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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно справянето с преждевременното напускане на училище
(2011/2088(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 14 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, и по-специално членове 
23, 28 и 29 от нея,

– като взе предвид Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 15 ноември 2006 г. за създаване на Програма за действие за обучение през целия 
живот1,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Справяне с 
преждевременното напускане на училище: ключов принос към стратегията „Европа 
2020“ (COM(2011)0018),

– като взе предвид предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно 
политики за намаляване на преждевременното напускане на училище 
(COM(2011)0019),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Образование и грижи в 
ранна детска възраст: да осигурим за всички деца най-добрия старт в живота за 
утрешния свят“ (COM(2011)0066),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Младежта в движение: 
Инициатива за разгръщане на потенциала на младите хора с цел постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз“ 
(COM(2010)0477),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно справедливост и ефикасност 
на европейските системи за образование и обучение (COM(2006)0481),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 11 май 2010 г. относно социалното 
измерение на образованието и обучението2,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно 
образованието на деца с мигрантски произход3,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа 
рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕТ 

                                               
1 OB L 327, 24.11.2006 г., стр. 45.
2 ОВ C 135, 26.5.2010 г., стр. 2.
3 ОВ С 301, 11.12.2009 г., стр. 5.
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2020“)1,

– като взе предвид заключенията на Съвета и на представителите на правителствата 
на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 21 ноември 2008 г. на 
тема „Да подготвим младите хора за ХХI век: програма за европейско 
сътрудничество по въпросите на училищата“2,

– като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно обучението в ранна 
детска възраст в Европейския съюз3,

– като взе предвид своята резолюция от 23 септември 2008 г. относно подобряване на 
качеството на подготовката на учителите4,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A7-0000/2011),

А. като има предвид, че за да участват пълноценно в обществото, младите хора трябва 
да притежават широка гама от знания и основни умения, в т.ч. ефективно общуване, 
решаване на проблеми и способност за критическо оценяване на информацията,

Б. като има предвид, че процентът на преждевременно напускане на училище варира в 
държавите-членки на ЕС, както и в градовете и регионите, и се влияе от редица 
комплексни фактори,

В. като има предвид, че една от петте водещи цели на стратегията „Европа 2020“ е 
намаляването на дела на лицата, преждевременно напускащи училище, до по-малко 
от 10% и увеличаване дела на по-младото поколение със завършена университетска 
степен или диплома до най-малко 40%,

Г. като има предвид, че през 2003 г. държавите-членки се бяха договорили за целта 
10 %, но само седем от тях успяха да я достигнат и през 2009 г. средният процент 
преждевременно напускащи училище лица беше 14,4 %,

Д. като има предвид, че 24,1 % от всички 15-годишни лица в държавите-членки не 
умеят да четат добре,

Е. като има предвид, че преждевременното напускане на училище има сериозни 
последици не само за икономическия растеж на ЕС, за европейската база от умения 
и социалната стабилност, но и за професионалното развитие и благоденствието на 
младите хора, тъй като липсата на образование е също така основна причина за 
бедността,

Ж. като има предвид, че преждевременното напускане на училище е основен фактор, 
допринасящ за социалното изключване по-късно в живота,

                                               
1 ОВ C 119, 28.5.2009 г., стр. 2.
2 ОВ С 319, 13.12.2008 г., стр. 20.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0231.
4 ОВ C 8 E, 14.1.2010 г., стр. 12.
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Характеристики на преждевременното напускане на училище

1. подчертава, че основите на бъдещото образователно развитие на детето се полагат в 
ранното детство, и повтаря призива, съдържащ се в резолюцията относно ранните 
години на обучение в ЕС за разработване на европейска рамка за услуги за 
образование и грижи в ранна детска възраст;

2. отбелязва, че преждевременното напускане на училище е особено характерно за 
деца от бедни среди и среди в неравностойно положение и за деца от семейства на 
мигранти;

3. отбелязва съществуването на цикъл между поколенията, т.е. силна тенденция децата 
на лица, напуснали преждевременно училище, на свой ред да напуснат 
преждевременно училище; подчертава, че структурата на семейството оказва 
огромно въздействие върху способността на децата да успеят в училище;

4. подчертава, че преждевременното напускане на училище е по-типично за 
момчетата, отколкото за момичетата;

5. припомня, че преждевременното напускане на училище може да се отрази 
отрицателно върху достъпа до висококачествено обучение през целия живот; 

Необходимостта от индивидуализиран подход 

6. заявява, че равните възможности за образование на лицата от всички среди е 
жизнено важно за създаване на общество на равни;

7. призовава за индивидуализиран и приобщаващ подход към образованието, 
включващ при необходимост целева подкрепа;

8. предлага във всяко средно училище да има педагогически съветник, за да могат 
учениците с лични проблеми да се консултират с него в обстановка на 
поверителност;  подчертава, че съветникът трябва да е получил съответно обучение;

9. насърчава по-практически подход за учене и предлага да бъдат въведени ефективни 
механизми за ранно предупреждение и последващи процедури, за да не се стига до 
ескалация на проблемите; посочва, че за да се постигне това, от решаващо значение 
са двустранното общуване и по-тясното сътрудничество между училищата и 
родителите;

10. насърчава по-добри схеми за професионално ориентиране и трудов опит в училище, 
за да се премахне тайнствеността на света на труда за учениците и те да се 
мотивират да си поставят реалистични цели;

11. предлага създаването в училищата на наставнически програми с цел учениците да 
се запознават с лица, постигнали успехи, особено ако те преди това са се обучавали 
в тяхното училище;

12. отбелязва, че финансовият натиск върху семействата в неравностойно положение 
може да принуди учениците да напуснат преждевременно училище, за да влязат на 
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пазара на труда; призовава държавите-членки да обмислят въвеждането на 
финансова подкрепа въз основа на доходите за нуждаещите се лица;

13. предлага въвеждането и на други преразпределителни мерки като предоставяне на 
безплатна храна в училище и на учебници за групите в неравностойно положение, 
за да се намали отражението на социалното неравенство и да се минимизира 
преждевременното напускане на училище;

14. набляга на решаващото значение на висококачествените държавни училища; 

Споделена отговорност 

15. подчертава, че отговорността за преждевременното напускане на училище се носи 
от редица действащи лица в обществото, в т.ч. не само родителите и училищата, но 
и местните органи, и призовава за по-тясно сътрудничество между всички тях, 
заедно с местните здравни и социални служби; отбелязва, че един обединен подход 
може да бъде ефективен и да помогне на лицата да преодолеят многобройните 
пречки пред получаването на образование и наемането на работа;

16. отчита, че може да бъде трудно да се опишат на едно място мерките, предоставяни в 
държавите-членки от различните сектори на общността; подчертава необходимостта 
от по-добро координиране на тези разнообразни служби на равнище ЕС , както и от 
по-добра координация вътре в държавите-членки;

17. насърчава държавите-членки да инвестират в квалифицирани и добре обучени 
служители както за предучилищното, така и за задължителното образование; 
предлага в училищата да се назначават помощник-учители за работа с учениците, 
които изпитват трудности, и за да оказват помощ на учителите;

18. посочва, че учениците трябва да са наясно с възможностите за професионално 
реализиране, и предлага училищата да създават партньорства с местни дружества и 
организации, така че учениците да имат възможност да срещнат лица, работещи в 
различни области;

19. набляга колко е важно класовете да се състоят от подходящ брой ученици и 
учебната среда да стимулира младите хора; 

Нетрадиционно учене

20. признава правото на всички на учене през целия живот, което включва не само 
формалното, но и неформалното образование и самостоятелното учене;

21. подчертава значението на разнообразните образователни пътеки за учениците, 
комбиниращи обучение по академични и професионални умения, и призовава 
училищата по възможност да свързват учебните програми с търсенето на трудовия 
пазар;

22. призовава държавите-членки да предприемат мерки за повишаване на статута на 
професионалните квалификации, за да могат учениците с различни способности да 
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ги възприемат като реална възможност;

23. подчертава, че принципът „придобиване на умения за учене“ следва да бъде ядрото 
на всички учебни планове; отбелязва, че това е от решаващо значение за 
ангажирането на повече млади хора в процеса на учене;

Решения за даване на втори шанс

24. призовава държавите-членки да разработят начин за повторно интегриране на 
преждевременно напусналите училище в училищната система, например чрез 
училища за „втори шанс“; 

25. призовава работодателите, когато е възможно, да признават и подкрепят правото на 
младите хора, които нямат завършено средно образование, да вземат отпуск за 
учене и обучение;

Политиките на ЕС

26. приветства предложението на Комисията за препоръка на Съвета за политики, които 
да намалят преждевременното напускане на училище, в което се представя рамка за 
всеобхватни политики в тази област;

27. при все това отбелязва, че за да се анализират причините в основата на 
преждевременното напускане на училище, са необходими по-обширни, 
последователни и съгласувани данни от държавите-членки;

28. призовава за повече средства за програмата на ЕС за учене през целия живот, която 
увеличава мобилността на учениците и учителите, засилва обмена на най-добри 
практики и допринася за подобряването на методите на преподаване и учене;

o

o o

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Преждевременното напускане на училище е сложно явление, което се явява огромно 
предизвикателство пред Европа. Затова ЕС започна да въвежда множество мерки и 
инструменти, с които да оказва по-добра подкрепа на държавите-членки при разработването 
на ефикасни и ефективни национални политики срещу това предизвикателство. Те включват 
съобщението на Комисията относно справянето с преждевременното напускане на училище, 
ново предложение за препоръка на Съвета относно политики за намаляване на 
преждевременното напускане на училище и водещата инициатива на Комисията „Младежта в 
движение“.

Освен това стратегията „Европа 2020“ очертава шест водещи цели за държавите-членки, една 
от които е намаляване на преждевременното напускане на училище с 10 % до 2020 г. Целта 
10 % беше договорена от държавите-членки през 2003 г., но само седем от тях успяха да я 
достигнат. През 2009 г. 14,4 % от всички младежи в Европа на възраст между 18 и 24 години 
са напуснали преждевременно училище.

Повечето страни от ЕС са постигнали някакъв напредък в намаляването на броя млади хора, 
които напускат училище преждевременно или с ниска квалификация, и е налице видима и 
положителна промяна в техния подход към преждевременното напускане на училище, но 
въпреки това в настоящия доклад се твърди, че е необходимо да се направи много повече.

Кои са младите хора, които напускат училище преждевременно?

За да се определят лицата, които вече попадат в тази категория, и лицата, които потенциално 
могат да напуснат училище преждевременно, е задължително да се дефинира 
преждевременното напускане на училище. Не съществува обаче една единствена всеобща 
дефиниция на понятието, която да може да се приложи лесно към всички държави-членки на 
ЕС, организации и лица. В съобщението си относно справянето с преждевременното 
напускане на училище Комисията говори за преждевременно напускане на училище на лица 
на възраст между 18 и 24 години със завършено най-много основно образование. За яснота и 
последователност в целия доклад ще се използва определението на Комисията.

Не съществува типичен профил на лицата, напускащи преждевременно училище, нито пък 
стандартен показател, подсказващ, че има голяма вероятност дадени лица да отпаднат 
преждевременно. Лицата, напускащи преждевременно училище, са разнообразна група и не 
всички от тях напускат училище преждевременно по отрицателни причини. При все това 
настоящият доклад отбелязва, че някои групи се считат за по-рискови от други.

Ниските резултати са един от факторите, подсказващи преждевременно напускане на 
училище. В началните училищни години разликите в академичните резултати на учениците са 
по-слабо изразени. По-късно обаче тези различия стават все по-явни и учениците, на които 
ученето се отдава трудно, в някои случаи са все по-малко мотивирани да останат в училище. 
За разлика от тях учениците с високи резултати обикновено остават в училище независимо от 
външни фактори или обстоятелства.
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Важно е да се отбележи, че ниската успеваемост не може да се разглежда изолирано, тъй като 
е неразривно свързана с други фактори като бедност, малтретиране и семейна среда. 
Проучванията показват например, че за деца на родители, които са с ниско равнище на 
образование или извършват нискоквалифицирана работа, съществува по-голяма вероятност да 
напуснат преждевременно училище. Когато семейството предоставя стабилна среда, където 
децата израстват, учат и се развиват, вероятността учениците да завършат училище е много 
по-голяма. И обратно, когато семейството не насърчава младите хора и не ги подкрепя в 
ученето, по-вероятно е те да напуснат училище преждевременно.

При преждевременното напускане на училище се наблюдават и други общи характеристики, 
например регионални различия и различия между градското и селското население. Процентът 
на преждевременно напусналите училище е много по-висок сред етническите и имигрантските 
малцинства, особено сред ромското население. Преждевременното напускане на училище се 
оказва също така явление, свързано с половете, като при момичетата вероятността да напуснат 
преждевременно училище е доста по-малка, отколкото при момчетата (съответно 13 % и 
17 %). 

Последици от преждевременното напускане на училище

Социалните и икономическите последици от високия процент преждевременно напуснали 
училище младежи са сериозни. Преждевременното напускане на училище се отразява 
отрицателно върху икономическия растеж, като поражда икономическа и социална 
нестабилност. Следователно мерките за овладяване на енергията и за развиване на уменията 
на младите хора са жизнено важни за бъдещото икономическо и социално развитие на 
държавите-членки. Счита се, че намаляването на средния процент на преждевременното 
напускане на училище в Европа само с 1 процентен пункт би създало близо половин милион 
квалифицирани млади работници допълнително всяка година.  

Установено е, че по време на целия трудов живот доходите на тези, които са напуснали 
училище без завършено средно образование, са значително по-ниски от доходите на 
завършилите средно образование. Образователната квалификация (или липсата й) е сред 
основните показатели, които подсказват евентуална бедност. Лицата, напуснали 
преждевременно училище, притежават по-малко умения от тези, които са завършили 
училище, и затова имат значително по-малко възможности да влязат на трудовия пазар и 
често пъти заемат нископлатени, несигурни работни места със слаба перспектива за развитие. 
Затова предотвратяването на преждевременното напускане на училище потенциално може да 
разчупи цикъла на повтаряща се от поколение в поколение бедност и да подобри общия 
икономически растеж.

Преждевременното напускане на училище също така има по-непосредствени последици за 
обществото, тъй като е свързано с по-висок процент антисоциално поведение, бременност при 
непълнолетни момичета и употреба на наркотици.

Докладът признава, че не съществува едно единствено просто решение на проблема с 
преждевременното напускане на училище. Въпросът е комплексен и към него трябва да се 
подходи с разнообразни мерки и инициативи. Нито една мярка сама по себе си няма да е 
ефективна, ако не се допълва от други мерки.



PE464.821v01-00 10/12 PR\866555BG.doc

BG

Необходимостта от индивидуализиран подход

За справяне с преждевременното напускане на училище могат да бъдат използвани различни 
действащи лица, но вероятно учениците, учителите, родителите и други лица, които се 
интересуват, ще имат различни гледни точки. Настоящият доклад подчертава, че при 
определянето на мерките за справяне с преждевременното напускане на училище гледната 
точка и интересът на учениците следва да имат приоритет.

Интервенциите трябва да отчитат комплексните индивидуални потребности на лицата. Много 
младежи решават да напуснат общото за всички образование по лични причини като 
например тормоз в училище, а други поради социални проблеми като наркомании или  
бездомност. Настоящият доклад предлага във всяко средно училище да има педагогически 
съветник, за да могат учениците с лични проблеми да се консултират с него и да намират 
решения.  Училищата играят не само образователна роля; те имат и отговорност да 
предоставят духовно наставничество. Признаването на тази функция за подкрепа може да 
бъде ключова стъпка към справянето с преждевременното напускане на училище.

При влизането в света на труда учениците не само трябва да се справят с лични трудности, но 
и могат да се окажат изправени пред плашеща перспектива. Затова докладът препоръчва 
създаването на мрежи за подкрепа, ориентирани към учениците, които да предоставят 
професионално ориентиране и съвети, включително поставяне на цели, обучение за дадена 
професия и консултации за професионалното развитие. Това не само ще премахне 
тайнствеността на света на труда за учениците, но и ще ги мотивира да си поставят цели и да 
работят за постигането им. Обединеното кралство дава пример за добра практика със своята 
много успешна Служба за връзки (Connexions Service), създадена през 2001 г. Целта на тази 
организация, обединяваща служби за младежта и една професионална служба, е да предоставя 
индивидуализирани съвети и подкрепа за младите хора. Тя е въвела редица нововъведения в 
подхода си към младежите и най-вече използва широко онлайн услуги.

Докладът показва ясно, че процесът на повторно интегриране на разочарованите млади хора в 
образованието трябва да започва възможно вай-рано. Отсъствието от училище, 
поведенческите проблеми и другите въпроси трябва да бъдат разглеждани веднага след като 
възникнат. Подобни трудности не могат да бъдат подценявани или пренебрегвани.

Училищни реформи

В някои случаи младите хора решават да напуснат образователната система, защото считат, че 
учебната програма не съответства на живота им или не е свързана с него. Всеки ученик е 
единствен по рода си и не всички отговарят на едни и същи методи на преподаване. Докладът 
призовава училищата да се откажат от традиционните форми на изпитване, при които 
бъдещето на ученика зависи от представянето му в един конкретен ден, и да се опитат да 
открият начини за оценяване на учениците през цялото време.

Ясно е, че не всички млади хора се интересуват от по-традиционните академични дисциплини 
и квалификации, и тези, които не проявяват интерес към традиционните учебни програми, са 
по-застрашени от отпадане от училище. За да се справят с това, държавите-членки следва да 
предприемат стъпки за обновяване и разнообразяване на националните учебни планове, като 
предоставят на учениците по-разнообразни образователни възможности. Структурните 
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реформи са важни, за да могат младите хора да получат уменията и подготовката, която им е 
необходима за плавен преход към света на труда. Тук се включват умението за разрешаване на 
проблеми, критичното оценяване на информацията и ефективното общуване. Една 
възможност, вече изпробвана в Испания, е да се насърчават по-здрави връзки и споразумения 
за партньорство между училища и местни дружества. Подобни схеми, които дават на 
учениците представа за трудовия живот, също така могат да им дадат и чувство за посока и да 
ги мотивират да работят повече.

От съществено значение е училищата да насърчават мобилността на учениците между 
различни образователни потоци, независимо дали академични, професионални или други. 
Предоставянето на по-голям избор на учениците в училище е важно не само за засилване на 
мотивацията им да не напуснат, но и за да получат те широки знания и съществени умения, 
необходими за по-нататъшното намиране на работа. Докладчикът счита, че принципът 
„придобиване на умения за учене“ следва да бъде ядрото на всички училищни политики и 
учебни планове.

Друга препоръка е училищата да подобрят съотношението между броя на учителите и на 
учениците, особено когато става въпрос за ученици с по-ниско равнище на образованост. По-
малкият брой ученици в клас при ученици със специални образователни нужди или 
поведенчески проблеми може да окаже положително въздействие върху процента на 
преждевременно напускащите училище. Такива ученици често се нуждаят от помощник-
учители, които работят успоредно с учителите. Помощник-учителите са извънредно 
популярни в няколко държави-членки на ЕС, тъй като чрез тях може да се обърне по-голямо 
внимание на ученици, които имат нужда от допълнителна помощ, и учителите имат 
достатъчно време да работят с другите ученици.

На последно място, както докладчикът подчертава и в доклада относно ранните години на 
обучение в ЕС, предоставянето на висококачествени услуги за образование и грижи в ранна 
детска възраст (ОГРДВ) за деца между 0 и 6 години е жизненоважен компонент от справянето 
с преждевременното напускане на училище. Ако децата започнат да учат рано, с това се 
полагат основите за тяхното успешно учене през целия живот, а инвестициите в услуги за 
ОГРДВ са по-рентабилни от инвестициите в който и да е друг етап на образование. 

Връзки с родителите и с общността

Училищата не са единствените организации с отговорности за прилагането на политиките и 
програмите за предотвратяване на преждевременното напускане на училище. В доклада се 
заявява, че тази отговорност се носи и от местната общност. Необходими са ясни връзки 
между социалните служби и службите за подпомагане, неправителствените организации, 
частните организации, училищата и родителите, както и пресечни точки между националните 
политики и местните, по-тесни подходи. Установяването на мрежа от действащи лица от 
различни части на общността ще улесни хората да превъзмогнат множеството пречки пред 
образованието. Родителите и особено родителите на деца с увреждания следва да бъдат 
признавани като партньори с умения, които могат да работят заедно с учителите. Всички 
родители следва да могат да сътрудничат в образованието на децата си.

В Обединеното кралство доброволческият сектор и общностите имат особено големи 
постижения в повишаването на успеваемостта на чернокожите младежи и младежите от 
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етнически малцинства. Местните интервенции често използват иновативни и алтернативни 
методи за мотивиране на незаинтересовани младежи, например музика, драма, танци и спорт.

Решения за даване на „втори шанс“

Необходим е начин за повторно интегриране на преждевременно напусналите училище в 
образователната система. Едно решение е да се насърчават държавите-членки да създават 
„училища за втори шанс“ или „алтернативни“ училища. Те трябва да отговарят на 
потребностите на лица, много от които са напуснали училище като млади, защото са били 
разочаровани от образователната система. Те също така трябва да са гъвкави и да им 
позволяват да съвместяват ангажиментите, свързани с образованието, с работата и семейните 
задължения.

При все че предотвратяването на преждевременното напускане на училище е далеч по-
ефективно в дългосрочен план, решенията за даване на втори шанс трябва въпреки всичко да 
останат неразделна част от стратегиите на държавите-членки за справяне с преждевременното 
напускане на училище.


