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ОБОБЩЕНИЕ 
Процент на преждевременно напускане на училище в ЕС 
Повечето млади хора преминават успешно през училищната система и осъществяват 
преход към по-нататъшно образование или обучение или към заетост. Но един на 
всеки седем млади европейски граждани напуска образователната система, без да 
получи уменията или квалификациите, които в момента се считат за необходими за 
осъществяване на успешния преход към пазара на труда и за активно участие в 
днешната икономика, основана на знанието. Това означава, че понастоящем около 
6,4 милиона млади хора в Европа се определят като преждевременно 
напуснали училище1. 
 
В повечето части на Европа процентът на преждевременно напусналите училище (ПНУ) 
е спаднал. През 2000 г. този процент е бил 17,6 % и оттогава се наблюдава спад с 3,2 
процентни пункта. В момента процентът на ПНУ е 14,4 %. До 2009 г. осем държави са 
достигнали равнище на ПНУ, което е по-ниско от целта от 10 % на ЕС (Чешката 
република, Литва, Люксембург, Австрия, Полша, Словения, Словакия и Финландия). В 
държави като Люксембург, Литва и Кипър между 2000 и 2009 г. е отбелязано 
значително намаляване на процента на ПНУ. 
 
Но напредъкът към постигането на целта на ЕС е много по-бавен от очакванията 
и надеждите въпреки широкия набор от инициативи в цяла Европа. В няколко държави 
(Испания, Малта и Португалия) броят на преждевременно напусналите 
образователната система достига един на всеки трима млади хора. Процентът на ПНУ 
варира от най-високата стойност от почти 37 % в Малта до едва 4,3 % в Словакия.  
 
Причини  
Младите хора, които напускат училище, са от различен произход. 
Преждевременното напускане на училище обикновено е резултат на 
постепенен процес на увеличаване на неприсъствието поради лични, социални, 
икономически, географски, образователни или семейни причини. Тези причини могат 
да бъдат външни или вътрешни за училищните процеси и практика и обикновено 
са строго индивидуални. За много от младите хора недоволството е резултат на 
различни причини като тормоз, слаби учебни резултати, недобри отношения с 
учителите, липса на мотивация или „попадане в лоша компания“, докато други 
напускат, защото са изправени пред лични или семейни проблеми като злоупотреба с 
наркотични вещества или липса на дом. Но значителна част от проблема може да се 
припише на липсата на подкрепа и насоки, загубата на интерес към учебната програма 
на основното и средното образование, които често не предлагат достатъчно 
възможности за разнообразни курсове, алтернативни методи на преподаване, 
практически възможности за учене и достатъчно гъвкавост.  
 
 
 

                                                 
1  В ЕС младите хора, които напускат образователната система с квалификация до първата степен на 

средното образование и не следват образование или обучение, се определят като преждевременно 
напуснали училище. Следователно преждевременно напусналите училище са лицата, които са преминали 
само първа степен на основно образование, основно образование, първа степен на средно образование 
или кратък курс за втора степен на средно образование с продължителност под две години (ISCED 0, 1, 2 
или 3в кратък 5), като това включва и лицата, които имат единствено първа степен на професионалното 
образование или професионално образование, което не е довело до втора степен на средно образование. 
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Финансови последствия 
ПНУ е изключително тревожен проблем, тъй като е основен фактор, допринасящ за 
социалното изключване на по-късен етап от живота. Според прогнозите за 
бъдещите нужди от умения в Европа след време едва 1 от 10 работни места ще могат 
да бъдат заемани от преждевременно напуснали училище. Младите хора, които 
напускат училище твърде рано, са изложени на по-голям риск от ниски доходи и 
безработица. Недоброто образование може да доведе и до големи публични и 
социални разходи под формата на по-ниски доходи и по-слаб икономически растеж, 
намаляване на приходите от данъци и по-високи разходи за обществените услуги като 
здравеопазване, наказателно правосъдие и плащане на социални обезщетения. 
 
Всъщност ПНУ води след себе си огромни финансови последствия, тъй като създава 
значителни социални и икономически разходи както за отделните хора, така и за 
обществото, като пожизнените разходи за ПНУ достигат между един и два 
милиона евро за един преждевременно напуснал училище. Цената на този вид 
изключване е изчислена например в Нидерландия, където разходите през целия живот 
на един преждевременно напуснал училище са около 1,8 милиона евро2. Във 
Финландия годишните разходи за един преждевременно напуснал училище достигат 
27 500 евро, като разходите през целия живот (40 години) са над 1,1 милиона евро3 и 
е широко разпространено мнението, че тази сума е много по-ниска от реалните 
разходи. По същия начин в Ирландия годишните разходи за държавата под формата на 
обезщетения и загубата на приходи от данъци за едно преждевременно напуснало 
училище лице от мъжки пол са изчислени на 29 300 евро дори без да са включени 
разходите, свързани със здравни грижи или наказателно правосъдие4. За всяка 
допълнителна година, през която един млад човек остава в училище, той/тя може да 
спечели през живота си допълнителен доход от повече от 70 000 евро5.  
 
По този начин една държава с висок процент на ПНУ ще среща затруднения да 
поддържа високо равнище на заетост и социално сближаване. Ако в цяла 
Европа се наблюдава висок процент на ПНУ, тя няма да може да се конкурира на 
световния пазар и ще бъде възпрепятствано постигането на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж – приоритета на стратегията „Европа 2020“. 
Високият процент на ПНУ се отразява изключително отрицателно и на целта за 
превръщането на ученето през целия живот в реалност и представлява „пропускане на 
възможности за младите хора и загуба на социален и икономически потенциал“6. 
Намаляването на процента на преждевременното напускане на училище в Европа само 
с един процентен пункт би позволило на европейската икономика да разполага всяка 
година с близо половин милион квалифицирани потенциални млади работници 
допълнително7. 
                                                 
2  По изчисления на Ecorys.  
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Хелзинки. Министерство на заетостта и икономиката (2009 г.), 
Nuoret miehet työelämään; mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa. Työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 34/2009 

4  Smyth, E. and McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage (Инвестиране в 
образованието: борба срещу неравнопоставеността в образованието), Институт за икономически и 
социални изследвания, Дъблин, 2009 г.  

5  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers (Преждевременното напускане 
на училище: Уроци от изследванията за лицата, определящи политиката) 

6  Европейска комисия (2011), Намаляване на преждевременното напускане на училище Работен 
документ на службите на Комисията. Придружаващ документ към предложението за препоръка на Съвета 
относно политики за намаляване на преждевременното напускане на училище. [SEC(2011)96], 26 януари 
2011 г. 

7  Европейска комисия (2011), Справяне с преждевременното напускане на училище: Ключов принос 
към стратегията „Европа 2020“ Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
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Поради това не е изненадващо, че ПНУ се счита за основен приоритет на 
политиката не само в Европа, но и в целия развит свят. Проблемът е особено 
актуален, тъй като за разлика от много други фактори (например семейни или лични 
характеристики) образователните постижения могат да се влияят от 
обществената политика8.  
 
Ролята на настоящото проучване 
Работата на европейско равнище за изясняване на картината на ученето в държавите-
членки се засили през последните години. Например в продължение на четири години 
(2006–2010 г.) Генералната дирекция „Образование и култура“ (DG EAC) подпомага 
дейностите на Групата за достъп и социално включване, която събира 17 държави-
членки с цел разглеждане на въпроси, свързани с ПНУ и социалното изключване. 
Работата на групата допринесе за изработването на съобщение на Комисията относно 
ПНУ9. Работният документ на службите на Комисията, придружаващ съобщението, 
включва много примери за политика, изследвани от групата. Мрежата от експерти по 
социални науки в образованието и обучението (NESSE) и Cedefop също са публикували 
анализи на европейско равнище по темата, като докладът на първата е насочен към 
преглед на литературата, а на втората към анализ на насочените към ориентирането 
политики и програми във връзка с ПНУ в Европа. 
 
В този контекст настоящото проучване „Намаляване на преждевременното напускане 
на училище в ЕС“ беше възложено през ноември 2010 г. от Европейския парламент и 
беше осъществено от независимата организация за изследване на обществените 
политики GHK Consulting Ltd. за период от пет месеца между декември 2010 г. и април 
2011 г. Основната цел на проучването е да предложи възможни бъдещи 
действия, които да помогнат на държавите-членки да постигнат по-добри 
резултати в тази област в бъдеще.  
 
Важно е да се спомене, че изследователският подход, възприет за това проучване, е 
различен от предишните европейски прегледи по тази тема и позволява по-подробен 
преглед на малък брой държави-членки при консултации с широк кръг 
заинтересовани страни в тези държави. Те включват представители на 
образователните органи, учители, родители и ученици от средното образование, както 
и специалисти, работещи с преждевременно напускащи училище чрез НПО и проекти, 
насочени към младите хора в рискови групи.   
 
Настоящото проучване обхваща всички 27 държави-членки на ЕС, но включва 
подробен анализ само на девет от тях. Това са: Ирландия, Гърция, Испания, 
Франция, Литва, Нидерландия, Полша, Финландия и Обединеното кралство 
(Англия).  
 
 

                                                                                                                                                            
икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Брюксел, 31.1.2011 г. COM(2011) 18 
окончателен. 

8  Вж. Belfield, C.R. and Lewin, H.M (2007), Цената, която плащаме: Икономически и социални последствия 
от неподходящото образование. И NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy 
Makers (Преждевременното напускане на училище: Уроци от изследванията за лицата, определящи 
политиката) 

9  Планът за действие, съобщението на Комисията и работният документ на службите на Комисията относно 
преждевременното напускане на училище са достъпни на адрес: http://ec.europa.eu/education/school-
education/doc2268_en.htm. 
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Преглед на политиките за справяне с преждевременното 
напускане на училище 
Различните политики, възприети от държавите от ЕС за справяне с ПНУ, се основават 
на много ценности и перспективи и са повлияни от историята и традициите на всяка 
държава-членка. Също така всеки отделен преждевременно напускащ училище има 
своя уникална история и се намира в специфичен контекст или „екосистема“. Поради 
това политиките срещу ПНУ следва да бъдат съответно приспособени и насочени. По 
тези причини не съществува единна политика за намаляване на ПНУ, а в 
различните държави-членки се прилагат разнообразни политики, програми, проекти и 
подходи. Тези подходи могат да бъдат групирани в три широки категории: (i) Намеса 
на стратегическо равнище; (ii) Стратегии за превенция; и (iii) Стратегии за повторна 
интеграция, както е посочено в диаграма 1 по-долу.  
 
Диаграма 1: Типология на подходите на държавите-членки към ПНУ 

НАМЕСА НА СТРАТЕГИЧЕСКО РАВНИЩЕ 
Координиране на политики и мерки Наблюдение на отсъствията и ПНУ 

(брой и причини) 
 
 

СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 
Целенасочени подходи (т.е. намеси, 
основаващи се на характеристиките на 
съответния район, наставничество, 
допълнително обучение, финансова 

подкрепа за деца, семейства, системи за 
ранно предупреждение, подкрепа за 

извършване на преход между 
образователните степени, извънкласни 

дейности и т.н.)  

Системни/структурни реакции (т.е. 
обучение на учители, реформа на учебната 
програма, увеличаване на обхвата на 

задължителното образование, 
висококачествено предучилищно 

образование, ориентиране и консултации, 
работа с родителите и с общността и т.н.) 

 
 

СТРАТЕГИИ ЗА ПОВТОРНА ИНТЕГРАЦИЯ 
Всеобхватни 
услуги за 

подпомагане 
на младите 
хора от 
рискови 
групи 

Преходни 
класове 

Училища за 
втори шанс 

Валидиране на 
неформалното и 
самостоятелното 

учене 

Практически 
(професионални и 

обвързани с 
процеса на 
работа) 

възможности за 
учене 

Източник: GHK Consulting Ltd., 2011 г. 
 

Намеса на стратегическо равнище: Намаляване на ПНУ чрез по-
добра координация и мониторинг 
В много държави-членки се наблюдава ясно забележима положителна промяна в 
начина, по който се подхожда към проблема с преждевременното напускане на 
училище. Двама от всеки петима интервюирани (43 %) в това проучване са заявили, 
че в тяхната страна има „сериозна“ ангажираност за решаването на проблема с 
ПНУ в комбинация с подходяща политика, финансиране и програми. Едва един от 
всеки петима (20 %) интервюирани счита, че равнището на ангажираност и 
инвестиции е „слабо“. 
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Освен това понастоящем повече държави поставят проблема с ПНУ в по-широка 
политическа рамка, например в политиката за учене през целия живот или в по-
широкообхватна стратегия за насърчаване на икономическото и социалното 
сближаване, като по този начин признават, че проблемът е сложен и има много страни. 
Друга положителна промяна е създаването на ясни всеобхватни политически 
рамки относно ПНУ, които обединяват основните заинтересовани страни и 
програмите в една обща политика.  
 
Но повечето държави все още следват фрагментиран и недостатъчно добре 
координиран подход за справяне с ПНУ, което води до дублиране на дейности и 
финансиране. Твърде много от прилаганите решения все още представляват 
обвързани с времето мерки, базирани на проекти или целеви инициативи, насочени 
към конкретни проблеми, вместо да се осъществяват в свързана единна рамка в 
стратегическо и оперативно отношение. Почти една трета (31 %) от 
интервюираните за това проучване считат, че равнището на координиране на 
политиката за намаляване на ПНУ е „слабо“ или „много слабо“. Почти половината 
(45 %) считат, че има „известна“ координация в политиките за намаляване на ПНУ и че 
се търсят „някакви“ връзки с други области на политиката, но че положението може да 
бъде подобрено.  
 
В някои случаи сътрудничеството между образователните и социалните органи и 
органите по заетостта липсва, докато в други съществува необходимост от засилване 
на взаимодействието между политиките, насочени към образованието и към младежта, 
за да бъде постигнат по-свързан и единен подход. В някои държави няколко различни 
органа осъществяват подобни една на друга програми, което води до явно дублиране 
на дейности.  
 
ПНУ е следствие от комбинация от фактори. Поради това междуведомственият и 
мултидисциплинарен подход е в основата на осъществяването на обща концепция за 
намаляване на ПНУ и следва да се премине от теория към прилагане на 
практика на национално, регионално и местно равнище. Настоящото проучване 
показа, че подходите, които се основават на реално сътрудничество между 
различните служби и специалисти на национално, регионално, местно и училищно 
равнище, помагат за намаляване на ПНУ. Такова сътрудничество и 
мултидисциплинарни подходи могат също така да гарантират, че различните 
заинтересовани страни участват и в създаването, и в прилагането на политиката и 
програмите, насочени към ПНУ. Това позволява приемането на общ подход към 
проблема с ПНУ, който взема предвид пълния набор от фактори, които допринасят и 
влияят за задълбочаването му. Освен органите от сферата на образованието, 
младежта, социалната политика, здравеопазването и заетостта това сътрудничество 
следва да включва и социалните партньори, родители, НПО, сектора на младежта и 
самите млади хора. За да може такова сътрудничество да функционира и да има 
продължително въздействие, то следва да бъде включено в основните 
работни практики на службите и други основни заинтересовани страни, работещи с 
млади хора, а не да бъде притурка на равнище проектна дейност. Това включва и 
по-доброто използване на влиянието и/или опита и знанията на определени 
заинтересовани страни, по-специално на родителите, социалните партньори, сектора 
на младежта и НПО.   
 
Заключенията от това проучване също така показват, че политиката и програмите 
следва да вземат предвид резултатите от проучвания и оценки (като последното 
изглежда понастоящем не е силна област), както и от анализи на тенденциите, 
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представени под формата на данни. Изследванията следва да вземат предвид 
най-вече гледната точка на учениците, както и на заинтересованите страни. Двама 
от всеки петима анкетирани (42 %) в нашето проучване считат, че гледната точка на 
младите хора никога не е била или рядко е вземана предвид в контекста на 
политиките в областта на ПНУ в съответната държава. Освен това един от всеки петима 
(18 %) е заявил, че почти няма мерки/политики, свързани с ПНУ, които да се базират 
на солидни доказателства от направени изследвания и оценки. 
 
Предотвратяване на преждевременното напускане на училище  
Твърде много са случаите, в които младите хора напускат системата на образованието 
или обучението поради причини, които могат да бъдат предотвратени. Превантивните 
мерки имат за цел да се справят с ПНУ, преди то да се случи. Обикновено те са по-
ефективни от гледна точка на разходите в сравнение с мерките за повторна 
интеграция.  
 
Като цяло държавите-членки са признали необходимостта да се намерят ефективни 
начини за признаване и справяне с проблемите, които могат да увеличат риска от ПНУ. 
В същото време прилагането на такива стратегии е на много различни етапи в Европа 
и се наблюдават големи различия във видовете намеса, които различните държави 
избират. Като цяло съществува широко признаване на необходимостта да се намерят 
различни решения за различните етапи от процеса в образователната система; това 
личи например от нарастващото признаване на ролята на образованието и грижите в 
ранна детска възраст (ОГРДВ) в стратегиите за намаляване на ПНУ. 
 
Политиките, възприети от държавите-членки за намаляване на риска и 
предотвратяване на ПНУ, могат да се поставят в две по-общи категории: 

 целенасочени политики и мерки; те предоставят конкретна подкрепа на младите 
хора в рискови групи чрез определяне на отделните младежи, групи от 
младежи, училища или квартали с по-висок риск от напускане на училище. 

 широкообхватни политики и мерки; целта им е да подобрят образователната 
система за всички и по този начин да се подобрят резултатите и да се намали 
рискът учениците да я напускат.  

 
Тези подходи се допълват и следователно и двата са необходими: 
целенасочените политики осигуряват подкрепа за онези, които са определени като 
принадлежащи към рисковите групи, но въпреки това има опасност някои млади хора 
да бъдат „изпуснати“. Освен това тези подходи оставят ядрото на образователната 
система непроменено. Поради това широкообхватните мерки могат да се справят с 
проблемите, засягащи цялата образователна система, които допринасят за случаите на 
преждевременното ѝ напускане в дадена държава.  
 
Въпреки това, в дългосрочен план следва да се обърне най-голямо внимание 
на ранната намеса, която е необходима за решаване на проблемите, възникващи в 
началото на процеса, водещ към ПНУ. Дейностите по определяне, наблюдение и 
проследяване са важни за подпомагане на навременната намеса. Системите за 
ранно предупреждение в училищата могат да помогнат за определяне на учениците, за 
които има риск да отпаднат преждевременно. Тези системи следва да са достъпни и да 
осигуряват връзка между различните образователни институции и други 
заинтересовани страни. Ранната намеса е важна и поради факта, че повторната 
интеграция може да стане все по-трудна с увеличаването на периода на прекъсване. 
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Основните преходни етапи (начално към втора степен на начално образование, 
първа степен на средно към втора степен на средно образование) са критични за 
потенциалните преждевременно напускащи училище ученици. Някои от мерките за 
улесняване на тези преходи включват програми за „приятелство“ или наставничество, 
засилено ориентиране, предоставяно от професионалисти, и по-добра комуникация 
между учителите в различните училища и на различните равнища, както и програми за 
включване или въвеждане.  
 
На младите хора, които са в риск от ПНУ, могат да бъдат предложени алтернативи на 
традиционната учебна програма. Новите квалификации и учебни програми обаче 
следва да бъдат признати от общността и да предлагат реални възможности за 
напредък. Може да се направи повече и за рекламиране на стойността на ученето по 
отношение на възможностите за доходи и подобряване на перспективите за живот на 
младите хора, които са в риск от преждевременно напускане на училище. 
 
Предоставянето на съвети и ориентиране е особено важно не само за да се гарантира, 
че младите хора са наясно с подходящите възможности за последващо образование и 
имат мотивация и самочувствие, за да кандидатстват за такива курсове на обучение, 
но и че са взели правилното решение по отношение на образованието си (което от 
своя страна да доведе до намаляване на броя на младежите, напускащи училище 
заради недобър избор на образование). Следователно младите хора следва да получат 
ясни, безпристрастни и конструктивни съвети, за да се гарантира, че са наясно и 
контролират своя избор на образование и кариерно развитие. Освен това 
младите хора в риск от ПНУ често са изправени пред различни сложни проблеми, 
които изискват подкрепа от специализирани консултанти или друга професионална 
помощ. Освен подкрепата от страна на професионалисти, семействата и родителите 
също следва да участват по-активно в училищните дейности. 
 
Важно е учителите да притежават необходимите умения да заинтригуват и мотивират 
всички ученици по овреме на часовете. Обучението на учителите за откриване и 
справяне с рисковете от ПНУ, както и използването на модерни методи на преподаване 
и управление на учебния процес и уменията за изграждане на връзка с учениците им 
са изключително важни. 
 
Проучване, проведено в Испания относно преждевременно напускащите училище, е 
установило, че почти 9 от 10 напускат училище заради повтаряне на учебна година10. 
Следователно класовете с малък брой ученици, помощник-учителите и допълнителното 
обучение могат да предотвратят изоставането на отделните ученици, преди това да се 
е отразило сериозно на образователните им постижения и да е увеличило риска от 
отпадането им.  
 
 
В настоящия икономически контекст, в който публичният бюджет е изправен пред 
безпрецедентни ограничения, е важно да се отбележи, че не всички намеси 
изискват значителни инвестиции. Резултатите от това проучване показват 
значението на насърчаващата, положителна и подкрепяща училищна среда за 
намаляването на риска от ПНУ. Чувството за принадлежност и връзката на 
академично равнище между учителя и ученика, основаваща се на взаимно 
доверие и уважение, са изключително важни за младите хора. Освен това 

                                                 
10  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. y 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, pp. 119-145. 
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възможностите за обмен на опит, практики и умения между лицата, които работят с 
целевата група, може да бъде начин за разпространяване на ефективна практика и 
обучение.  
 
В общностите, където няма стабилна култура на образованието, може да е 
необходимо въвеждането на мерки за ангажиране на родителите, за 
повишаване на тяхната информираност относно значението на образованието 
и за осигуряване на образователни възможности, които да им позволят да подобрят 
собствените си умения.  
 
Извънкласните занимания не само помагат на учениците да усвоят пропуснатото и 
да възвърнат интереса си към ученето, но и да изградят наново положителна връзка с 
училището и работещите там, като в същото време дават възможност за извършването 
на дейности, носещи удовлетворение, които могат да повишат самочувствието и да 
намалят елемента на фрустрация.  
 
Предоставяне на втори шанс 

Мерките за повторна интеграция предлагат на младите хора, напуснали основната 
образователна система, втори шанс да учат или да получат квалификация или 
алтернативна възможност за обучение. Тези мерки се различават по отношение на 
интензивността на предоставяната на участниците подкрепа в зависимост от 
потребностите на отделните целеви групи; някои млади хора се нуждаят от лични 
консултации и практическа подкрепа за решаване на проблеми като липса на дом или 
злоупотреба с наркотични вещества, преди да поемат пътя на повторната интеграция в 
образователната система, докато други са мотивирани да се върнат към образованието 
си и се нуждаят единствено от втори шанс, за да започнат да учат отново.  
 
Всички действия, насочени към онези, които са напуснали училищната система, следва 
да започнат с процес на ангажиране, на изграждане на доверие и чувство за 
принадлежност. Тези действия следва да бъдат изпълнени с високи очаквания, да 
бъдат структурирани, както и безопасни и поставящи предизвикателства. Освен това е 
важно да се отбележи, че много от преждевременно напусналите училище се считат за 
възрастни и очакват да бъдат третирани като такива. В техните собствени описания на 
факторите, които са имали най-голям успех при тях, думите „уважение“ и „доверие“ 
присъстват често. 
 
Повечето мерки за повторна интеграция имат за цел да предоставят алтернатива на 
основната образователна система в съдържанието или стила на преподаване/обучение. 
Инициативите използват различни начини за осигуряване на индивидуален подход към 
ученето, насочен към отделния ученик, който може да се състои например в 
предоставяне на насоки, наставничество, индивидуални учебни планове или 
управление на отделните случаи. Стиловете на преподаване и обучение, използвани 
при мерките за повторна интеграция, често са практически и/или основани на опита. 
Инициативите за предоставяне на по-интензивна подкрепа са насочени към подход, 
вземащ предвид цялата личност, т.е. пълния набор от потребности на отделната 
личност, от лични и социални фактори до пропуските в обучението. Преждевременно 
напусналите училище могат да имат допълнителни пропуски в своите умения и 
способности, които следва да бъдат запълнени, преди те да продължат със своето 
образование, обучение или заетост. Основните умения и житейските умения, които 
надхвърлят основната грамотност и включват например финансова и здравна 
грамотност, могат да бъдат развивани и чрез по-малки учебни единици или да бъдат 
интегрирани в преподаването на други предмети. 
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Гъвкавостта е ключова, за да се гарантира, че мерките за повторна интеграция могат 
да се съчетаят с другите ангажименти на младия човек, например работа и семейни 
отговорности. С помощта на мултидисциплинарния подход със смесени екипи от 
преподаватели или в сътрудничество с външни заинтересовани страни може да се 
обърне внимание на всички видове потребност от подкрепа на младите хора. 
Индивидуалните планове за действие и ясните перспективи за бъдещето, които 
могат да бъдат формулирани в малки учебни единици, могат да бъдат мотивиращи за 
младите хора с ниско самочувствие и отрицателен предишен опит, свързан с 
формалното образование. В този контекст последващите действия са важни, за да 
се гарантира, че резултатите от добрата работа, постигната от мерките за 
повторна интеграция, няма да се загубят в дългосрочен план.  
 
Необходимо е да има приемственост, последователност и съгласуваност между 
услугите и подкрепата, предоставяни на млади хора. В противен случай младите хора 
могат да се объркат в мрежата от различни услуги. Възприетият подход за управление 
на всеки отделен случай има потенциал да предостави по-постоянни средства за 
подпомагане на младите хора в риск, отколкото други подходи, при които младежите 
следва да откриват различни услуги без специална подкрепа. 
 
Резултатите, постигнати от мерките за повторна интеграция, не винаги могат да бъдат 
измерени в количествени данни. Поради това е необходимо да се намерят начини за 
измерване на резултатите по отношение на придобитите лични социални умения. 
Рамките за осигуряване на качество също следва да бъдат създадени така, че да 
вземат предвид и количествените и качествените мерки. 
 
Накрая следва да се спомене, че голям процент от дейностите, насочени към 
повторната интеграция, са временни инициативи и проекти. Въпреки че ПНУ е 
дълбоко вкоренена характеристика на системите на образование и обучение в ЕС, 
изглежда има тенденция дейностите за повторна интеграция да не се ползват с 
пълноценна роля и статут. Това е проблем, който следва да се разгледа в бъдеще, като 
обаче е необходимо да се има предвид, че копирането на успешни проекти, проведени 
на местно равнище, и прилагането им в по-широк мащаб може да представлява 
предизвикателство. Разработването на регионални мерки или мерки, приложими за 
цялата система, изисква време и усилия. Въпреки това, ако правителствата признават 
значението на повторното интегриране на младите хора, които са напуснали 
образователната система, и гарантират дългосрочна подкрепа за дейностите по 
повторна интеграция, може да се постигне по-добро съгласуване, както и по-
голяма яснота по отношение на най-добрите практики, стандарти и потребности от 
обучение и подкрепа на обучаващите се и на преподавателите.  
 
Обобщение на ефективните практики за справяне с ПНУ 

В политиките и мерките за предотвратяване на ПНУ и за повторна интеграция 
съществуват четири общи характеристики, които определят стратегическия успех. Това 
са: 

 признаване на проблема и решимост на първо място той да се смекчи и, ако е 
възможно, предотврати, а след това преждевременно напусналите да бъдат 
повторно интегрирани в образованието. 

 интегрирано стратегическо планиране, провеждане на политики и предоставяне 
на услуги, осигуряване на подходяща и ефективна подкрепа за преждевременно 
напусналите училище и за онези, които работят с тях. 
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 творчество, новаторство, гъвкавост и желание за промяна от страна на хората, 
определящи политиката, и на специалистите в областта и по-специално подход 
за решаване на индивидуалните проблеми, пред които са изправени 
преждевременно напускащите училище и младежите в риск. 

 широк подход към предоставянето на услуги (във и извън училищата), който да:  
 внушава съчувствие, уважение, предизвикателства и високи очаквания на 

преждевременно напусналите училище, на техните семейства, връстници 
и общности; 

 насърчава учащите и внушава чувство на принадлежност; 
 е ясен, свързан, всеобхватен и постоянен и да се основава на 

многоведомствена дейност; както и 
 да е навременен, контролиращ, отзивчив, насочен към резултатите и 

ефективен по отношение на разходите. 
 
Действия на равнище ЕС за справяне с ПНУ 
Признаването от страна на ЕС на спешната необходимост от справяне с ПНУ е 
отразено в серия от декларации за стратегически политики за установяване на 
европейска рамка от действия и цели, както и за предоставяне на финансова и 
организационна подкрепа на държавите-членки. С Лисабонската стратегия бяха 
въведени пет целеви показателя, включително за намаляване на дела на 
преждевременното напускане на училище до средно 10 % до 2010 г.  Тази цел обаче 
не беше постигната и в последствие беше приета отново през май 2009 г. на 2 941-то 
заседание на Съвета на министрите на образованието, младежта и културата. През 
юни 2010 г. европейските държавни и правителствени ръководители приеха 
стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 
Отправяйки ясно послание към държавите-членки, целта за намаляване на ПНУ до 
10 % беше определена като една от основните цели на тази стратегия. 
Държавите-членки се съгласиха да работят за целта от 10 % с помощта на 
стратегически рамки за сътрудничество в областта на образованието и обучението 
(ОО2010 и ОО2020).  
 
Този въпрос е засегнат и в редица съобщения на Комисията относно 
образованието и обучението. По-специално Комисията неотдавна публикува 
Съобщение относно справяне с преждевременното напускане на училище и 
предложение за препоръка на Съвета относно политики за намаляване на ПНУ11.  
 
Значението на това да се гарантира, че всички млади хора напускат образователната 
система с достатъчно умения, за да влязат на пазара на труда, беше подчертано от ЕС 
и в рамките на Европейската стратегия за заетостта (ЕСЗ). Насоките за политиките 
по заетостта на държавите-членки подчертават необходимостта от значително 
намаляване на броя на младите хора, които напускат училищната система 
преждевременно. Политиките на Европейската комисия, насочени към 
младежта, също подчертават значението на развиването на възможности за 
неформално обучение като едно от действията за справяне с ПНУ. 
 
Декларациите на ЕС за широка стратегическа политика са получили израз в редица 
действия. Приоритетите, определени за програмните периоди 2000–2006 и 2007-
2013 г. на Европейския социален фонд (ЕСФ) отразяват признаването от страна на 

                                                 
11  Планът за действие, съобщението на Комисията и работният документ на службите на Комисията относно 

преждевременното напускане на училище са достъпни на адрес: http://ec.europa.eu/education/school-
education/doc2268_en.htm. 
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Комисията и на държавите-членки на необходимостта от решаване на проблема чрез 
модернизиране на образователните системи и учебните програми. Програмата „Учене 
през целия живот“ (ПУЦЖ) също предоставя на държавите-членки възможности да 
развиват и осъществяват дейности в тази област. Години наред годишните 
стратегически приоритети на ПУЦЖ подчертават значението на оказването на 
подкрепа на младите хора в риск, например чрез осигуряване на възможности за втори 
шанс, по-добро използване на ИКТ за мотивиране на учащите и за осигуряване на 
възможност за повторното им връщане в образователната система и по-тясно участие 
на родителите в образованието на техните деца.  
 
Подпомагат се и възможностите за обмен на опит между представители на държавите-
членки, НПО, социални партньори и специалисти от училищата и образователните 
институции. Например в продължение на четири години (2006–2010 г.) основните 
заинтересовани страни от 17 държави имаха възможност да сравнят политиките и 
практиките, свързани с ПНУ в различни градове и държави из цяла Европа (като част 
от дейностите на Групата за достъп и социално включване). Програмата за учебни 
посещения осигурява и подкрепа за учебни посещения по проблемите на ПНУ на 
специалисти и на хора, определящи политиката. Други програми, свързани с 
Европейската стратегия за заетостта, ръководени от Генерална дирекция „Заетост, 
социални въпроси и приобщаване“ (DG EMPL), например Европейската обсерватория 
по заетостта (ЕОЗ), Програмата за взаимно обучение към Европейската стратегия за 
заетостта (ПВО) и диалогът между ОСЗ също допринасят за обмена на опит между 
държавите-членки по въпросите на ПНУ.  
 
Разработването на общи европейски инструменти за образование и обучение, 
например Европейската квалификационна рамка (ЕКР) също помага за насърчаване на 
реформите на национално равнище. ЕКР например насърчава държавите-членки да 
работят за въвеждането на свои собствени национални квалификационни рамки (НКР), 
които определят равнищата на образование спрямо учебните резултати. При този 
начин на определяне на квалификациите те могат да бъдат разбити на отделни учебни 
единици, което означава, че всеки може постепенно да премине отделните единици за 
получаване на квалификация. Това дава възможност на преждевременно напусналите 
училище, които вече са преминали части от квалификацията, докато все още са били в 
образователната система, да преминат индивидуална програма на обучение за 
запълване на пропуските в познанията им, вместо да се налага да повтарят целия курс 
на обучение. Удостоверяването на завършването на учебните единици може да бъде 
по-мотивиращо за хора с по-ниско самочувствие и може да създаде чувство за 
постигнат резултат при завършването на всяка учебна единица.  
 
Също така въвеждането на ЕКР и съответните НКР показва промяна в акцента на 
образователните квалификации от измерването на вложените в учебния процес усилия 
(посещаване на курс на обучение, участие в учебната практика) към резултатите от 
обучението (натрупване на знания и умения). Това означава, че квалификационните 
рамки могат да се използват и за подпомагане на утвърждаването на неформалното и 
самостоятелното учене, което само по себе си е потенциално средство за подкрепа на 
преждевременно напусналите училище чрез осигуряване на възможност за признаване 
на уменията и способностите, които са придобили извън учебната среда, например на 
работното място или у дома. 
 
Накрая следва да се отбележи, че водещата инициатива на стратегията „Европа 2020“ 
„Младежта в движение“ неотдавна установи рамка за заетост сред младежта, 
основаваща се на редица приоритети за намаляване на безработицата сред младите и 
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за подобряване на възможностите за работа на младите хора, един от които е 
подкрепа за младите хора в риск.  
 
Наблюдавани резултати от действията на равнище ЕС 
Изглежда12, че редица необвързващи мерки, въведени от Комисията, са оказали 
въздействие върху националните (и регионалните) усилия за намаляване на 
ПНУ. Заинтересованите страни от държавите-членки считат, че европейското 
финансиране (по-специално ЕСФ) и ясните показатели за ПНУ, които позволяват на 
държавите да сравняват своите постижения в сферата, са имали особено голямо 
въздействие върху националните (и регионалните) усилия за намаляване на ПНУ.  
 
Всички засегнати държави-членки потвърдиха, че съфинансирането за ПНУ е било 
използвано за финансиране на дейности, насочени към предотвратяването на 
отпадането от училище и повторната интеграция на онези, които са отпаднали от 
системата преждевременно; действително, много хора считат ЕСФ за най-
ефективния инструмент на ЕС, който оказва най-голямо въздействие. Сред 
примерите за дейности, финансирани от ЕСФ, са въвеждането на различни учебни 
програми, класове за ученици със специални потребности, възможности за втори шанс, 
системи за ранно предупреждение и следене на посещаемостта, възможности за 
интегриране на социалния пазар и на пазара на труда и подобряване на 
съществуващите условия за предоставяне на насоки и консултации.  
 
ЕСФ е особено важен за подпомагане на разработването на национални 
подходи за справяне с ПНУ. Това означава, че по принцип желанието да се направи 
нещо във връзка с проблема с ПНУ винаги е присъствало, но ЕСФ е осигурил 
финансирането за предприемане на конкретни действия. За съжаление обаче в някои 
случаи държавите-членки не са осигурили устойчиво финансиране за своята политика 
за намаляване на ПНУ и продължават да разчитат на ЕСФ. Дейностите, финансирани от 
ЕСФ, също следва да бъдат подходящо определени и насочени въз основа на точната 
оценка на степента и характера на проблема на национално, регионално или местно 
равнище. 
 
Друга полза от европейското финансиране (във всички направления), посочена от 
редица заинтересовани страни, е, че то насърчава развиването на култура на следене 
и оценка, макар че общото мнение е, че в това отношение са необходими 
допълнителни подобрения. В бъдеще е важно средствата на ЕС да се насочат към 
дейности, които оказват устойчиво въздействие върху живота на младите хора и 
работните практики на основните заинтересовани страни (органи и училища). 
 
Въпреки че не всички заинтересовани страни са информирани в еднаква степен 
относно целта за 10 % ПНУ, общо 61 % от анкетираните са заявили, че целта е 
оказала въздействие върху политиката, която водят („известно“ или 
„значително“). Едва 18 % от интервюираните са заявили, че тя не е оказала 
въздействие. В някои държави тя е помогнала да се повиши интересът към проблема, 
да се измерят мащабите му и той да бъде дефиниран. По-специално тази цел е 
помогнала вниманието по отношение на проблема на национално равнище да се 
засили и поддържа, тъй като в повечето държави още преди въвеждането на целта той 
вече е бил признат за важен приоритет на политиката. Тя служи и за показател за 
измерване на напредъка във всяка държава. В някои случаи този фактор е създал 
                                                 
12  Важно е да се отбележи, че „резултатите“, посочени в тази част от доклада, не са базирани на формална 

оценка на дейностите на Европейската комисия в тази област. Те са базирани на наблюденията на 
анкетираните по въпроса и на информация от публикации. 
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стимул за действие в тази област благодарение на нежеланието на някои държави да 
изостават от други. Тази цел е разпространявана и от медиите в много държави, което 
допълнително оказва натиск за предприемане на действия върху определени 
правителства. Това се възприема като положителен резултат. В същото време е важно 
да се отбележи, че този натиск се чувства по-силно в някои държави, отколкото в 
други.  
 
Като цяло анкетираните от държавите-членки считат, че липсват ясни доказателства, 
които да демонстрират дали други дейности, инструменти и програми на равнище ЕС 
са оказали въздействие върху политиките за намаляване на ПНУ в техните държави13.  
 
Що се отнася до бъдещето, очаква се, че целта на стратегията „Европа 2020“ във 
връзка с ПНУ ще помогне да продължи да се засилва вниманието върху 
темата и тя да продължи да бъде разглеждана като приоритет. Очаква се искането 
държавите-членки да определят свои собствени цели по отношение на ПНУ и 
въвеждането на „Европейски семестър” да окажат положително въздействие върху 
програмата за намаляване на ПНУ. През последните години редица държави също са 
си поставили по-амбициозни цели.      
 
Основни препоръки 
Представеното проучване предлага преглед на настоящото положение в Европа във 
връзка с проблема с преждевременното напускане на училище, базиран на прегледа 
на политиките и мерките във всички държави-членки и на по-задълбочено изследване 
на девет държави, разглеждани поотделно. Въз основа на този труд е възможно да се 
определят някои сфери на политиката, които следва да бъдат подобрени или където е 
необходимо да бъдат запълнени пропуските. Те са посочени по-долу.  
Въз основа на констатациите от проучването препоръчваме на Европейската 
комисия да: 

 насърчава по-доброто разбиране в държавите-членки на ПНУ като комплексно 
явление, което се влияе от набор от образователни, личностни и социално-
икономически фактори;  

 продължи да следи развитието на мащабите и обхвата на явлението ПНУ на 
различни образователни равнища във всички държави-членки. Определянето на 
цели може да помогне за поддържането на приоритетния статут на проблема; 

 продължи да съфинансира различни възможности за държавите-членки да 
реформират и подобрят системите на образованието и обучението, за да могат 
по-добре да отговарят на потребностите на младите хора в риск. Що се отнася 
до финансирането, следва да се предвидят следните дейности: 
 да се гарантира, че финансирането е насочено към постигане на 

устойчиви резултати, т.е. дейности, които водят до постоянна промяна в 
работните практики на органите на различни равнища, вместо голям брой 
нови проекти, особено в държави, където вече са осъществени много 
пилотни дейности, 

 дейностите за европейско съфинансиране за намаляване на ПНУ следва 
да се осъществяват на базата на подходящ анализ на съществуващото 
положение и очакваните или целевите резултати, 

                                                 
13  Важно е да се отбележи, че в това проучване не са интервюирани служители, пряко свързани с много от 

тези дейности – посочените гледни точки отразяват само мненията на интервюираните лица, работещи в 
областта на политиката за справяне с ПНУ в деветте държави, предмет на проучването.   
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 за решаване на проблема с ПНУ е необходим мултидисциплинарен подход 
и поради това ЕС може да обмисли възможността да въведе като условие 
на мерките за финансиране в подкрепа на действия за намаляване на 
преждевременното напускане на училище в държавите-членки тези 
действия да обхващат различни сектори едновременно (т.е. образование, 
заетост, социални въпроси и младеж). 

 финансирането може да бъде насочено към по-целенасочени и/или по-
добре дефинирани действия или приоритетни групи по съществуващите 
програми за финансиране (т.е. ЕСФ, ПУЦЖ);  

 продължи да засилва хоризонталното сътрудничество и обмена на опит и добри 
практики сред държавите-членки (както сред хората, определящи политиките, 
така и сред специалистите) по отношение на мерките за предотвратяване на 
ПНУ и за повторна интеграция на младите хора в целенасочени дейности за 
образование и обучение. Това би означавало разширяване на възможностите за 
работни групи и взаимно обучение чрез по-доброто им ориентиране към целите;  

 продължи да събира данни и да популяризира социално-икономическите ползи 
от предотвратяването на преждевременното напускане на училище (например 
чрез подпомагане на изследванията на краткосрочните и дългосрочните 
финансови последствия от ПНУ) и успешните подходи към справяне с ПНУ в 
различен контекст. Например, би могла да се създаде онлайн обсерватория за 
най-добри практики като централно място, където да се събират успешните 
модели на политики и практики, които могат да бъдат свързани с работни групи, 
мрежи и програми за взаимно обучение. 

 насърчава държавите-членки да инвестират в по-добър мониторинг на 
преждевременно напускащите училище. Системите за ранно предупреждение 
могат да бъдат особено ефективни за тази цел. 

 
По отношение на политиките и стратегиите за намаляване на ПНУ 
препоръчваме на националните/регионалните(/местните) органи да: 

 гарантират прилагането на всеобхватна, координирана стратегия за справяне с 
ПНУ;  

 извършват редовен преглед на стратегията, за да са сигурни, че политиките и 
условията са подходящи за текущия контекст и потребности;  

 разработят и прилагат политики за намаляване на ПНУ, които да бъдат тясно 
обвързани с по-широки политики, засягащи живота на децата и младите хора;  

 гарантират, че политиците и другите хора, вземащи решения, са наясно с 
разходите и последствията от ПНУ; твърде често „изключването от 
образованието“ върви ръка за ръка с други видове изключване (напр. социално 
изключване, здравословни проблеми, участие в престъпна дейност, 
бездействие, безработица); 

 ограничат подходите за намаляване на ПНУ, които разчитат на голям брой 
проекти с малки мащаби и краткосрочно финансиране. Вместо това следва да 
гарантират, че справянето с проблема с преждевременното напускане на 
училище е част от усилията за подобряване на качеството на образованието за 
всички в комбинация с целенасочени подходи за подпомагане на онези, които 
са в най-голям риск. Такива стратегии следва да се прилагат както за 
общообразователните, така и за професионалните училища и да бъдат 
приспособени към местните, регионалните и националните условия;  
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 поставят дългосрочен акцент върху предотвратяването и ранната намеса, 
въпреки че винаги е необходимо да съществува комбинация от превантивни 
мерки и мерки за повторна интеграция. Превенцията може да се окаже особено 
ефективна (от гледна точка на разходите), а ранната намеса е важна, тъй като 
повторната интеграция може да става все по-трудна с увеличаване на периода 
на прекъсване; 

 гарантират, че констатациите от изследвания, мониторинг и оценка се вземат 
предвид и се предприемат необходимите действия във връзка с тях; 
ефективните политики за намаляване на ПНУ се основават на доказателства за 
факторите, водещи до ПНУ, както и на точната информация относно броя и 
профила на преждевременно напускащите училище;  

 гарантират, че политиките за намаляване на ПНУ се определят от потребностите 
на младите хора, а не от потребностите на институциите или на системата; 
младите хора следва да бъдат в основата на общата стратегия за справяне с 
ПНУ. Това може да се постигне, например, като се гарантира, че младите хора и 
организации/специалисти, работещи с младежи в риск, получават подходяща 
информация относно политиките, които ги засягат.  

 важно е и да се гарантира по-голямото участие на родителите в образователния 
процес. Училищата следва да споделят методи и инструменти за ангажиране на 
родителите на ученици в риск и за повишаване на информираността им относно 
значението на образованието. 

 
По отношение на разпределянето на отговорностите препоръчваме на 
националните/регионалните/местните органи да: 

 превърнат в реалност междуведомствената и мултидисциплинарната работа на 
национално, регионално и местно равнище; ПНУ е резултат от комбинация от 
фактори и не може да се разреши само от органите на образованието. Поради 
това междуведомствената работа може да бъда по-ефективна от гледна точка на 
разходите, тъй като по този начин може да се избегне припокриването и 
дублирането на усилия и тя може да помогне да се гарантира, че никое 
дете/млад човек няма да бъде оставен(о) без подкрепа;  

 разгледат възможността за предоставяне на цялостната отговорност за 
координиране на работата за намаляване на ПНУ на един орган. Този 
координатор обаче следва да работи с органите от сферата на образованието, 
младежта, социалната политика, здравеопазването и заетостта, както и със 
социалните партньори, родители, НПО, сектора на младежта и самите млади 
хора; 
предоставят необходимото финансиране и време, докато започне да 
функционира многоведомствената мултидисциплинарна система, за да 
гарантират интегрирането в основните практики на общ подход (вместо 
проектни дейности); 

 засилят връзките с младежки и ученически организации, НПО, работещи с 
уязвими групи, и със социалните партньори. Сътрудничеството със социалните 
партньори може да увеличи отзивчивостта на пазара на труда към ученето, а 
работата на НПО, наставниците и общностните групи, насочена към нуждаещите 
се, може да помогне за идентифицирането и достигането до групите, на които е 
най-трудно да се помогне. Не бива да се подценява и значението на подкрепата 
от страна на връстниците. Дейностите на младежкия и студентския сектор, 
насочени към млади хора в извънучилищен контекст, следва да продължат да 
бъдат подпомагани, но те също така могат да играят и важна роля за 
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подпомагане на целите за завършване на училище;  
 обмислят възможността, където е възможно, училищата и местните партньори да 

получават по-голяма автономност за намиране на собствени решения, за да 
отговорят на потребностите на младите хора в риск или на такива, които вече са 
отпаднали от образователната система. Това обаче следва да се балансира с 
помощта на ефективна система за следене и отчетност.  

Основният доклад за това проучване представя широк преглед на различни 
мерки, приети от държавите-членки за справяне с проблема с ПНУ, и 
разглежда техните положителни резултати и ограничения. Във връзка с 
практическото прилагане на мерките за справяне с ПНУ са установени редица 
конкретни области, които изискват по-специално внимание. Препоръчваме на 
националните/регионалните/местните органи да обърнат особено внимание 
на следните въпроси: 

 преглед на учебните програми за средно образование, за да се гарантира, че те 
са приспособени в достатъчна степен към отделните потребности и предлагат 
възможност за гъвкаво обучение и индивидуални учебни планове, които са 
съобразени с потребностите на учениците по отношение на съдържанието 
(както академичното, така и професионалното) и стила на обучение. В същото 
време на учителите следва да се осигуряват възможности за подходящо 
продължаващо професионално развитие, за се гарантира, че разполагат с 
необходимите умения за работа с новите методи на преподаване и учене; 

 разглеждане на възможността за предоставяне на допълнително обучение 
(индивидуално или в малки групи) като начин за свеждане до минимум на броя 
на учениците, които повтарят учебната година, и за предотвратяване на 
изоставането на отделни ученици, преди това да се е отразило сериозно на 
академичните им постижения и да е увеличило риска от отпадането им от 
образователната система; 

 необходимост от популяризиране на значението на насърчаването, 
положителната и подкрепящата училищна среда за намаляването на риска от 
ПНУ. Чувството за принадлежност и връзката на академично равнище между 
учителя и ученика, основаваща се на взаимно доверие и уважение, са 
изключително важни за младите хора;  

 насърчаване на по-добро събиране на данни относно ПНУ и на системи за 
следене на отсъствията, тъй като това може да помогне да се развие 
целенасочена политика и да послужи като система за ранно предупреждение, 
която да дава възможност на училищата и органите да се намесват на ранен 
етап и по този начин да се намали рискът от изключване; 

 необходимост от установяване на връзка между образованието/обучението и 
сферата на заетостта, например чрез работни практики, наставничество и 
възможности за професионално обучение, основаващо се на обучение в процеса 
на работа. Това може да доведе до по-добро разбиране на значението и 
стойността на образованието от страна на младите хора и да подобри 
възможностите им за реализация на пазара на труда;  

 предлагане и качество на консултирането (психологическа и емоционална 
подкрепа) и кариерно ориентиране в училищата и образователните институции; 

 осигуряване на подходящо обучение, подкрепа, мотивация и правомощия на 
учителите, директорите, консултантите и други специалисти, които работят с 
потенциални ПНУ или с вече напуснали преждевременно ученици. Това може да 
се постигне чрез: 
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 инвестиране в обучението на учители, първоначално и продължаващо, за 
да се гарантира, че учителите и директорите притежават необходимите 
умения и способности да се справят с младите хора в риск, 

 гарантиране, че учителите и другите специалисти възприемат младите 
хора като способни личности, а не като проблемни или несериозни 
ученици, както и 

 насърчаване на високи образователни очаквания за всички – очакванията 
на учителите не следва да бъдат различни за ученици с по-
неблагоприятен социален произход; 
 

 значението на това да се гарантира, че децата започват училище при равни 
условия чрез подобряване на достъпа до висококачествено образование и 
грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ); 

 подкрепа за ученици в периодите на преход от една образователна степен към 
друга като начин да се гарантира непрекъснатостта на този преход (за тази цел 
сътрудничеството и комуникацията с други училища и органи е от изключително 
значение); 

 гарантиране, че предлаганата в институциите за ПОО подкрепа отговаря на 
потребностите на всички ученици; 

 необходимост от различни мерки за повторна интеграция, включително такива, 
които са насочени към подход, вземащ предвид цялата личност, т.е. пълния 
набор от фактори, свързани с отделната личност с комплексни потребности.  


