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SEZNAM OKRAJŠAV 

ALJ Action locale pour jeunes (Lokalna akcija za mlade – Luksemburg) 

Cedefop Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja 

DEIS Delivering Equality of Opportunity in Schools (Enake možnosti v 

šolah – Irska) 

DG EAC Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo 

DG EMPL Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 

E2C Écoles de la 2eme Chance (Šole za drugo priložnost – Francija) 

ECEC Predšolska vzgoja in varstvo 

EEO Evropski observatorij za zaposlovanje 

EES Evropska strategija zaposlovanja 

EMA Nadomestilo za izobraževanje – Združeno kraljestvo 

EPPE Projekt za učinkovito predšolsko izobraževanje – Združeno kraljestvo 

EQF Evropsko ogrodje kvalifikacij 

ESF Evropski socialni sklad 

ESL Prezgodnje opuščanje šolanja/šolski osip/osipnik(i) 

ESO Educación Secundaria Obligatoria (obvezno srednješolsko 

izobraževanje – Španija) 

ESRI Inštitut za ekonomske in socialne raziskave – Irska 

E&T Izobraževanje in usposabljanje 

ET2010  Evropski strateški okvir za izobraževanje in usposabljanje 2010 

ET2020 Evropski strateški okvir za izobraževanje in usposabljanje 2020 

GDP Bruto domači proizvod 

ISCED Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja 
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(I)VET (Začetno) poklicno izobraževanje in usposabljanje 

JCSP Program za pridobitev srednješolskega spričevala Junior Certificate 

School Programme – Irska 

JSA Nadomestilo za brezposelnost – Irska in Združeno kraljestvo 

LCA Poklicno izobraževanje Leaving Certificate Applied – Irska 

LFS Anketa o delovni sili 

LGBT Lezbijke, geji, biseksualci in transseksualci 

LLP Program vseživljenjskega učenja 

LOE Organski zakon o izobraževanju – Španija 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs (poklicno srednješolsko izobraževanje –

Nizozemska) 

MGI Mission générale d'insertion (splošni program za vključevanje – 

Francija) 

MLP Program vzajemnega učenja 

MS Države članice 

NEET Zunaj zaposlitve, izobraževanja in usposabljanja  

NESSE Mreža strokovnjakov za družbene vede na področju izobraževanja in 

usposabljanja 

NGO Nevladna organizacija 

NEWB Nacionalni svet za socialno varstvo v izobraževanju – Irska 

NMA Nov sodoben vajeniški program - Ciper 

NQF Nacionalni okvir kvalifikacij 

OECD Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj 

OMC Odprta metoda usklajevanja 
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PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial (programi začetnih 

poklicnih kvalifikacij – Španija) 

PES Javni zavod za zaposlovanje 

PISA Program za mednarodno ocenjevanje študentov 

PLYA Projektno učenje za mlajše odrasle – Slovenija 

p.p Odstotne točke 

PPRE Programme personnalisé de réussite educative (individualizirani 

programi za izobraževalni uspeh – Francija) 

PROA Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (program za krepitev, 

usmerjanje in podporo – Španija) 

ProgeSs Projekt gegen Schulschwänzen (projekt za boj proti neopravičenemu 

izostajanju od pouka - Nemčija) 

RAR Réseaux ambition réussite (mreža za šolski uspeh – Francija) 

RASED Réseaux d'aides spécialisées aux élčves en difficulté (mreža 

specializirane pomoči za učence v težavah – Francija) 

RONI Kazalni tveganja, da se posameznik znajde zunaj izobraževanja, 

zaposlitve ali usposabljanja – Združeno kraljestvo 

RSR Réseaux de réussite scolaire (mreža za šolski uspeh – Francija) 

SCP Program za dokončanje šolanja – Irska 

SDE/ΣΔΕ Šola za drugo priložnost – Grčija 

SEN Posebne izobraževalne potrebe  

SPHE Družbena, osebnostna in zdravstvena vzgoja – Irska 

VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (pripravljalno poklicno 

srednje izobraževanje – Nizozemska) 

VTOS Program priložnosti za poklicno izobraževanje – Irska 
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POVZETEK 
Stopnja prezgodnjega opuščanja šolanja v EU 
Večina mladih se dobro znajde v šolskem sistemu in zmore prehod v nadaljnje 
izobraževanje ali usposabljanje oziroma zaposlitev. Eden izmed sedmih mladih 
Evropejcev pa šolanje opusti, ne da bi pridobil veščine oziroma kvalifikacije, ki dandanes 
veljajo kot potrebne za uspešen vstop na trg dela in za dejavno udeležbo v gospodarstvu, 
temelječem na znanju. To pomeni, da je trenutno v Evropi 6,4 milijona mladih, ki so 
razvrščeni med osipnike1. 
 
Stopnja šolskega osipa se je v večini Evrope zmanjšala. Leta 2000 je znašala 17,6 % in od 
takrat se je zmanjšala za 3,2 odstotni točki, tako da zdaj znaša 14,4 %. Do leta 2009 je 
osem držav članic doseglo stopnjo šolskega osipa, ki je nižja od 10 %, kar je cilj EU (Češka 
republika, Litva, Luksemburg, Avstrija, Poljska, Slovenija, Slovaška in Finska). V državah, 
kot so Luksemburg, Litva in Ciper, je ta stopnja med letoma 2000 in 2009 občutno upadla. 
 
Vendar pa je bil napredek pri doseganju cilja EU veliko počasnejši, kot je bilo 
pričakovano in želeno, kljub najrazličnejšim ukrepom, ki so bili uvedeni v Evropi. V mnogih 
državah (Španija, Malta in Portugalska) šolanje prezgodaj opusti kar eden izmed treh 
mladih. Stopnja šolskega osipa niha od skoraj 37 % na Malti do 4,3 % na Slovaškem.  
 
Vzroki  
Mladi, ki prezgodaj opustijo šolanje, prihajajo iz različnih domačih okolij. Šolski osip je 
ponavadi posledica procesa izgubljanja stika iz osebnih, družbenih, ekonomskih, 
geografskih, izobraževalnih ali družinskih razlogov. Ti razlogi so lahko del šolskega 
procesa in izkušenj ali pa ne in se ponavadi zelo razlikujejo glede na posameznika. 
Mnogi postanejo nezadovoljni zaradi ustrahovanja, slabega učnega uspeha, slabih odnosov 
z učitelji, pomanjkanja zanimanja ali slabe družbe, medtem ko se drugi soočajo z osebnimi 
ali družinskimi težavami, kot je zloraba drog ali brezdomstvo. Vsemu navkljub je mogoče 
večino težav pripisati pomanjkanju podpore in usmerjanja, nezanimanju za šolanje ter 
učnim načrtom na sekundarni ravni, ki zelo pogosto ne ponujajo dovolj možnosti za 
raznolike programe, alternativne pedagoške metode ter poskusne in druge praktične 
možnosti učenja oziroma niso dovolj prilagodljivi.  
 
Stroški 
Šolski osip je skrb zbujajoč pojav, saj je glavni dejavnik, ki prispeva k družbeni 
izključenosti v poznejšem življenju. Napovedi o potrebnih veščinah v Evropi kažejo, da 
bodo v prihodnosti osipniki dovolj usposobljeni samo za eno izmed desetih delovnih mest. 
Mladi, ki prezgodaj opustijo šolanje, imajo pogosteje nižje plače ali so brezposelni. 
Neustrezna izobrazba povzroča tudi ogromne javne in socialne stroške zaradi nižjih 
prihodkov in gospodarske rasti, nižjih davčnih prihodkov in dražjih javnih storitev, kot so 
zdravstvo, pravosodje in socialni prispevki. 
 
Šolski osip ima hude finančne posledice, saj povzroča ogromno socialno in ekonomsko 
breme tako za posameznike kot za družbo – stroški zgodnjega osipa tako znašajo od 

                                                 
1  V EU so med tiste, ki so prezgodaj končali šolanje, uvrščeni mladi, ki imajo samo nižjo srednjo izobrazbo in se 

ne udeležujejo izobraževanja in usposabljanja. Gre torej za tiste, ki so dokončali predšolsko, osnovnošolsko, 
nižje srednje ali višje srednje izobraževanje, ki je trajalo manj kot dve leti (ISCED 0, 1, 2 ali 3c short5), in 
tiste, ki imajo samo pripravljalno poklicno ali poklicno izobrazbo, za katero niso prejeli spričevala o višjem 
sekundarnem šolanju. 
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enega do dveh milijonov evrov v celotnem življenju posameznika, ki je prezgodaj 
opustil šolanje. Vseživljenjske stroške takšne izključenosti so denimo izračunali na 
Nizozemskem, kjer na posameznega osipnika znašajo približno 1,8 milijona EUR2. Na 
Finskem letni stroški na posameznika, ki je prezgodaj opustil šolanje, znašajo 27.500 EUR 
letno, kar v celotnem življenju (40 let) znaša več kot 1,1 milijona EUR3 – in v splošnem 
velja, da so ti stroški še podcenjeni. Na Irskem so bili letni stroški za državo v obliki 
socialne podpore in izgube davčnih prihodkov na posameznega moškega, ki se je prezgodaj 
prenehal šolati, ocenjeni na 29.300 EUR, pri čemer niso upoštevani stroški zdravstvenega 
varstva in kriminala4. S podaljšanjem šolanja za eno leto lahko posameznik v svojem 
življenju zasluži do 70.000 EUR več kot sicer5.  
 
Država z velikim šolskim osipom bo torej le s težavo ohranjala visoko stopnjo 
zaposlenosti in socialne kohezije. Če bodo stopnje šolskega osipa v Evropi visoke, bo ta 
težko konkurirala na mednarodnem trgu in se bo soočala z ovirami pri doseganju 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti – kar je prednostna naloga v strategiji 
Evropa 2020. Visoke stopnje osipa neugodno vplivajo tudi na izvajanje vseživljenjskega 
učenja in so „zapravljanje tako posameznikovih priložnosti kot družbenega in 
gospodarskega potenciala“6. Z zmanjšanjem evropske stopnje šolskega osipa za eno samo 
odstotno točko bi evropsko gospodarstvo vsako leto pridobilo skoraj pol milijona dodatnih 
kvalificiranih mladih kandidatov za zaposlitev7. 
 
Zato ni nič nenavadnega, da vprašanje šolskega osipa velja za osrednjo politično 
prednostno nalogo ne le v Evropi, temveč povsod v razvitem svetu. Razlog je predvsem 
ta, da je v nasprotju z mnogimi drugimi dejavniki (kot so družinske in osebne značilnosti) 
na doseženo stopnjo izobrazbe mogoče vplivati z javnimi politikami8.  
 
Vloga te študije 
Na evropski ravni so se prizadevanja za seznanjanje z izkušnjami držav članic v zadnjih 
letih okrepila. Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo je v štiriletnem obdobju 
(2006–2010) omogočil delovanje grozda za dostop in socialno vključenost, v kateri so 
predstavniki 17 držav članic preučevali vprašanja v zvezi s šolskim osipom in socialno 
izključenostjo. Grozd je prispeval k pripravi sporočila Komisije o šolskem osipu 9. Delovni 
dokument služb Komisije, priložen sporočilu, vsebuje številne primere politik, ki jih je 
preučil omenjeni grozd. Mreža strokovnjakov za družbene vede na področju izobraževanja 
in usposabljanja (NESSE) in Cedefop sta prav tako objavila analize te tematike na evropski 
ravni, pri čemer se je poročilo mreže osredotočilo na pregled literature, poročilo Cedefopa 
pa na analizo evropskih politik in programov za zmanjševanje osipa, temelječih na 
usmerjanju. 
                                                 
2  Izračunal Ecorys.  
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

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

4  Smyth, E., in McCoy, S.: Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and Social 
Research Institute, Dublin, 2009.  

5  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
6  Evropska komisija (2011), Reducing early school leaving. Delovni dokument služb Komisije. Spremni dokument 

k predlogu priporočila Sveta o politikah za zmanjšanje prezgodnjega opuščanja šolanja. [SEC(2011)96], 
26. januar 2011. 

7  Evropska komisija (2011): Zmanjševanje osipa kot ključni prispevek k strategiji Evropa 2020. Sporočilo 
Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Bruselj, 
31. 1. 2011, KOM(2011) 18 konč. 

8  Belfield, C. R., in Lewin, H. M, The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate Education, 
2007. NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 

9  Akcijski načrt, sporočilo Komisije in delovni dokument njenih služb o prezgodnjem opuščanju šolanja so na 
voljo na naslovu: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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V povezavi s tem je Evropski parlament novembra 2010 naročil to študijo o zmanjševanju 
šolskega osipa v EU, izvedla pa jo je neodvisna organizacija za raziskavo javnih politik GHK 
Consulting Ltd., in sicer v petmesečnem obdobju med decembrom 2010 in aprilom 2011. 
Osrednji cilj študije je predlagati možne ukrepe, ki bi bili državam članicam v 
pomoč na tem področju.  
 
Omeniti je treba, da je raziskovalni pristop te študije drugačen kot v prejšnjih evropskih 
raziskavah na to temo, saj je obsegal podrobnejši pregled manjšega števila držav 
članic in posvetovanje s številnimi deležniki v teh državah. Te so zajemale 
predstavnike izobraževalnih organov, učitelje, starše in dijake, pa tudi predstavnike 
nevladnih organizacij in sodelujoče pri projektih za ogroženo mladino, ki se ukvarjajo z 
mladimi, ki so prezgodaj opustili šolanje.   
 
Študija zajema vseh 27 držav članic EU, podrobneje pa jih je bilo analiziranih samo devet, 
in sicer Irska, Grčija, Španija, Francija, Litva, Nizozemska, Poljska, Finska in 
Združeno kraljestvo (Anglija).  

Pregled odzivov politike na šolski osip 
Odzivi politike, ki so jih uvedle države EU v odgovor na šolski osip, upoštevajo številne 
vrednote in vidike, nanje pa vplivata tudi zgodovina in tradicija posamezne države članice. 
Poleg tega ima prav vsak posameznik, ki je prezgodaj opustil šolanje, lastno zgodovino in 
se je znašel v posebnih okoliščinah oziroma „ekosistemu“. Odzive na šolski osip je treba 
zato prilagoditi po meri. Enoten odziv na osip torej ni mogoč in države članice so zato 
razvile najrazličnejše politike, programe, projekte in pristope, ki jih je mogoče razvrstiti v 
tri širše kategorije: (i) ukrepi na strateški ravni; (ii) preventivne strategije in (iii) strategije 
za ponovno vključevanje, kot je prikazano na sliki 1 v nadaljevanju.  
 
Slika 1: Tipologija pristopov držav članic k šolskemu osipu 

UKREPI NA STRATEŠKI RAVNI 
Usklajevanje politik in ukrepov Spremljanje izostajanja od pouka in 

osipa (številke in razlogi) 
 
 

PREVENTIVNE STRATEGIJE 
Ciljno usmerjeni pristopi (npr. območni 

ukrepi, mentorstvo, dopolnilni pouk, 
finančna pomoč za otroke in družine, 

sistemi zgodnjega opozarjanja, podpora za 
prehod, zunajšolske dejavnosti itd.) 

Sistemski/strukturni ukrepi (npr. 
usposabljanje učiteljev, reforma učnega 
načrta, povečevanje obsega obveznega 

izobraževanja, kakovostna predšolska vzgoja, 
usmerjanje in svetovanje, delo s starši in 

skupnostmi itd.) 
 
 

STRATEGIJE ZA PONOVNO VKLJUČEVANJE 
Celovita 

podpora za 
ogrožene 

mlade 

Prehodno 
izobraževanje 

Šole za drugo 
priložnost 

Ovrednotenje 
neformalnega in 
priložnostnega 
izobraževanja 

Praktično 
izobraževanje 

(poklicno 
izobraževanje in 
praktični pouk) 

Vir: GHK Consulting Ltd., 2011 
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Ukrepi na strateški ravni: zmanjšanje osipa z boljšim usklajevanjem 
in spremljanjem 
Pristop k prezgodnjemu opuščanju šolanja se je v številnih državah članicah občutno 
izboljšal. Dva izmed petih vprašanih (43 %) v okviru te študije sta izjavila, da je njuna 
država „odločno zavezana zmanjšanju osipa“ in da v ta namen zagotavlja ustrezne 
politike, finančna sredstva in programe. Le eden izmet petih vprašanih (20 %) je ocenil, da 
je raven zavzetosti in naložb nizka. 
 
Naraslo je tudi število držav, ki vprašanje šolskega osipa rešujejo v kontekstu 
širšega političnega okvira, na primer s politiko vseživljenjskega učenja ali širšo 
strategijo za spodbujanje ekonomske in socialne kohezije, s čimer priznavajo, da ima to 
vprašanje številne razsežnosti in da ni preprosto. Drug pozitiven trend je oblikovanje 
eksplicitnih in celovitih okvirov politik za zmanjšanje osipa, ki združujejo osrednje 
deležnike in programe v eni sami, vseobsegajoči politiki.  
 
Kljub temu pa je pristop k šolskemu osipu v večini držav še vedno razdrobljen in premalo 
usklajen, kar vodi v podvajanje dejavnosti in financiranja. Še vedno gre prevečkrat za 
časovno omejene projektne ukrepe ali ciljno usmerjene pobude za urejanje posebnih 
vprašanj in ne za dejavnosti v sklopu skladnega, tako strateško kot operativno 
povezanega okvira. Skoraj tretjina (31 %) vprašanih je menila, da je usklajevanje politik 
za zmanjševanje šolskega osipa slabo ali zelo slabo. Skoraj polovica (45 %) jih je ocenila, 
da usklajevanje politik za zmanjšanje osipa sicer obstaja in da so nekatere od teh politik 
povezane z drugimi področji, vendar bi bilo mogoče razmere še izboljšati.  
 
V nekaterih primerih izobraževalni organi ter organi za socialno skrbstvo in zaposlovanje ne 
sodelujejo, v drugih državah pa bi bilo treba na primer okrepiti povezave med 
izobraževalnimi politikami in politikami za mlade, kar bi omogočilo oblikovanje skladnejšega 
in bolj povezanega pristopa. Ponekod različni organi izvajajo podobne programe, kar vodi k 
podvajanju dejavnosti.  
Šolski osip je posledica več dejavnikov, zato sta sodelovanje med organi in 
multidisciplinarno delo ključnega pomena za uresničevanje skupne vizije za zmanjšanje 
osipa, pri čemer bi bilo treba narediti tudi korak od teorije k praksi, tako na nacionalni in 
regionalni kot na lokalni ravni. Ta raziskava je pokazala, da pristopi, ki temeljijo na 
resničnem sodelovanju med različnimi organi in strokovnjaki na nacionalni, 
regionalni, lokalni in šolski ravni, prispevajo k zmanjšanju osipa. Takšno sodelovanje in 
multidisciplinarni pristop zagotavljata, da so v oblikovanje in izvajanje politik in programov 
za zmanjšanje osipa vključeni različni deležniki. Pri obravnavi šolskega osipa omogočata 
tudi pristop k „otroku kot celoti“, ki upošteva vse vplivne dejavnike, ki prispevajo k osipu. 
Takšno sodelovanje mora poleg organov, odgovornih za izobraževanje, mladino, socialno in 
zdravstveno varstvo ter zaposlovanje, vključevati tudi socialne partnerje, starše, nevladne 
organizacije, mladinski sektor in mlade same. Da bo sodelovanje uspešno in bo imelo 
dolgoročen učinek, mora biti del osrednjih delovnih postopkov organov in drugih 
pomembnih deležnikov, ki se ukvarjajo z mladimi, ne pa samo dodatek k posameznim 
projektnim dejavnostim. To pomeni tudi boljšo uporabo vpliva in/ali strokovnega znanja 
določenih deležnikov, zlasti staršev, socialnih partnerjev, mladinskega sektorja in nevladnih 
organizacij.   
 
Rezultati te študije kažejo, da je treba politike in programe opreti na znanje, pridobljeno z 
raziskavami in ocenami (slednje so področje, ki je trenutno še vedno šibko), pa tudi analize 
trendov, ki jih izkazujejo podatki. Pri raziskavah je treba še posebej upoštevati 
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mnenja učencev, pa tudi drugih vpletenih deležnikov. Dva izmed petih vprašanih (42 %) 
sta menila, da so mnenja mladih v politikah za zmanjšanje osipa v njuni državi upoštevana 
zelo redko ali pa celo nikoli. Poleg tega je eden izmed petih vprašanih (18 %) navedel, da 
redko kateri ukrep ali politika za zmanjševanje šolskega osipa temelji na trdnih dokazih iz 
raziskav in ocen. 
 
Preprečevanje prezgodnjega opuščanja šolanja  
V številnih primerih mladi opustijo šolanje ali izobraževanje iz razlogov, ki bi jih bilo 
mogoče preprečiti. Preventivni ukrepi so torej namenjeni preprečevanju šolskega osipa in 
so ponavadi stroškovno učinkovitejši kot ukrepi za ponovno vključevanje.  
 
Države članice v splošnem priznavajo, da je treba poiskati učinkovite načine za 
prepoznavanje in reševanje težav, ki lahko povečajo tveganje za prezgodaj opustitev 
šolanja. Izvajanje takšnih strategij je v Evropi v zelo različnih fazah in odzivi posameznih 
držav na to problematiko se zelo razlikujejo. Vse bolj postaja jasno, da je treba poiskati 
različne rešitve za različne točke v izobraževalnem procesu; dokaz za to je na primer vse 
bolj razširjeno spoznanje o pomembnosti predšolske vzgoje in varstva v strategijah za 
zmanjšanje osipa. 
 
Politike, ki so jih države članice sprejele, da bi preprečile osip in zmanjšale tveganje zanj, 
je mogoče razvrstiti v dve širši kategoriji: 

 ciljno usmerjene politike in ukrepi: ti zagotavljajo posebno podporo za ogrožene 
mlade, tako da opredelijo posameznike, skupine, šole in soseske, kjer je verjetnost 
osipa večja; 

 celovite politike in ukrepi: njihov cilj je izboljšati izobraževalni sistem za vse, pri tem 
pa izboljšati tudi učni uspeh in zmanjšati verjetnost prezgodnje opustitve šolanja.  

 
 
Ta dva pristopa se dopolnjujeta, zato sta potrebna oba: ciljno usmerjene politike 
zagotavljajo podporo za tiste, ki so ocenjeni kot najbolj ogroženi, kar pa pomeni, da lahko 
nekateri mladi „uidejo skozi sito“. Poleg tega ciljno usmerjeni pristopi ne spreminjajo jedra 
izobraževalnega sistema. Celoviti ukrepi v nasprotju s tem rešujejo sistemske 
težave, ki prispevajo k pogostosti šolskega osipa v posamezni državi.  
 
Dolgoročno bi se bilo treba osredotočiti na pravočasno ukrepanje, ki je potrebno za 
odpravo težav, ki se pojavijo na začetku postopnega procesa, ki vodi k prezgodnji opustitvi 
šolanja. Za pravočasno ukrepanje pa so bistvenega pomena opredeljevanje in 
spremljanje dejavnosti ter njihovo sledenje.  Sistemi zgodnjega opozarjanja v šolah 
lahko prispevajo k odkrivanju učencev, ki jim grozi, da bodo prezgodaj opustili šolanje. Ti 
sistemi morajo biti dostopni za različne ponudnike izobraževanja in druge vpletene 
deležnike ter jih povezovati. Zgodnje posredovanje je pomembno tudi zato, ker lahko 
postane ponovno vključevanje sčasoma vse težje, odvisno od dolžine obdobja, ko učenec ni 
sodeloval v izobraževalnem sistemu. 
 
Ključne točke prehoda (od osnovne do srednje stopnje, od nižje sekundarne do višje 
sekundarne stopnje) so osrednjega pomena za morebitne osipnike. Nekateri ukrepi, ki naj 
bi ta prehod olajšali, so programi mentorstva ali „učnih tovarišev“, okrepljeno usmerjanje, 
ki ga zagotavljajo strokovnjaki, boljša komunikacija med učitelji na različnih šolah in 
stopnjah, pa tudi programi „dobrodošlice“ ali uvajanja.  
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Mladim, ki jim grozi, da bodo prezgodaj opustili šolanje, je mogoče ponuditi alternativne 
možnosti namesto tradicionalnega učnega načrta. Vendar pa morajo biti nove 
kvalifikacije in učni programi v skupnosti sprejeti in morajo ponujati možnosti za 
resnično napredovanje. Več bi bilo mogoče narediti za spodbujanje izobraževanje kot 
vrednote pri mladih, ki jim grozi, da bodo šolanje opustili, češ da izobrazba prinese boljši 
zaslužek in boljše življenjske priložnosti. 
 
Nasveti in usmerjanje niso bistvenega pomena samo zato, ker mladim omogočajo, da 
najdejo ustrezne možnosti za nadaljnje izobraževanje ter voljo in samozavest za udeležbo v 
takšnih programih, temveč jim pomagajo sprejeti tudi pravo odločitev o izobraževalni smeri 
(tako je osip zaradi napačne izbire študijskega programa manjši). Mladim je treba torej dati 
jasne, nepristranske in konstruktivne nasvete, da bodo ozaveščeni in da se bodo 
lahko sami odločali o svojem učnem načrtu in poklicni poti. Mladi, ki jim grozi, da 
bodo opustili šolanje, se pogosto soočajo z zapletenimi problemi, ki zahtevajo pomoč 
specializiranih svetovalcev ali drugih strokovnjakov. Poleg strokovnjakov morajo biti v 
šolskih dejavnostih tesneje udeležene tudi družine in starši. 
 
Zelo je pomembno, da so učitelji sposobni zbuditi pozornost in motivirati vse učence v 
razredu. Usposabljanje učiteljev o odkrivanju in odpravljanju tveganj za šolski osip ter o 
uporabi sodobnih metod poučevanja, o doseganju reda v razredu in o vzpostavljanju 
odnosov je pomembno. 
 
V španski raziskavi o osipnikih v šolah je bilo ugotovljeno, da je skoraj 9 izmed 10 šolarjev 
opustilo šolanje zaradi izkušenj, ki so jih doživeli, ko so ponavljali razred 10. Majhni razredi, 
pomožni učitelji in dopolnilni pouk lahko preprečijo, da bi posamezni učenci zaostajali, 
preden ima zaostanek resne posledice za njihov učni uspeh in preden se poveča tveganje, 
da bodo šolanje opustili.  
 
 
V trenutnih gospodarskih razmerah, ko je varčevanje z javnimi financami doseglo vrhunec, 
je treba opozoriti, da vsi ukrepi ne zahtevajo nujno velikih finančnih vložkov. Dokazi, 
zbrani s to raziskavo, kažejo, da je mogoče tveganje osipa zmanjšati že s spodbudnim in 
pozitivnim šolskim okoljem, ki je v podporo učencem. Občutek pripadnosti in odnos 
med učiteljem in učencem, ki temelji na prenosu znanja ter vzajemnem zaupanju 
in spoštovanju, sta za mlade izjemno pomembna. Poleg tega so tudi priložnosti 
zaposlenih, ki delajo s ciljno skupino, za izmenjavo izkušenj, prakse in veščin eden od 
načinov za širjenje učinkovitih postopkov in znanja.  
 
V skupnostih, kjer kultura izobraževanja ni dovolj močna, utegnejo biti potrebni ukrepi 
za pritegnitev staršev, okrepitev njihovega zavedanja o pomembnosti 
izobraževanja in za zagotovitev izobraževalnih priložnosti za starše, da bodo izpopolnili 
lastna znanja in veščine.  
 
Zunajšolske dejavnosti učencem pomagajo, da nadoknadijo zaostanke in se znova 
navdušijo za učenje, omogočajo jim, da vzpostavijo pozitiven odnos s šolo in učitelji, ter 
jim ponujajo izpolnjujoče dejavnosti, ki krepijo njihovo samozavest in blažijo njihovo 
nezadovoljstvo.  
 
 

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

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
posebna izdaja 2010, str. 119–145. 
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Zagotavljanje druge priložnosti 
Ukrepi za ponovno vključitev mladim, ki so opustili redno šolanje, ponujajo drugo priložnost 
za izobraževanje ali pridobitev kvalifikacij oziroma alternativne možnosti za izobraževanje. 
Razlikujejo se po intenzivnosti podpore za udeležence, odvisno od potreb 
posebnih ciljnih skupin; nekateri mladi potrebujejo svetovanje in praktično pomoč pri 
reševanju težav, kot so brezdomstvo ali zloraba drog, preden se lahko znova poskušajo 
vključiti v izobraževanje, medtem ko si drugi želijo vrnitve in jim je treba le ponuditi 
priložnost za to.  
 
Vsi ukrepi, namenjeni mladim, ki so šolanje že opustili, se morajo začeti s procesom 
vzpostavljanja stika ter gradnje zaupanja in občutka pripadnosti. Zbujati morajo velika 
pričakovanja, biti strukturirani in varni, hkrati pa morajo pomeniti izziv za sodelujoče. Ne 
kaže pozabiti, da se imajo številni posamezniki, ki so prezgodaj opustili šolanje, za 
odrasle in da od drugih pričakujejo, da bodo z njimi ravnali kot z odraslimi. Ko opisujejo, 
kaj se jim je zgodilo, vedno znova uporabljajo besede, kot je „spoštovanje“ ali „zaupanje“. 
 
Večina ukrepov za ponovno vključitev ponuja alternative rednemu šolanju, kar zadeva 
vsebino ali metode poučevanja/učenja. Takšne pobude na različne načine zagotavljajo na 
učence osredotočene, individualizirane pristope k učenju, na primer z usmerjanjem, 
mentorstvom, individualnimi učnimi načrti ali upravljanjem posameznih primerov. Metode 
poučevanja in učenja v ukrepih za ponovno vključitev so pogosto praktične in/ali 
izkustvene. Pobude, ki predvidevajo bolj intenzivno podporo, temeljijo na pristopu „celostne 
osebnosti“ in skušajo odgovoriti na vse potrebe posameznika, od osebnih in družbenih 
problemov do pomanjkljive izobrazbe. Učenci, ki so prezgodaj opustili šolanje, imajo lahko 
še dodatne pomanjkljivosti v veščinah in znanju, ki jih je treba odpraviti, preden se lahko 
nadalje izobražujejo, usposabljajo ali zaposlijo. Osnovne in praktične spretnosti – ki 
presegajo osnovno pismenost in računsko pismenost in zajemajo na primer osnovno znanje 
o financah in zdravju – je mogoče zagotavljati v manjših skupinah ali jih je mogoče vključiti 
v učni program drugih predmetov. 
 
Prilagodljivost je osrednjega pomena, saj je treba ukrepe za ponovno vključitev 
prilagoditi drugim obveznostim mladih, kot so delo in družinske obveznosti. 
Multidisciplinarni pristop z mešanimi ekipami učiteljev ali v sodelovanju z zunanjimi 
deležniki zagotavlja, da bo poskrbljeno za vse potrebe mladih po pomoči. Individualni 
načrti za ukrepanje in jasni načrti za prihodnost – ki lahko sestojijo iz manjših enot 
učne snovi – lahko spodbudijo mlade, ki niso samozavestni in imajo slabe izkušnje z rednim 
šolanjem. V zvezi s tem so pomembni nadaljnji ukrepi, da se zagotovi, da se 
rezultati, doseženi z ukrepi za ponovno vključitev, na dolgi rok spet ne izgubijo.  
 
Treba je zagotoviti nepretrganost, skladnost in povezanost storitev in podpore za mlade, 
sicer se lahko ti v množici različnih storitev zmedejo. Pristop upravljanja posameznih 
primerov lahko ponudi bolj dosledne oblike podpore za ogrožene mlade kot nekateri drugi 
pristopi, pri katerih se od mladih pričakuje, da bodo različne storitve poiskali brez posebne 
pomoči. 
 
Rezultatov ukrepov za ponovno vključevanje ni mogoče vedno prikazati s kvantitativnimi 
podatki, zato je treba poiskati načine za merjenje „mehkih“ rezultatov. Oblikovati je treba 
tudi okvire za zagotavljanje kakovosti, da se upošteva tako kvantitativne kot kvalitativne 
ukrepe. 
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Velik delež ukrepov za ponovno vključevanje predstavljajo začasne pobude in 
projekti. Čeprav je šolski osip trdno zakoreninjena lastnost šolskih in izobraževalnih 
sistemov v EU, se zdi, da se dejavnostim ponovnega vključevanja ne namenja pomembne 
vloge oziroma statusa. To bi bilo treba v prihodnje izboljšati, čeprav je treba priznati, da 
uspešnih lokalnih projektov ni lahko izvajati v večjem obsegu. Razvoj regionalnih oziroma 
sistemskih ukrepov zahteva čas in voljo. Toda če se vlade zavedajo, kako pomembno je 
znova vključiti mlade, ki so opustili šolanje, in jim ponujajo dolgoročno pomoč pri 
ponovnem vključevanju, je mogoče doseči večjo kohezijo, pa tudi večjo preglednost 
glede najboljših praks, standardov ter potreb po izobraževanju in podpori učencev in 
učiteljev.  
 
Povzetek uspešne prakse za zmanjšanje osipa 

Politike in ukrepi za preprečevanje osipa in ponovno vključevanje imajo štiri glavne 
značilnosti, ki odločajo o strateškem uspehu. Te so: 

 priznavanje, da problem obstaja, in odločitev, da se ga najprej ublaži in po možnosti 
prepreči, nato pa osipnike znova vključi v izobraževanje; 

 celovito strateško načrtovanje, izvajanje politik in storitev ter zagotavljanje ustrezne 
in učinkovite pomoči tako za osipnike kot tiste, ki z njimi delajo; 

 ustvarjalnost, inovativnost, prilagodljivost in pripravljenost na spremembe pri 
oblikovalcih politik in izvajalcih, zlasti pa reševanje dilem posameznikov, ki so že 
opustili šolanje ali jim to grozi; 

 širok pristop k opravljanju storitev (v šolah in zunaj njih), ki:  
 osipnikom, njihovim družinam, sošolcem in skupnostim daje občutek sočutja, 

spoštovanja, izzivov in velikih pričakovanj; 
 spodbuja učence in krepi občutek pripadnosti; 
 je jasen, povezovalen, celovit in skladen ter temelji na prizadevanjih različnih 

izvajalcev; ter 
 je pravočasen, pozoren, odziven, usmerjen v rezultate in stroškovno 

učinkovit. 
 
Ukrepi proti šolskemu osipu na ravni EU 
Odgovor na spoznanje EU, da se mora nemudoma odzvati na šolski osip, so bile izjave 
o strateških politikah, s katerimi je bil vzpostavljen evropski okvir za ukrepe in 
cilje, pa tudi finančna in organizacijska podpora državam članicam. Lizbonska strategija je 
uvedla pet primerjalnih meril, med drugim zmanjšanje povprečnega šolskega osipa v EU na 
10 % do leta 2010. Ta cilj ni bil dosežen in je bil znova sprejet maja 2009 na 2941. 
zasedanju Sveta za izobraževanje, mladino in kulturo. Junija 2010 so voditelji evropskih 
držav in vlad sprejeli strategijo Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. 
Države članice so prejele nedvoumno sporočilo, da je zmanjšanje šolskega osipa na 10 % 
eden od glavnih ciljev, ki bo omogočil uresničitev te strategije. Države članice so se 
dogovorile, da bodo skušale omenjeni cilj doseči s strateškima okviroma za sodelovanje na 
področju izobraževanja in usposabljanja (ET2010 in ET2020).  
 
Na to vprašanje je večkrat opozorila tudi Komisija v svojih sporočilih o izobraževanju 
in usposabljanju. Nedavno je objavila sporočilo o zmanjševanju šolskega osipa in predlog 
za priporočilo Sveta o politikah za zmanjševanje šolskega osipa11.  
 
                                                 
11  Akcijski načrt, sporočilo Komisije in delovni dokument njenih služb o prezgodnjem opuščanju šolanja so na 

voljo na naslovu: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm. 
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Pomen tega, da vsi mladi končajo šolanje z ustreznimi znanji in veščinami, ki jim 
omogočajo vstopiti na trg dela, je EU poudarila tudi v evropski strategiji zaposlovanja. 
Smernice za politiko zaposlovanja v državah članicah opozarjajo, da je treba korenito 
zmanjšati število mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje. Politike Komisije za mladino 
prav tako poudarjajo, da je treba v okviru ukrepov proti šolskemu osipu razviti neformalne 
priložnosti za izobraževanje. 
 
Splošne izjave EU o strateški politiki so privedle do vrste ukrepov. Prednostne naloge, 
opredeljene za programski obdobji 2000–2006 in 2007–2013 Evropskega socialnega 
sklada, kažejo, da so se Komisija in države članice zavedle, da se je treba z vprašanjem 
osipa spopasti z modernizacijo izobraževalnih sistemov in učnih načrtov. Program 
vseživljenjskega učenja je državam članicam prav tako ponudil priložnosti, da razvijejo in 
izvajajo ukrepe na tem področju. Letne strateške prednostne naloge tega programa že 
dolga leta pričajo, da je pomembno podpreti ogrožene mlade, na primer s ponujanjem 
novih priložnosti, z boljšo uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, da se 
učence spodbudi in se jim omogoči vrnitev v izobraževalni sistem, ter s tesnejšo udeležbo 
staršev v izobraževanju otrok.  
 
Predstavniki držav članic, nevladnih organizacij, socialnih partnerjev ter izvajalcev iz šol in 
izobraževalnih ustanov so dobili tudi nove priložnosti za izmenjavo izkušenj. Glavni 
deležniki iz 17 držav so imeli na primer štiri leta (2006–2010) možnost primerjati politike in 
prakso za boj proti osipu v različnih evropskih mestih in državah (v okviru dejavnosti 
grozda za dostop in socialno vključenost). Program študijskih obiskov je omogočal obiske 
izvajalcev in oblikovalcev politik v zvezi s šolskim osipom. Drugi programi, povezani z 
evropsko strategijo zaposlovanja, ki jih je izvajal generalni direktorat za zaposlovanje, 
socialne zadeve in vključevanje (GD EMPL), na primer evropski observatorij za 
zaposlovanje (EEO), program vzajemnega učenja (MLP) in dialog med javnimi zavodi za 
zaposlovanje, so prav tako olajšali izmenjavo izkušenj v zvezi z osipom med državami 
članicami.  
 
Razvoj skupnih evropskih orodij za izobraževanje in usposabljanje, kot je evropsko 
ogrodje kvalifikacij (EQF), je prav tako prispeval k reformam na nacionalni ravni. Države 
članice je denimo spodbudil, naj si prizadevajo za uvedbo lastnega nacionalnega okvira 
kvalifikacij, kjer bodo izobrazbene ravni opredeljene glede na učne rezultate. Če so 
kvalifikacije opredeljene na ta način, jih je mogoče razčleniti na enote, kar pomeni, da 
lahko posamezniki te učne enote dokončujejo postopoma in na koncu pridobijo kvalifikacije. 
Za osipnike, ki so morda že delno pridobili kvalifikacije, ko so še hodili v šolo, je to 
priložnost, da se lotijo prilagojenega izobraževanja in nadoknadijo zamujeno, namesto da 
bi morali ponavljati celoten študij. Pridobivanje znanja po enotah je morda tudi bolj 
spodbudno za nesamozavestne posameznike, saj imajo vsakič, ko dokončajo posamezno 
enoto, občutek, da so nekaj dosegli.  
 
Prav tako je pomembno, da uvedba evropskega okvira kvalifikacij in nacionalnih okvirov 
kvalifikacij pomeni premik v izobraževanju in usposabljanju v tem smislu, da se namesto 
učnih „vložkov“ (prisotnost pri pouku, sodelovanje pri izobraževanju) večji poudarek 
namenja učnim rezultatom (pridobivanje znanja ali veščin). To pomeni, da lahko ogrodje 
kvalifikacij služi tudi za potrditev neformalnega in priložnostnega izobraževanja, kar bi že 
samo po sebi lahko pomagalo osipnikom, saj omogoča priznanje veščin in znanja, ki so ga 
pridobili zunaj šolskega okolja, na primer na delovnem mestu ali doma. 
 
V okviru vodilne pobude za mobilnost mladih v strategiji Evropa 2020 je bil nedavno tega 
vzpostavljen okvir za zaposlovanje mladih, temelječ na številnih prednostnih nalogah za 
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zmanjšanje brezposelnosti mladih in izboljšanje priložnosti za zaposlitev, med katerimi je 
tudi podpora za ogroženo mladino.  
 
Zaznani rezultati dejavnosti na ravni EU 
Zdi se,12 da je vrsta nezakonodajnih ukrepov, ki jih je uvedla Komisija, prispevala k 
nacionalnim (in regionalnim) prizadevanjem za zmanjšanje šolskega osipa. 
Deležniki iz držav članic menijo, da so evropska finančna sredstva (zlasti iz Evropskega 
socialnega sklada) in jasna primerjalna merila za šolski osip, ki so državam omogočila 
primerjavo rezultatov, še posebej vplivala na nacionalna (in regionalna) prizadevanja za 
zmanjšanje osipa.  
 
Vse vpletene države članice so potrdile, da je bilo sofinanciranje za zmanjšanje osipa 
uporabljeno za preprečevanje šolskega neuspeha in ponovno vključevanje tistih, ki so 
šolanje prezgodaj opustili. Evropski socialni sklad je bil po mnenju mnogih najučinkovitejši 
instrument EU, ki je prinesel največ rezultatov. Primeri ukrepov, ki so se financirali iz tega 
sklada, so uvedba drugačnih učnih načrtov, pouk za učence s posebnimi potrebami, 
zagotavljanje druge priložnosti, sistemi zgodnjega opozarjanja in nadzora udeležbe, 
možnosti za družbeno vključitev in vključitev na trg dela ter izboljšave obstoječega 
usmerjanja in svetovanja.  
 
Evropski socialni sklad je bil še posebej pomemben dejavnik pri razvoju 
nacionalnih pristopov k zmanjševanju osipa. To pomeni, da je ponavadi že obstajala 
namera, da se osip zmanjša, sklad pa je zagotovil sredstva za razvoj ukrepov. Žal nekatere 
države članice niso bile sposobne priskrbeti trajnostnega financiranja politik za 
zmanjševanje osipa in so še vedno odvisne od sredstev omenjenega sklada. Dejavnosti, ki 
se financirajo iz Evropskega socialnega sklada, morajo biti ustrezno opredeljene in ciljno 
usmerjene, temeljiti pa morajo na natančni oceni obsega in narave problema na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni. 
 
Ena od koristi evropskega financiranja (vsi viri), ki so jo navedli številni deležniki, je 
dejstvo, da spodbuja razvoj kulture spremljanja in ocenjevanja, čeprav je splošno priznano, 
da so pri tem potrebne nadaljnje izboljšave. V prihodnje bo pomembno, da bodo 
sredstva EU porabljena za dejavnosti, ki bodo imele trajnostni učinek na življenja mladih in 
delovne metode osrednjih deležnikov (oblasti in šol). 
 
Čeprav nekateri deležniki niso povsem seznanjeni s primerjalnim merilom 10 % za šolski 
osip, je kar 61 % vprašanih deležnikov navedlo, da je to merilo („dokaj“ ali 
„občutno“) vplivalo na njihovo oblikovanje politik. Samo 18 % vprašanih je trdilo, da 
merilo ni imelo nobenega vpliva. V nekaterih državah je zbudilo zanimanje za problem 
osipa, njegovo merjenje in opredeljevanje. Še pogosteje je pomagalo okrepiti in ohraniti 
pozornost, saj so mnoge države še preden je bilo primerjalno merilo uvedeno spoznale, da 
gre za zelo pomembno prednostno politično nalogo. Merilo je služilo tudi za primerjavo, 
kolikšen napredek je bil dosežen v posamezni državi. V nekaterih primerih je ta dejavnik 
ustvaril „medsebojne pritiske med kolegi“, naj čim hitreje ukrepajo, da ne bi zaostajali za 
drugimi državami. Mediji v mnogih državah so poročali o tem primerjalnem merilu in tako 
še povečali pritisk na vlade, naj vendarle ukrepajo. Rezultat je bil ocenjen kot dober, kljub 
vsemu pa je treba omeniti, da je bil pritisk v nekaterih državah močnejši kot v drugih.  
 

                                                 
12  Omeniti je treba, da rezultati, ki jih navajamo v tem delu poročila, ne izvirajo iz uradne ocene dejavnosti 

Komisije na tem področju, temveč gre za opažanja vprašanih v zvezi s to problematiko in podatki iz gradiva. 
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Vprašani iz različnih držav članic so v splošnem ocenili, da ni dovolj dokazov, ki bi pričali, 
ali druge dejavnosti, instrumenti in programi na ravni EU vplivajo na politike o šolskem 
osipu v njihovih državah 13.  
 
Pričakovati je, da bo primerjalno merilo za šolski osip iz strategije Evropa 2020 še 
naprej krepilo pomen te tematike in ohranjalo njeno prepoznavnost. Zahteva, naj 
države članice določijo lastne cilje za šolski osip, in uvedba evropskega semestra naj bi 
imeli pozitiven učinek na načrte za zmanjšanje osipa. V zadnjih letih so si številne države 
postavile tudi bolj velikopotezne cilje.      
 
Glavna priporočila 
Ta študija vsebuje pregled trenutnih razmer v Evropi na področju prezgodnjega opuščanja 
šolanja, ki temelji na pregledu politik in ukrepov v vseh državah članicah ter podrobnejši 
analizi stanja v devetih državah. Na podlagi tega je bilo mogoče opredeliti nekatera 
področja politike in izvajanja, ki bi jih bilo treba izboljšati, in pomanjkljivosti, ki bi jih bilo 
treba odpraviti. Oboje je povzeto v nadaljevanju.  
Na podlagi ugotovitev te študije Evropski komisiji svetujemo naslednje ukrepe: 

 Prizadeva naj si, da se bodo države članice zavedle, da je šolski osip zapleten pojav, 
na katerega vpliva vrsta izobraževalnih, individualnih in socialno-ekonomskih 
dejavnikov.  

 Še naprej naj spremlja spremembe v ravni in obsegu šolskega osipa na različnih 
izobraževalnih stopnjah v državah članicah. Opredeli naj cilje, da se ohrani 
prepoznavnost tega problema. 

 Še naprej naj sofinancira priložnosti za reforme in izboljšave vzgojno-izobraževalnih 
sistemov v državah članicah, da bodo lahko bolje zadostili potrebam ogroženih 
mladih. Razmisli naj o naslednjih ukrepih v zvezi s financiranjem: 
 Zagotoviti je treba, da bodo finančna sredstva namenjena dejavnostim, ki 

obljubljajo trajne rezultate – tj. dejavnostim, ki vodijo k trajnim spremembam 
delovnih metod organov na različnih ravneh – ne pa velikemu številu novih 
projektov, zlasti v državah, kjer so številni pilotni projekti že bili izvedeni. 

 Dejavnosti za zmanjšanje osipa, ki jih sofinancira EU, bi se morale izvajati na 
osnovi ustrezne analize obstoječih razmer in pričakovanih ali predvidenih 
rezultatov. 

 Za boj proti osipu je potreben multidisciplinarni pristop, zato bi lahko EU 
razmislila o tem, da bi bilo financiranje ukrepov proti prezgodnjemu 
opuščanju šolanja v državah članicah pogojeno z medsektorsko naravo 
ukrepov (tj. izobraževanje, zaposlovanje, socialne zadev in mladina). 

 Finančna sredstva bi bilo mogoče nameniti bolj ciljno usmerjenim in/ali 
natančneje opredeljenim ukrepom ali prednostnim skupinam v okviru 
obstoječih programov financiranja (npr. Evropski socialni sklad, program 
vseživljenjskega učenja).  

 Še naprej naj krepi horizontalno sodelovanje in izmenjavo izkušenj in dobrih praks 
med državami članicami (med oblikovalci politik in izvajalci) o ukrepih za 
preprečevanje osipa in ponovno vključevanje mladih v koristne dejavnosti 
izobraževanja in usposabljanja. S tem bodo možnosti za izobraževanje v delovnih 
skupinah in med učenci izboljšane, saj bodo bolj ciljno usmerjene.  

                                                 
13  Omeniti velja, da uradniki, ki imajo neposredne vezi z mnogimi od teh dejavnosti, za namene te študije niso 

bili intervjuvani – zbrali smo samo mnenja izvajalcev, ki sodelujejo v programih za zmanjšanje osipa v devetih 
državah, ki smo jih podrobneje preučili.   
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 Še naprej naj zbira dokaze ter promovira socialno-ekonomske koristi preprečevanja 
šolskega osipa (na primer s podporo raziskavam o kratko- in dolgoročnih 
stroškovnih posledicah osipa) in uspešne pristope k obravnavi šolskega osipa v 
različnih kontekstih. Ustanovila bi lahko centralni spletni observatorij za najboljše 
prakse, kjer bi se zbirali uspešni modeli politike in prakse in s katerim bi se lahko 
povezale delovne skupine, mreže in programi „učnih tovarišev“. 

 Spodbuja naj države članice, da bodo vlagale v boljše spremljanje mladih, ki 
prezgodaj opustijo šolanje. Sistemi zgodnjega opozarjanja se lahko izkažejo za 
posebej učinkovite. 

 
Kar zadeva politike in strategije za šolski osip, nacionalnim in regionalnim 
oziroma lokalnim oblastem priporočamo  naslednje: 

 Poskrbijo naj za celovite in usklajene strategije za boj proti šolskemu osipu.  
 Strategije naj redno pregledujejo, da bodo politike in njihovo izvajanje vedno 

primerni trenutnim okoliščinam in potrebam.  
 Politike v zvezi s šolskim osipom naj razvijajo in izvajajo v tesni povezavi s širšimi 

politikami, ki vplivajo na življenja otrok in mladih.  
 Zagotovijo naj, da se bodo oblikovalci politik in tisti, ki odločajo, zavedali stroškov in 

posledic šolskega osipa; izključenost iz izobraževanja je namreč vse prepogosto 
povezana z drugimi oblikami izključenosti (npr. socialno izključenostjo, 
zdravstvenimi težavami, vpletenostjo v kriminal, nedejavnostjo, brezposelnostjo). 

 Manj naj se osredotočajo na pristope, ki slonijo na večjem številu projektov, ki se 
problemu posvečajo v majhnem obsegu in so financirani le kratkoročno. Namesto 
tega naj poskrbijo, da bodo ukrepi proti šolskemu osipu del splošnih izboljšav 
izobraževalnega sistema za vse, v povezavi s ciljnimi pristopi, namenjenimi najbolj 
ogroženim. Takšne strategije bi se morale uporabljati tako za šole s splošnim 
izobraževanjem kot za poklicne šole, prilagoditi pa bi jih bilo treba lokalnim, 
regionalnim in nacionalnim razmeram.   

 Dolgoročno bi se morale osredotočiti na preprečevanje in zgodnje ukrepanje, čeprav 
je vedno potrebna kombinacija preventivnih ukrepov in ukrepov za ponovno 
vključevanje. Preprečevanje se lahko izkaže za posebej stroškovno učinkovito, 
zgodnje posredovanje pa je pomembno, ker postaja ponovno vključevanje sčasoma 
vse težje, odvisno od dolžine obdobja, ko učenec ni sodeloval v izobraževalnem 
sistemu. 

 Poskrbijo naj, da se upoštevajo ugotovitve raziskav, spremljanja in ocen ter da se 
na njihovi osnovi ukrepa. Učinkovite politike glede šolskega osipa temeljijo na 
dokazih o dejavnikih, ki osip povzročajo, pa tudi na podatkih o številu in profilu 
osipnikov.  

 Zagotovijo naj, da bodo politike glede osipa upoštevale potrebe mladih, ne pa 
potreb institucij ali sistema; mladi morajo biti v središču skupne vizije za boj proti 
osipu. To je mogoče na primer doseči s temeljitim posvetovanjem z mladimi in 
organizacijami/izvajalci, ki delajo z ogroženimi skupinami, o politikah, ki jih 
zadevajo.  

 Tudi večja udeležba staršev v izobraževalnem procesu prinaša koristi. Šole je treba 
obveščati o metodah in načinih, kako starše ogroženih otrok pritegniti k sodelovanju 
in jih ozaveščati o pomembnosti izobrazbe. 
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Kar zadeva razporeditev odgovornosti, nacionalnim in regionalnim oziroma 
lokalnim oblastem priporočamo  naslednje: 

 Poskrbijo naj za dejansko sodelovanje med organi in multidisciplinarno delo na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Šolski osip je posledica kombinacije 
dejavnikov in šolske oblasti same se ne morejo uspešno soočiti z njim. Sodelovanje 
med organi je stroškovno bolj učinkovito, saj se delo ne podvaja in prekriva, prav 
tako pa zagotavlja, da noben otrok oziroma mladostnik ne bo „ušel skozi sito“.  

 Razmislijo naj o tem, da bi odgovornost za usklajevanje ukrepov proti osipu naložile 
enemu subjektu. Odgovorni za usklajevanje se mora seveda zavezati, da bo 
sodeloval z organi s področja izobraževanja, mladine, socialnega in zdravstvenega 
varstva ter zaposlovanja in da bo pritegnil socialne partnerje, starše, nevladne 
organizacije, mladinski sektor in mlade same. 
Če sodelovanje med organi in multidisciplinarno delo še ne obstajata, naj poskrbijo 
za financiranje in čas, da zagotovijo, da bo sodelovalni pristop vključen v osrednjo 
prakso (ne v projektne dejavnosti). 

 Okrepijo naj povezave z mladinskimi in študentskimi organizacijami, nevladnimi 
organizacijami, ki delajo z ogroženimi skupinami, in socialnimi partnerji. 
Sodelovanje s socialnimi partnerji lahko poveča odzivnost trga dela, terensko delo, 
ki ga opravljajo nevladne organizacije, mentorji in skupnosti, pa lahko pomaga 
opredeliti in doseči skupine mladih, ki jim je najtežje pomagati. Pomena podpore 
kolegov ne kaže podcenjevati. Ukrepe za mladino in študente, namenjene učencem 
zunaj šolskega konteksta, je treba še naprej podpirati, saj lahko odigrajo pomembno 
vlogo pri uspehu programov za dokončanje šolanja.  

 Kjer je to primerno, naj poskušajo dati šolam in lokalnim partnerjem proste roke pri 
iskanju rešitev za potrebe mladih, ki so že prezgodaj opustili šolanje ali pa jim to 
grozi. Seveda je treba to svobodo uravnotežiti z učinkovitim spremljanjem in 
odgovornostjo.  

Glavno poročilo, na katerem temelji ta študija, vsebuje celovit pregled različnih 
ukrepov, ki so jih države članice sprejele, da bi zmanjšale šolski osip, in 
obravnava njihovo prednosti in pomanjkljivosti. Pri praktičnem izvajanju ukrepov 
proti osipu se je pojavilo več posebnih tem, ki zahtevajo pozornost. Nacionalnim, 
regionalnim in lokalnim oblastem svetujemo, naj bodo pozorne predvsem na 
naslednje: 

 Pregledajo naj srednješolske učne načrte in se prepričajo, da so dovolj prilagojeni 
posameznikom in da ponujajo prilagodljive učne možnosti in individualne učne 
programe, ki bodo zadostili potrebam učencev, kar zadeva vsebino (tako akademsko 
kot poklicno) in način učenja. Učiteljem je treba hkrati ponuditi ustrezne možnosti 
za poklicno izpopolnjevanje, da bodo sposobni uporabljati nove metode poučevanja 
in učenja. 

 Razmislijo naj o možnostih dopolnilnega pouka (individualnega ali za majhne 
skupine), da se zmanjša število učencev, ki morajo ponavljati letnik, in da se 
prepreči zaostanke učencev, preden bi to lahko imelo resne posledice za njihov učni 
uspeh in preden se poveča tveganje, da bodo šolanje opustili. 

 Opozarjati morajo na to, da je mogoče tveganje osipa zmanjšati že s spodbudnim in 
pozitivnim šolskim okoljem, ki je v podporo učencem. Občutek pripadnosti in odnos 
med učiteljem in učencem, ki temelji na prenosu znanja ter vzajemnem zaupanju in 
spoštovanju, sta za mlade izjemno pomembna.  

 Spodbujajo naj izboljšave pri zbiranju podatkov o osipu in sisteme za spremljanje 
izostankov od pouka, saj omogočajo oblikovanje usmerjenih politik in imajo tudi 
funkcijo sistemov za zgodnje opozarjanje, ki šolam in oblastem omogočajo hitro 
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ukrepanje, s čimer se zmanjša tveganje izključitve. 
 Izobraževanje/usposabljanje je treba povezati z delom, npr. prek delovnih izkušenj, 

mentorstva in poklicnega izobraževanja na osnovi znanja, pridobljenega pri delu. 
Tako bodo mladi bolje razumeli, kako pomembna in vredna je njihova izobrazba, ter 
izboljšali svojo zaposljivost.  

 V šolah in izobraževalnih ustanovah je treba zagotavljati kakovostno svetovanje 
(psihološka in čustvena podpora) in poklicno usmerjanje. 

 Zagotoviti je treba, da bodo učitelji, ravnatelji, svetovalci in drugi izvajalci, ki delajo 
z morebitnimi oziroma dejanskimi osipniki, ustrezno usposobljeni in motivirani ter da 
bodo imeli primerno podporo in pooblastila. To je mogoče doseči z: 
 vlaganjem v usposabljanje učiteljev – začetno in nadaljevalno – da bodo imeli 

skupaj z ravnatelji ustrezne veščine in sposobnosti za ravnanje z ogroženo 
mladino; 

 zagotavljanjem, da učitelji in drugi izvajalci mlade obravnavajo kot dragocene 
posameznike, ne pa kot problematične ali neuspešne učence; in 

 spodbujanjem velikih pričakovanj glede izobraževanja – pričakovanja učiteljev 
ne smejo biti drugačna od pričakovanj učencev iz prikrajšanih družin. 
 

 Zagotoviti je treba, da imajo otroci ob začetku šolanja enake pogoje, in sicer z večjo 
dostopnostjo kakovostne predšolske vzgoje in varstva. 

 Nuditi je treba podporo učencem ob prehodu z ene izobraževalne stopnje na 
naslednjo, da bodo ti prehodi potekali nemoteno (za to je sodelovanje in 
komuniciranje z drugimi šolami in organi bistvenega pomena). 

 Zagotoviti je treba, da podpora, ki jo ponujajo ustanove za poklicno izobraževanje in 
usposabljanje, zadostuje za potrebe učencev. 

 Poskrbeti je treba za vrsto ukrepov za ponovno vključevanje, med drugim takšnih, 
ki slonijo na pristopu „celostne osebnosti“ in skušajo rešiti vse težave posameznika s 
kompleksnimi potrebami.  


