupei priklausančiam jaunimui 
speciali pagalba teikiama nustatant asmenis, asmenų grupes, mokyklas ar rajonus, 
kurie susiduria su didesne mokyklos nebaigimo rizika; 

 visapusiškas politikos kryptis ir priemones; jų tikslas – tobulinti švietimo sistemą 
visiems ir taip gerinti rezultatus ir mažinti mokinių pasitraukimo iš švietimo sistemos 
riziką.  
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Kadangi šie metodai vienas kitą papildo, jie abu yra būtini: tikslinėmis politikos 
kryptimis parama teikiama tiems, kurie priskiriami didžiausiai rizikos grupei, tačiau tai gali 
reikšti, kad kai kurie jaunuoliai yra neįtraukiami į šią grupę. Be to, taikant šiuos metodus 
taip pat nekeičiamas švietimo sistemos pagrindas. Todėl visapusiškomis priemonėmis 
galima spręsti sistemingas problemas, dėl kurių asmenys nebaigia mokyklos šalyje.  
 
Tačiau ilguoju laikotarpiu dėmesį reikėtų sutelkti į ankstyvąsias intervencines 
priemones, kurios būtinos siekiant spręsti kaupiamojo proceso pradžioje atsirandančias 
problemas, dėl kurių nebaigiama mokyklos. Siekiant palengvinti laiku taikomas 
intervencines priemones, nustatymas, stebėsena ir veiklos stebėjimas yra svarbūs. 
Išankstinio perspėjimo sistemos mokyklose gali padėti nustatyti mokinius, kuriems kyla 
grėsmė nebaigti mokyklos. Būtina, kad su jais galėtų susisiekti ir palaikyti ryšį įvairūs 
švietimo paslaugų teikėjai ir kiti susiję suinteresuotieji subjektai. Ankstyvosios 
intervencinės priemonės taip pat svarbios, nes ilgėjant pasitraukimo laikotarpiui dar kartą 
integruotis gali būti vis sunkiau. 
 
Svarbiausi pereinamieji laikotarpiai (iš pradinio į vidurinį ir iš vidurinio į aukštesniosios 
pakopos vidurinį) yra lemiami mokyklos nebaigti galinčiam asmeniui. Kai kurios priemonės, 
kuriomis siekiama palengvinti šiuos pereinamuosius laikotarpius, apima „bičiulio“ arba 
kuravimo programas, intensyvią specialistų pagalbą ir didesnį įvairių mokyklų ir lygių 
mokytojų bendradarbiavimą, taip pat priėmimo ir įvadines programas.  
 
Mokyklos nebaigti galintiems jaunuoliams gali būti pasiūlyta tradicinės mokymo 
programos alternatyvų. Tačiau naujoms kvalifikacijoms ir mokymo programoms turėtų 
pritarti bendruomenė ir jomis turėtų būtų siūlomi įgyvendinamo pažangos būdai. 
Daugiau nuveikti galima populiarinant mokymosi reikšmę, mokyklos nebaigti galintiems 
jaunuoliams suteikiant galimybių ir keičiant jų gyvenimo galimybes. 
 
Patarimai ir pagalba labai svarbūs ne tik užtikrinant, kad jaunuoliai pasirinktų tinkamas 
tolesnių mokslų galimybes ir rastų motyvacijos ir pasitikėjimo kreiptis dėl šių mokymo 
kursų, tačiau taip pat priimtų tinkamus sprendimus dėl savo mokslų (taip mažiau asmenų 
nebaigtų mokyklos dėl netinkamų mokslų pasirinkimo). Taigi jaunuoliams reikia duoti 
aiškių, nešališkų ir konstruktyvių patarimų siekiant padėti užtikrinti, kad jie būtų 
informuoti ir manytų, jog patys kontroliuoja savo mokymosi ir karjeros galimybes. 
Be to, mokyklos nebaigti galintys jaunuoliai dažnai susiduria su daugybe sudėtingų 
problemų, kurioms išspręsti reikalinga specializuoto konsultanto parama ar kita profesionali 
pagalba. Būtina, kad, be specialistų pagalbos, šeimos nariai ir tėvai taip pat labiau 
įsitrauktų į mokyklos veiklą. 
 
Svarbu, kad mokytojai gebėtų sudominti ir motyvuoti visos savo klasės mokinius. Svarbu, 
kad mokytojai būtų parengti nustatyti MN riziką ir spręsti šią problemą, taip pat naudotis 
naujausiais mokymo metodais, kad jie turėtų įgūdžių valdyti klasę ir užmegzti santykius. 
 
Mokyklos nebaigusių asmenų apklausa Ispanijoje atskleidė, kad beveik devyni iš dešimties 
mokinių nebaigė mokyklos dėl to, kad jiems reikėjo kartoti kursą10. Taigi mažos klasės, 
mokytojų padėjėjai ir papildomas mokymas gali padėti mokiniams neatsilikti, kol tai nedaro 
rimto poveikio jų mokymosi rezultatams ir nedidina rizikos, kad jie nebaigs mokyklos.  
 
 

                                                 
10  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. ir Riviére Gómez, J. (2009 m.), Desenganchados de la educación: 

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
número extraordinario 2010 m., 119–145 psl. 
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Esant dabartinei ekonomikos padėčiai, kai valstybių biudžetams taikomi precedento 
neturintys ribojimai, svarbu pažymėti, kad didelės investicijos reikalingos ne visoms 
intervencinėms priemonėms. Šio tyrimo duomenys atskleidė, kad drąsinanti, teigiama ir 
palaikanti aplinka mokykloje svarbi siekiant mažinti MN riziką. Priklausymo jausmas ir 
mokytojo bei mokinio tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba paremtas mokymosi 
santykis jaunimui yra itin svarbūs. Be to, galimybės su tiksline grupe dirbantiems 
darbuotojams keistis patirtimi, praktika ir įgūdžiais gali būti veiksmingos patirties ir 
mokymosi skleidimo būdas.  
 
Jei visuomenėje išsilavinimo kultūra nėra stipri, priemonėms įgyvendinti gali būti 
reikalinga įtraukti tėvus, siekiant juos informuoti apie išsilavinimo svarbą ir jiems 
suteikti išsilavinimo galimybių, kurios leistų tobulinti jų pačių įgūdžius.  
 
Užklasinė veikla gali ne tik padėti mokiniams pasivyti ir vėl sužadinti norą mokytis, bet ir 
padėti atkurti jų teigiamus santykius su mokykla ir jos darbuotojais, taip pat užsiimti daug 
pasitenkinimo teikiančia veikla, kuri gali padidinti jų pasitikėjimą savimi ir sumažinti 
nusivylimą.  
 
Antros galimybės suteikimas 

Reintegracijos priemonėmis mokyklos nebaigusiam jaunimui suteikiama antroji galimybė 
mokytis, įgyti kvalifikaciją ar pasinaudoti kita mokymosi galimybe. Šios priemonės 
skiriasi mokiniams teikiamos paramos dydžiu atsižvelgiant į konkrečios tikslinės 
grupės poreikius. Kai kuriems jaunuoliams reikalinga patariamojo pobūdžio ar praktinė 
parama sprendžiant tokias problemas, kaip benamystė ar priklausomybės ligos, prieš tai, 
kol jie gali mėginti pradėti grįžti į mokyklą, o kiti yra motyvuoti grįžti ir jiems užtenka, kad 
būtų suteikta antra galimybė mokytis.  
 
Įgyvendinant bet kokius mokyklą jau metusiems jaunuoliams skirtus veiksmus pirmiausia 
privalu juos sudominti, įgyti jų pasitikėjimą ir ugdyti priklausymo jausmą. Šie veiksmai 
turėtų įkvėpti didelių vilčių, būti struktūriški, taip pat saugūs ir įdomūs. Be to, svarbu 
pabrėžti, kad daug mokyklos nebaigusių asmenų laiko save suaugusiais ir tikisi, kad su jais 
taip ir bus elgiamasi. Apibūdindami tai, kas jiems pasisekė, jie dažnai kartoja tokius 
žodžius, kaip pagarba ir pasitikėjimas. 
 
Daugeliu reintegracijos priemonių pagrindinei švietimo sistemai siekiama pateikti 
alternatyvų turinio arba mokymo ir (arba) mokymosi būdų požiūriu. Iniciatyvose naudojami 
įvairūs būdai, kuriais teikiami į mokinius orientuoti ir individualiai pritaikyti mokymosi 
metodai; tai galima padaryti, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, kuruojant, rengiant individualius 
mokymosi planus ar nagrinėjant atskirus atvejus. Pasitelkiant reintegracijos priemones 
mokymo ir mokymosi būdai dažnai yra praktiški ir (arba) pagrįsti patirtimi. Iniciatyvomis, 
kuriomis teikiama daugiau paramos, siekiama taikyti „viso asmens“ metodą ir patenkinti 
visus su asmeninėmis ir socialinėmis problemomis ir mokymosi spragomis susijusius 
asmens poreikius. Iš tiesų mokyklos nebaigę asmenys gali turėti papildomų įgūdžių ar 
kompetencijos spragų, kurias reikia užpildyti iki tol, kol jie gali pradėti toliau mokytis ar 
įsidarbinti. Pagrindiniai ir gyvenimiški įgūdžiai, jau nekalbant apie bendruosius raštingumo 
ir mokėjimo skaičiuoti įgūdžius, bet įtraukiant, pvz., finansinį ar sveikatos raštingumą, gali 
būti suteikiami mažesniais vienetais arba būti įtraukti į kitų dalykų mokymą. 
 
Lankstumas svarbus siekiant užtikrinti, kad reintegracijos priemones būtų galima 
pritaikyti prie kitų jaunuolio įsipareigojimų, pvz., darbo pareigų ir pareigų šeimoje. 
Daugiadiscipliniu metodu, kuris taikomas kartu dirbant įvairioms darbuotojų grupėms ar 
bendradarbiaujant su išorės suinteresuotaisiais subjektais, galima patenkinti visus jaunuolio 
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paramos poreikius. Atskiri veiksmų planai ir aiškios ateities galimybės, kuriuos gali 
sudaryti nedideli mokymosi vienetai, gali motyvuoti save menkinančius ir neigiamos 
formaliojo švietimo patirties turinčius jaunuolius. Svarbu imtis tolesnių su tuo susijusių 
veiksmų, siekiant užtikrinti, kad gero darbo rezultatai, gauti taikant reintegracijos 
priemones, ilgainiui nedingtų.  
 
Iš tiesų būtinas jaunuoliams teikiamų paslaugų ir paramos tęstinumas, nuoseklumas ir 
sąryšis. Priešingu atveju jaunuoliai gali pasimesti tarp įvairių paslaugų. Priimtu „atskirų 
atvejų valdytojo“ metodu rizikos grupei priklausantiems jaunuoliams pagalbą galima 
suteikti nuoseklesniu būdu nei kai kuriais kitais metodais, kuriuos taikant tikimasi, kad 
jaunuoliai apie įvairias paslaugas sužinos be specialios pagalbos. 
 
Reintegracijos priemonėmis pasiektus rezultatus ne visada galima pamatyti iš kiekybinių 
duomenų. Todėl būtina rasti būdų, kaip įvertinti nedidelius rezultatus. Be to, reikėtų sukurti 
kokybės užtikrinimo sistemas, siekiant atsižvelgti į kiekybines ir kokybines priemones. 
 
Galiausiai didelė veiksmų, kuriais siekiama vėl integruoti, dalis yra laikinos 
iniciatyvos ir projektai. Nors MN yra giliai įsišaknijęs ES švietimo ir mokymo sistemų 
ypatumas, regis, linkstama nesureikšminti reintegracijos veiklos. Į tai reikėtų atkreipti 
dėmesį ateityje, tačiau kartu pripažįstant, kad sėkmingus vietos projektus pakartoti 
platesniu mastu sudėtinga. Parengti regionų ar sistemų lygmens priemones reikia laiko ir 
pasiryžimo. Tačiau jeigu vyriausybės pripažįsta mokyklos nebaigusių jaunuolių 
reintegracijos svarbą ir užtikrina ilgalaikę paramą pastangoms vėl integruoti, galima 
pasiekti didesnę sanglaudą ir aiškumą, susijusius su geriausia patirtimi, standartais ir 
mokinių bei darbuotojų mokymo ir paramos poreikiais.  
 
Veiksmingos su MN susijusios praktikos santrauka 

Abi (prevencinės ir reintegracijos) politikos kryptys ir priemonės pasižymi keturiomis 
plačiomis strateginę sėkmę nulemiančiomis savybėmis. Šios savybės: 

 problemos pripažinimas ir pasiryžimas pirmiausia ją sumažinti ir, jei įmanoma, 
užkirsti jai kelią, ir antra, į mokyklą vėl integruoti mokyklos nebaigusius asmenis; 

 integruotas strateginis planavimas, politikos įgyvendinimas ir paslaugų teikimas bei 
tinkamos ir veiksmingos paramos teikimas mokyklos nebaigusiems asmenims ir 
tiems, kurie su jais dirba; 

 kūrybiškumas, naujovių diegimas, lankstumas ir politikos kūrėjų ir specialistų 
pasiryžimas keisti, visų pirma problemų sprendimo metodą, skirtą mokyklos 
nebaigusių asmenų ir šiai rizikos grupei priklausančių asmenų problemoms spręsti; 

 plataus masto metodas, skirtas paslaugoms teikti (mokyklose ir ne mokyklose):  
 juo mokyklos nebaigusiems mokiniams, jų šeimoms, bendraamžiams ir 

visuomenei perduodamas supratimas, pagarba, uždaviniai ir dideli lūkesčiai; 
 juo mokiniai padrąsinami ir puoselėjamas priklausymo jausmas; 
 jis yra aiškus, darnus, suprantamas ir nuoseklus bei paremtas daugelio 

agentūrų darbu; ir 
 jis taikomas laiku, akylas, atitinkantis poreikius, orientuotas į rezultatus ir 

ekonomiškai naudingas. 
 
Su MN susiję ES lygmens veiksmai 
Daugelyje strateginės politikos pareiškimų, kuriuose nustatyta Europos veiksmų ir 
tikslų programa, taip pat finansinė ir organizacinė parama valstybėms narėms, Europos 
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Sąjunga pripažino, kad būtina nedelsiant spręsti MN problemą. Lisabonos strategijoje 
nustatyti penki lyginamieji standartai, įskaitant su ES mokyklos nebaigusių asmenų 
skaičiaus vidutiniu mažinimu iki 10 proc. iki 2010 m. susijusį standartą. Tačiau šis tikslas 
pasiektas nebuvo, todėl jis buvo dar kartą nustatytas 2009 m. gegužės mėn. 2941-ajame 
Švietimo, jaunimo ir kultūros tarybos posėdyje. 2010 m. birželio mėn. Europos valstybių ir 
vyriausybių vadovai priėmė pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“. Perduodant aiškią žinią valstybėms narėms, 10 proc. MN tikslas buvo vienas 
pagrindinių tikslų, kuriuo rėmėsi ši strategija. Valstybės narės sutarė stengtis siekti 
10 proc. tikslo, įgyvendindamos bendradarbiavimo strategines programas švietimo ir 
mokymo srityse (ET2010 ir ET2020).  
 
Šis klausimas taip pat buvo pabrėžtas keliuose Komisijos komunikatuose švietimo ir 
mokymo klausimais. Visų pirma Komisija neseniai paskelbė komunikatą dėl mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo ir pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl 
politikos priemonių, kuriomis siekiama mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių11.  
 
Užtikrinimo, kad visi jaunuoliai baigtų mokyklą turėdami pakankamai įgūdžių įsitraukti į 
darbo rinką, svarbą Europos Sąjunga taip pat pabrėžė Europos užimtumo strategijoje 
(EUS). Valstybių narių užimtumo politikos gairėse pabrėžiama būtinybė stipriai mažinti 
kiekvienais metais mokyklos nebaigiančių jaunuolių skaičių. Europos Komisijos jaunimo 
politikos gairėse taip pat pabrėžiama, kad svarbu plėtoti neformaliojo mokymosi 
galimybes, kaip vieną iš daugelio veiksmų, kuriuo siekiama spręsti MN problemą. 
 
ES plataus masto strateginės politikos pareiškimai buvo įgyvendinti imantis daugybės 
priemonių. Europos socialinio fondo (ESF) 2000–2006 m. ir 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiais nustatytuose prioritetuose perteikiamas Komisijos ir valstybių narių 
pripažinimas, kad šią problemą būtina spręsti modernizuojant švietimo sistemas ir mokymo 
programas. Mokymosi visą gyvenimą programa (MVGP) taip pat suteikė valstybėms narėms 
galimybių tobulinti ir įgyvendinti priemones šioje srityje. Daugelį metų MVGP strateginiuose 
prioritetuose buvo pabrėžiama svarba remti rizikos grupei priklausančius jaunuolius, pvz., 
suteikiant jiems naujas antrąsias galimybes, geriau panaudojant informacines ir ryšių 
technologijas, kad jaunuoliai būtų labiau motyvuoti ir galėtų grįžti į mokyklą, ir labiau 
įtraukiant tėvus į jų vaikų švietimą.  
 
Valstybių narių atstovams, NVO, socialiniams parteriams ir mokyklose bei mokymo 
institucijose dirbantiems specialistams taip pat buvo padedama keistis patirtimi. Pavyzdžiui, 
svarbiausi suinteresuotieji subjektai iš septyniolikos valstybių narių ketverius metus (2006–
2010 m.) turėjo galimybę lyginti su MN susijusias politikos kryptis ir praktiką įvairiuose 
Europos miestuose ir šalyse (kaip Prieinamumo ir socialinės įtraukties grupės veiklos dalis). 
Mokomųjų vizitų programomis taip pat buvo remiami specialistų ir politikos kūrėjų 
mokomieji vizitai MN klausimu. Be to, keistis patirtimi MN klausimu valstybėms narėms 
padėjo kitos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato (EMPL GD) 
vykdomos ir su EUS susijusios programos, įskaitant Europos užimtumo observatoriją 
(EUO), Europos užimtumo strategijos abipusio mokymosi programą (AUP) ir valstybinių 
užimtumo tarnybų dialogą.  
 
Sukurtos bendros švietimui ir mokymui skirtos Europos priemonės, pvz., Europos 
kvalifikacijų sandara (EKS), taip pat padėjo skatinti reformas nacionaliniu lygmeniu. 
Pavyzdžiui, EKS paskatino valstybes nares siekti nustatyti nacionalinių kvalifikacijų 
sandaras (NKS), kuriomis būtų apibrėžiami mokymosi lygiai mokymosi rezultatų atžvilgiu. 
                                                 
11  Veiksmų planą, Komisijos komunikatą ir tarnybų darbinį dokumentą mokyklos nebaigimo klausimu galima rasti 

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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Taip apibrėžtas kvalifikacijas galima suskirstyti į vienetus, ir tai reiškia, kad asmenys gali 
pamažu kaupti mokymosi vienetus, siekdami įgyti kvalifikaciją. Mokyklos nebaigusiems 
asmenims, kurie mokydamiesi mokykloje galbūt pabaigė tam tikras kvalifikacijos dalis, tai 
suteikia galimybę imtis pritaikyto mokymo, siekiant užpildyti jų žinių spragas, o ne kartoti 
visą kursą. Mokymasis vienetais taip pat gali labiau motyvuoti savimi nepasitikinčius 
asmenis ir ugdyti pasitikėjimo jausmą kiekvieną kartą užbaigus mokymosi vienetą.  
 
Taip pat svarbu, kad EKS ir atitinkamos taikomos NKS atskleidžia, jog švietimo ir mokymo 
kvalifikacijų srityje vertinamas nebe „indėlis“ į mokymąsi (mokymo kursų lankymas, 
dalyvavimas mokantis), o mokymosi rezultatai (žinių ar įgūdžių ugdymas). Tai reiškia, 
kad kvalifikacijų sandaras taip pat galima panaudoti, siekiant pripažinti neformalųjį ir 
formalųjį mokymąsi, kuris pats yra galima priemonė remti mokyklos nebaigusiems 
asmenims suteikiant jiems galimybę pripažinti įgūdžius ir kompetenciją, įgytą ne 
mokykloje, pvz., darbe ar namie. 
Galiausiai pavyzdinėje strategijos „Europa 2020“ iniciatyvoje „Judus jaunimas“ neseniai 
buvo pateikta jaunimo užimtumo programa, paremta daugeliu prioritetų, skirtų jaunimo 
nedarbui mažinti ir jaunimo darbo perspektyvoms gerinti, o vienas iš jų yra „parama 
jaunimo rizikos grupei“.  
 
Matomi ES lygmens veiklos rezultatai 
Paaiškėjo12, kad daug įvairių Komisijos nustatytų privalomos teisinės galios 
neturinčių priemonių turėjo poveikį nacionalinio (ir regionų) lygmens pastangoms 
mažinti MNA. Valstybių narių suinteresuotieji subjektai mano, kad Europos finansavimas 
(ypač iš ESF) ir aiškūs MN lyginamieji standartai, kurie sudarė valstybėms galimybes lyginti 
savo rezultatus, turėjo itin svarbų poveikį nacionalinio (ir regionų) lygmens pastangoms 
mažinti MN.  
 
Visos susijusios valstybės narės patvirtino, kad bendros lėšos iš ESF buvo naudojamos 
veiklai, kuria siekiama užkirsti kelią nesugebėjimui mokytis mokykloje ir mokyklos 
nebaigusiems asmenims vėl integruoti į mokyklą, finansuoti. Išties daugelis ESF laikė 
pačia veiksmingiausia ES priemone, darančia didžiausią poveikį. Pavyzdžiui, iš ESF 
finansuojami tokie veiksmai, kaip diferencijuotų mokymosi programų rengimas, specialių 
poreikių klasės, antrosios galimybės, išankstinio perspėjimo ir lankymo stebėsenos 
sistemos, socialinės integracijos ir integracijos į darbo rinką galimybės ir esamos pagalbos 
ir patarimų teikimo gerinimas.  
 
ESF buvo ypač svarbus rengiant nacionalinius MNA mažinti skirtus metodus. Tai 
reiškia, kad įprastai noras imtis veiksmų dėl MN būdavo „vidinis“, o ESF suteikė lėšų šiems 
veiksmams įgyvendinti. Tačiau kai kuriais atvejais su MN susijusioms savo politikos 
priemonėms valstybės narės neužtikrino tvaraus finansavimo ir toliau rėmėsi ESF. Be to, 
būtina tinkamai apibrėžti ir nustatyti iš ESF finansuojamą veiklą, remiantis tiksliu 
problemos, su kuria susiduriama nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, masto ir 
pobūdžio vertinimu. 
 
Kita keleto suinteresuotųjų subjektų nurodyta Europos finansavimo (visų sričių) nauda buvo 
ta, kad šiuo finansavimu buvo skatinama rengti stebėjimo ir vertinimo kriterijus, nors 
plačiai manoma, kad tolesnis tobulinimas šiuo atžvilgiu vis dar būtinas. Svarbu, kad 
ateityje ES lėšos būtų skiriamos veiklai, kuri gali turėti poveikį jaunuolių gyvenimui ir 
pagrindinių suintegruotųjų subjektų (institucijų ir mokyklų) darbo praktikai. 

                                                 
12  Svarbu pažymėti, kad rezultatai šioje ataskaitos dalyje negrindžiami oficialiu Europos Komisijos veiklos �ioje 

srityje vertinimu. Jie grindžiami respondentų supratimu šiuo klausimu ir literatūra paremta informacija. 
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Nors kai kurie suinteresuotieji subjektai nėra išsamiai informuoti apie 10 proc. MN 
lyginamąjį standartą, iš viso 61 proc. šiame tyrime apklaustų suinteresuotųjų 
subjektų tvirtino, kad lyginamasis standartas turėjo poveikį („šiokį tokį“ arba 
„didelį“) kuriant jų politiką. Tik 18 proc. apklaustųjų teigė, kad nebuvo jokio poveikio. 
Keliose šalyse lyginamasis standartas padėjo padidinti susidomėjimą šiuo klausimu, jį 
įvertinti ir apibrėžti. Dažniau jis padėjo sustiprinti ir išlaikyti dėmesį šiuo klausimu 
nacionaliniu lygmeniu, nes daugelyje šalių dar prieš nustatant lyginamąjį standartą MN jau 
buvo pripažintas svarbiu politikos prioritetu. Jis taip pat buvo kaip lyginamasis standartas, 
pagal kurį šalyse buvo galima vertinti pažangą. Tam tikrais atvejais šis veiksnys privertė 
valstybes veikti šiose srityje, nes jos nenorėjo, kad kiti manytų, jog jos atsilieka nuo kitų 
šalių. Daugelyje šalių šis lyginamasis standartas pasirodė žiniasklaidoje, taip kai kurios 
vyriausybės buvo dar labiau spaudžiamos imtis veiksmų. Tai laikoma teigiamu rezultatu. 
Tačiau svarbu pažymėti, kad šis spaudimas vienose šalyse buvo jaučiamas labiau nei 
kitose.  
 
Apskritai valstybių narių respondentai manė, kad trūksta įrodymų, ar kita ES lygmens 
veikla, priemonės ir programos jų šalyje turėjo įtakos su MN susijusioms politikos 
kryptims13.  
 
Kalbant apie ateitį, tikimasi, kad strategijos „Europa 2020“ lyginamasis standartas 
MN klausimu padės toliau didinti šio klausimo svarbą ir išlaikyti jį dėmesio centre. 
Tikimasi, kad reikalavimas, jog valstybės narės nustatytų savo tikslus MN klausimu, ir 
įvestas Europos semestras turės teigiamą poveikį MN darbotvarkei. Pastaraisiais metais 
nemažai valstybių taip pat nustatė aukštesnių tikslų.      
 
Svarbiausios rekomendacijos 
Šiame tyrime apžvelgiama esama su mokyklos nebaigimo klausimu Europoje susijusi 
padėtis, pagrįsta politikos krypčių ir priemonių visose ES valstybėse narėse peržiūra ir 
išsamesniais moksliniais tyrimais, atliktais devyniose tiriamose valstybėse. Remiantis šiuo 
darbu, galima nustatyti keletą politikos krypčių ir nuostatų, kurias būtina stiprinti, ir 
spragas, kurias būtina užpildyti. Tai išdėstyti toliau.  
Remdamiesi savo tyrimo išvadomis, Europos Komisijai rekomenduojame: 

 ugdyti valstybių narių supratimą, kad MN yra sudėtingas reiškinys, kuriam įtakos 
turi daug su švietimu susijusių, asmeninių ir socialinių bei ekonominių veiksnių;  

 toliau įvairiais švietimo lygmenimis stebėti su MN reiškinio mastu ir sritimi susijusius 
pokyčius visose valstybėse narėse; nustatyti tikslus, kurie gali padėti išlaikyti jo 
svarbą; 

 ir toliau bendrai finansuoti galimybes valstybėms narėms reformuoti ir tobulinti 
švietimo ir mokymo sistemas, kurios gali labiau patenkinti rizikos grupei 
priklausančių jaunuolių poreikius. Kalbant apie finansavimą, reikėtų apsvarstyti šiuos 
veiksmus: 
 užtikrinti, kad finansavimu dėmesys būtų skiriamas tvariems rezultatams, 

t. y. būtų imamasi veiklos, kuri atneštų ilgalaikių pokyčių įvairių lygmenų 
institucijų darbo praktikoje, užuot skyrus dėmesį daugybei naujų projektų, 
ypač tose šalyse, kuriose daug bandomosios veiklos jau atlikta; 

                                                 
13  Svarbu pažymėti, kad pareigūnai, turintys tiesioginių sąsajų su daugeliu šių veiklų, šiame tyrime apklausti 

nebuvo – požiūriai pagrįsti tik apklaustų subjektų, dirbančių MN darbotvarkės srityje devyniose tiriamose 
šalyse, nuomonėmis.   
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 Europos lėšomis bendrai finansuojama su MN susijusi veikla turėtų būti 
įgyvendinta remiantis tinkama esamos padėties ir numatomų arba nustatytų 
rezultatų analize; 

 daugiadisciplinis metodas reikalingas siekiant mažinti MN, todėl ES turėtų 
apsvarstyti galimybę reikalauti, kad finansavimo priemonės, kuriomis būtų 
remiami intervenciniai veiksmai, kuriais siekiama mažinti mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičių valstybėse narėse, apimtų įvairius sektorius (pvz., 
švietimo, užimtumo, socialinių reikalų ir jaunimo); 

 finansavimas galėtų būti skiriamas pagal esamas finansavimo programas 
(pvz., ESF, MVGP) tiksliau nustatytiems ir (arba) apibrėžtiems veiksmams ar 
prioritetų grupėms;  

 toliau stiprinti horizontalųjį bendradarbiavimą ir valstybių narių keitimąsi patirtimi ir 
gerąja patirtimi (ir politikos formuotojų, ir specialistų), susijusiomis su priemonėmis, 
skirtomis užkirsti keliui MN ir jaunimui vėl integruoti į tikslingą švietimo ir mokymo 
veiklą. Tai reiškia, kad bus sudaroma daugiau galimybių mokytis darbo grupėse ir 
tarpusavio mokymosi galimybių labiau jas orientuojant į tikslą;  

 toliau rinkti įrodymus ir skatinti ekonominę ir socialinę naudą, kuri gaunama užkirtus 
kelią mokyklos nebaigimui (pvz., remiant mokslinius MN poveikio trumpalaikėms ir 
ilgalaikėms išlaidoms tyrimus), taip pat sėkmingus metodus, skirtus MNA mažinti 
įvairiomis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, būtų galima sukurti elektroninę geriausios 
praktikos observatoriją, kaip pagrindinę vietą, kurioje būtų pateikiami sėkmingi 
politikos krypčių ir praktikų pavyzdžiai, kuriuos būtų galima susieti su darbo 
grupėmis, tinklais ir tarpusavio mokymosi programomis; 

 skatinti valstybes nares investuoti į geresnę mokyklos nebaigusių asmenų 
stebėseną. Išankstinio perspėjimo sistemos gali būti itin veiksmingos. 

 
Dėl su MN susijusių politikos krypčių ir strategijų nacionalinėms ir (arba) regionų 
ir (arba) vietos institucijoms rekomenduojame: 

 užtikrinti, kad jos priimtų visapusišką ir suderintą strategiją, skirtą MNA mažinti;  
 nuolat persvarstyti strategiją, kad įsitikintų, jog politikos kryptys ir nuostatos 

atitinka esamą padėtį ir poreikius;  
 parengti ir įgyvendinti su MN susijusias politikos kryptis, kad jos glaudžiai 

sąveikautų su platesnio masto politikos kryptimis, turinčiomis įtakos vaikų ir jaunimo 
gyvenimui;  

 užtikrinti, kad politikos formuotojai ir kiti sprendimų priėmėjai būtų informuoti apie 
su MN susijusias išlaidas ir padarinius. Atskirtis nuo mokyklos pernelyg dažnai labai 
glaudžiai susijusi su kitų rūšių atskirtimis (pvz., socialine atskirtimi, sveikatos 
problemomis, įsitraukimu į nusikalstamą veiką, neveiklumu, nedarbu); 

 skirti mažiau dėmesio su MN susijusiems metodams, paremtiems daugybe projektų, 
kuriais klausimas sprendžiamas nedideliu mastu ir skiriant trumpalaikį finansavimą. 
Priešingai, būtina užtikrinti, kad mažinant mokyklos nebaigusių asmenų skaičių būtų 
siekiama pagerinti švietimo kokybę visiems ir kad kartu būtų naudojami tiksliniai 
metodai, skirti padėti didžiausios rizikos grupei priklausantiems asmenims. Šias 
strategijas būtina taikyti ir bendrojo lavinimo, ir profesinio mokymo mokykloms, jas 
taip pat būtina pritaikyti vietos, regionų ar nacionalinėms aplinkybėms;   

 ilguoju laikotarpiu sutelkti dėmesį į prevencines priemones ir ankstyvąsias 
intervencines priemones, nors visada būtina suderinti prevencines ir reintegracijos 
priemones. Prevencinės priemonės gali būti itin naudingos ekonomiškai, o 
intervencinės priemonės yra svarbios, nes ilgėjant pasitraukimo iš mokyklos 
laikotarpiui vėl integruotis į mokyklą gali būti vis sunkiau; 
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 užtikrinti, kad į mokslinių tyrimų, stebėsenos ir vertinimų išvadas būtų atsižvelgta ir 
imtasi atitinkamų veiksmų. Veiksmingos su MN susijusios politikos kryptys yra 
grindžiamos įrodymais apie MN nulemiančius veiksnius, taip pat supratimu apie 
mokyklos nebaigusių asmenų skaičių ir bruožus;  

 užtikrinti, kad su MN susijusios politikos kryptys tenkintų jaunuolių, o ne 
institucinius ar sistema pagrįstus poreikius. Būtina, kad jaunimas būtų bendros 
vizijos, kaip mažinti MNA, pagrindas. Tai galima padaryti, pvz., užtikrinant, kad 
jaunimui ir su rizikos grupei priklausančiu jaunimu dirbančioms organizacijoms ir 
(arba) specialistams būtų prasmingai patariama dėl jiems įtakos turinčių politikos 
krypčių;  

 taip pat būtų naudinga užtikrinti didesnį tėvų dalyvavimą mokymosi procese. 
Metodais ir priemonėmis, kaip įtraukti rizikos grupei priklausančių mokinių tėvus ir 
juos informuoti apie išsilavinimo svarbą, reikėtų pasidalyti su mokyklomis. 

 
Dėl atsakomybės pasiskirstymo nacionalinėms ir (arba) regionų ir (arba) vietos 
institucijoms rekomenduojame: 

 nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis įgyvendinti agentūrų tarpusavio ir 
daugiadisciplinę veiklą. MN – tai daugelio veiksnių rezultatas ir vien tik švietimo 
institucijos jo sumažinti negali. Todėl agentūrų tarpusavio veikla gali būti 
naudingesnė ekonomiškai, nes išvengiama dvigubo darbo ir ji taip pat gali padėti 
užtikrinti, kad nė vienas vaikas ar jaunuolis nebūtų nepastebimai neįtrauktas;  

 apsvarstyti galimybę visą atsakomybę už veiklos derinimą siekiant mažinti MNA 
suteikti vienai šaliai. Tačiau būtina, kad koordinatorius įsipareigotų dirbti su 
švietimo, jaunimo, socialinės apsaugos, sveikatos ir užimtumo sričių institucijomis, 
taip pat socialiniais partneriais, tėvais, NVO, jaunimo sektoriumi ir pačiais 
jaunuoliais; 
panaudoti finansavimą ir laiką, kai agentūrų tarpusavio ir daugiadisciplinė veikla dar 
neparengta, siekiant užtikrinti, kad bendradarbiavimas būtų įtrauktas į pagrindinę 
praktiką (ne į veiklą, susijusią su projektais); 

 stiprinti ryšius su jaunimo ir studentų organizacijomis, su pažeidžiamomis grupėmis 
dirbančiais NVO bei socialiniais partneriais. Bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais gali padidinti darbo rinkos prisitaikymą prie mokslo, o NVO, konsultantų 
ir bendruomenių grupių vykdoma informavimo veikla gali padėti nustatyti ir pasiekti 
grupes, kurioms pagalba reikalinga labiausiai. Bendraamžių paramos taip pat 
negalima nuvertinti. Toliau reikėtų remti jaunimo ir studentų sektorių veiksmus, 
nukreiptus į jaunimą su mokykla nesusijusioje aplinkoje, bet šie veiksmai taip pat 
gali atlikti svarbų vaidmenį remiant mokyklos baigimo darbotvarkę;  

 apsvarstyti galimybę prireikus mokykloms ir vietos parteriams suteikti daugiau 
savarankiškumo, kad jie galėtų priimti sprendimus, siekdami patenkinti rizikos 
grupei priklausančių ar mokyklą jau metusių jaunuolių poreikius. Tačiau privalu rasti 
veiksmingos stebėsenos ir atskaitomybės pusiausvyrą.  

Pagrindinėje šio tyrimo ataskaitoje visapusiškai apžvelgiamos įvairios valstybių 
narių priimtos priemonės, skirtos MN problemai spręsti, ir aptariami jų laimėjimai 
ir problemos. Paaiškėjo, kad yra nemažai konkrečių sričių, susijusių su praktiniu MN 
problemai spręsti skirtų priemonių įgyvendinimu, į kurias būtina atkreipti dėmesį. 
Nacionalinėms, regionų ir vietos institucijoms rekomenduojame atkreipti ypatingą 
dėmesį į šias problemas: 
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 persvarstyti vidurinės mokyklos lygmens mokymo programas siekiant užtikrinti, kad 
jos būtų pakankamai pritaikytos atskiriems asmenims ir jose būtų pateikiama 
lanksčių mokymosi būdų ir individualių mokymosi planų, kurie savo turiniu 
(akademiniu ir profesiniu) ir mokymosi stiliumi patenkintų mokinių poreikius. Kartu 
mokytojams būtina sudaryti tinkamas nuolatinio profesinio tobulinimosi galimybes, 
siekiant užtikrinti, kad jie būtų kompetentingi dirbti pagal naujus mokymo ir 
mokymosi metodus; 

 apsvarstyti papildomo mokymo galimybę (individualiai ar mažomis grupelėmis), kaip 
būdą mažinti mokinių, kuriems gali reikėti kartoti kursą, skaičių ir padėti atskiriems 
mokiniams neatsilikti, kol tai nedaro rimto poveikio jų mokymosi rezultatams ir 
nepadidina rizikos, kad jie nebaigs mokyklos; 

 būtinybę skatinti drąsinančios, teigiamos ir palaikančios aplinkos mokykloje svarbą, 
siekiant mažinti MN riziką; priklausymo jausmas ir mokytojo bei mokinio tarpusavio 
pasitikėjimu ir pagarba paremtas mokymosi santykis jaunimui yra itin svarbūs;  

 skatinti tinkamesnį duomenų apie MN rinkimą ir nelankymui stebėti skirtas sistemas, 
nes jie gali padėti parengti konkrečias politikos kryptis ir veikti kaip išankstinio 
perspėjimo sistemos, kurios leidžia mokykloms ir institucijoms iš anksto imtis 
veiksmų ir sumažinti atskirties riziką; 

 būtinybę susieti švietimą ir (arba) mokymą su darbo pasauliu, pvz., per darbo 
patirtį, konsultacijas ir mokymusi darbo vietoje pagrįstas profesinio mokymo 
sistemas. Tai gali padėti jaunuoliams geriau suvokti jų išsilavinimo tinkamumą ir 
vertę ir padidinti jų galimybes įsidarbinti;  

 galimybę pasinaudoti konsultacijomis (psichologine pagalba) ir jų kokybę ir karjeros 
planavimą mokykloje ir mokymo institucijose; 

 užtikrinti, kad mokytojai, mokyklų vadovai, patarėjai ir kiti specialistai, kurie dirba 
su galimais ar esamais mokyklos nebaigusiais asmenimis, būtų tinkamai parengti, 
remiami, motyvuoti ir turintys galių. Tai galima padaryti: 
 investuojant į mokytojų rengimą (pradinį ir nuolatinį), siekiant užtikrinti, kad 

mokytojai ir mokyklų vadovai turėtų gebėjimų ir kompetencijos spręsti rizikos 
grupei priklausančių jaunuolių problemas; 

 užtikrinant, kad mokytojai ir kiti specialistai jaunuolius laikytų sumaniais 
asmenimis, o ne problemų kėlėjais ar asmenimis, neatskleidžiančiais visų 
savo gebėjimų; ir 

 skatinant didelius visų lūkesčius švietimo srityje: mokytojų lūkesčiai neturėtų 
skirtis mokinių, kilusių iš blogesnėje padėtyje esančių šeimų, atžvilgiu; 
 

 svarbą užtikrinti, kad mokiniai mokyklą pradėtų vienodomis sąlygomis, gerinant 
galimybę naudotis aukštos kokybės ankstyvuoju ugdymu ir priežiūra (AUP); 

 paramą mokiniams, pereinantiems iš vieno išsilavinimo lygio į kitą, kuri būtų būdas 
užtikrinti, kad šie pereinamieji laikotarpiai būtų nenutrūkstami (siekiant tai padaryti, 
būtina bendradarbiauti su kitomis mokyklomis ir institucijomis); 

 užtikrinti, kad profesinio mokymo institucijose siūloma parama būtų pakankama 
siekiant patenkinti mokinių grupės poreikius; 

 būtinybę taikyti daug reintegracijos priemonių, įskaitant tas, kurios pagrįstos „viso 
asmens“ metodu, siekiant spręsti visas problemas, su kuriomis susiduria ypatingų 
poreikių turintys asmenys.  


