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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

kooli poolelijätmise vähendamise kohta
(2011/2088(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 165;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 14;

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni, eriti selle artikleid 23, 28 ja 29;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsust nr 
1720/2006/EÜ, millega luuakse tegevusprogramm elukestva õppe alal1;

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „Kooli poolelijätmise vähendamine: oluline 
panus Euroopa 2020. aasta tegevuskavasse (KOM(2011)0018 lõplik);

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu soovitus kooli poolelijätmise 
vähendamiseks (KOM(2011)0019);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Väikelaste haridus ja hoid: lapsed tuleb eluks 
tulevikuühiskonnas hästi ette valmistada” (KOM(2011)0066);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Noorte liikuvus: algatus noorte potentsiaali 
vallandamiseks eesmärgiga saavutada Euroopa Liidus arukas, jätkusuutlik ja kaasav 
majanduskasv” (KOM(2010)0477);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Haridus- ja koolitussüsteemide tõhusus ning võrdsed 
võimalused” (KOM(2006)0481);

– võttes arvesse nõukogu 11. mai 2010. aasta järeldusi hariduse ja koolituse sotsiaalse 
mõõtme kohta2;

– võttes arvesse nõukogu 26. novembri 2009. aasta järeldusi sisserändaja taustaga laste 
hariduse kohta3;

– võttes arvesse nõukogu 12. mai 2009. aasta järeldusi, mis käsitlevad üleeuroopalise 
hariduse ja koolituse alase koostöö strateegilist raamistikku (ET 2020)4;

– võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 21. 
novembri 2008. aasta järeldusi noorte 21. sajandiks ettevalmistamise kohta: koole käsitlev 
Euroopa koostöökava5;

                                               
1 ELT L 327, 24.11.2006, lk 45.
2 ELT C 135, 26.5.2010, lk 2.
3 ELT C 301, 11.12.2009, lk 5.
4 ELT C 119, 28.5.2009, lk 2.
5 ELT C 319, 13.12.2008, lk 20.
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– võttes arvesse oma 12. mai 2011. aasta resolutsiooni varases eas õppimise kohta Euroopa 
Liidus1;

– võttes arvesse oma 23. septembri 2008. aasta resolutsiooni õpetajahariduse kvaliteedi 
parandamise2 kohta;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A7-0000/2011),

A. arvestades, et noortel inimestel peab ühiskonnaelus osalemiseks olema mahukas teadmiste 
ja oskuste pagas, kaasa arvatud oskus tõhusalt suhelda, probleeme lahendada ning 
informatsiooni kriitiliselt hinnata;

B. arvestades, et kooli poolelijätmise määrad on Euroopa Liidu liikmesriikides, samuti ka 
linnades ja piirkondades erinevad ning neid mõjutavad mitmed keerukad tegurid;

C. arvestades, et üks viiest Euroopa 2020. aasta strateegia peamisest eesmärgist on viia 
koolist väljalangenute osakaal alla 10% ja suurendada kraadi või diplomi saanute osakaalu 
nooremas põlvkonnas vähemalt 40%ni;

D. arvestades, et liikmesriigid leppisid 10% eesmärgis kokku 2003. aastal, kuid ainult seitse 
neist on selle eesmärgi saavutanud, ning 2009. aastal oli koolist väljalangenute keskmine 
osakaal 14,4%;

E. arvestades, et 24,1% liikmesriikide kõikidest 15-aastastest on puuduliku lugemisoskusega;

F. arvestades, et kooli poolelijätmisel on tõsised tagajärjed mitte ainult Euroopa Liidu 
majanduskasvule, teadmistebaasile ning sotsiaalsele stabiilsusele, vaid ka noorte inimeste 
karjääri kujunemisele ja heaolule, kuna hariduse puudumine on ka üks peamisi vaesuse 
põhjuseid;

G. arvestades, et kooli poolelijätmine on üks põhilisi sotsiaalse tõrjutuse tegureid hilisemas 
elus,

Kooli poolelijätmise tunnused

1. rõhutab, et lapse haridusteele pannakse alus juba varases lapsepõlves, ning kordab taas 
oma varases eas õppimise resolutsioonis esitatud üleskutset väikelaste haridus- ja 
hooldusteenuste Euroopa raamistiku väljatöötamiseks;

2. märgib, et kooli poolelijätmine on eriti märkimisväärne vaestest ja ebasoodsa taustaga 
perekondadest ning sisserännanud perekondadest pärit laste seas;

3. märgib põlvkondadevahelise tsükli olemasolu, s.o kooli pooleli jätnud vanemate lastel on 
suur soodumus ka ise kool pooleli jätta; rõhutab perekonna struktuuri suurt mõju lapse 
võimele koolis hästi edasi jõuda;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0231.
2 ELT C 8 E, 14.1.2010, lk 12.
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4. rõhutab, et kooli poolelijätmine on rohkem levinud poiste kui tüdrukute seas;

5. tuletab meelde, et kooli poolelijätmine võib vähendada elukestva õppe kättesaadavust;

Individuaalsete lahenduste vajadus

6. väidab, et võrdõigusliku ühiskonna loomiseks on äärmiselt oluline võrdsete 
haridusvõimaluste tagamine kõikidele üksikisikutele, olenemata nende taustast;

7. nõuab individuaalseid ja kaasavaid lahendusi hariduses, kaasa arvatud vajaduse korral 
sihtotstarbelise toetuse tagamine;

8. soovitab luua igas gümnaasiumis nõustamisteenistuse, mis võimaldab isiklike 
probleemidega õpilastel neid konfidentsiaalselt läbi arutada; rõhutab, et nõustajatel peab 
olema vastav väljaõpe;

9. julgustab rakendama praktilisemat õppemeetodit ning soovitab probleemide teravnemise 
vältimiseks sisse seada tõhusad varajase hoiatamise mehhanismid ning järelkontroll; 
märgib, et selle saavutamiseks on hädavajalik kahepoolne suhtlus ning koolide ja 
vanemate tihedam koostöö;

10. ergutab käivitama koolides paremaid karjäärinõustamis- ja praktikaprogramme, et 
õpilastele töömaailma tutvustada ning motiveerida neid realistlikke eesmärke seadma;

11. soovitab koolidel sisse seada mentoriprogrammid, et tutvustada õpilastele edukaid 
inimesi, eriti kui nad on selle õppeasutuse vilistlased;

12. märgib, et rahalistes raskustes olevate perekondade lapsed võivad olla sunnitud kooli 
pooleli jätma, et hakata tööl käima; kutsub liikmesriike üles kaaluma vajaduspõhise 
rahalise toetuse kasutuselevõtmist nende jaoks, kes seda vajavad;

13. soovitab teiste ümberjagamise meetmete rakendamist, nagu näiteks tasuta koolilõunate ja 
kooliraamatute tagamine ebasoodsas olukorras olevatele perekondadele, et vähendada 
sotsiaalse ebavõrdsuse mõju ning kooli poolelijätmist;

14. rõhutab, et riikliku koolisüsteemi kõrge tase on otsustavalt tähtis;

Jagatud vastutus

15. rõhutab, et laste kooli poolelijätmise eest vastutavad ühiskonnas mitmed toimijad, 
sealhulgas mitte ainult vanemad ja koolid, vaid ka kohalikud asutused, ning nõuab, et kõik 
osalised teeksid omavahel ning kohalike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajatega 
tihedamat koostööd; märgib, et ühine lähenemine võib tõhusalt aidata üksikisikutel 
ületada arvukaid tõkkeid õpingutes ja töös edu saavutamisel;

16. tunnistab, et liikmesriikide ühiskonna eri sektorite sekkumistegevuse kaardistamine võib 
olla keeruline; rõhutab vajadust nende teenuste parema kooskõlastamise järele kogu ELi 
ulatuses, samuti liikmesriikides;

17. innustab liikmesriike investeerima kvalifitseeritud ning hea väljaõppega personali 
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rakendamisse nii koolieelses kui ka kohustuslikus hariduses; soovitab tööle võtta 
abiõpetajad, kes töötaksid koolitööga raskustes olevate õpilastega ning aitaksid õpetajaid 
nende töös;

18. märgib, et õpilastele tuleb nende karjäärivõimalusi tutvustada, ning soovitab, et koolid 
sõlmiksid kokkuleppeid kohalike firmade ja asutustega, võimaldades õpilastel kohtuda eri 
valdkondade professionaalidega;

19. rõhutab paraja suurusega rühmade ja noori stimuleeriva õpikeskkonna tähtsust;

Mittetraditsiooniline õppimine

20. tunnistab kõigi õigust elukestvale õppele, mis hõlmab lisaks ametlikule haridusele ka 
mitteametlikku ning vabaharidust;

21. rõhutab, et oluline on pakkuda erinevaid haridusteid, ühendades akadeemilist ja kutseõpet, 
ning kutsub koole üles sobitama, kus võimalik, haridusprogramme tööturu nõudmistega;

22. kutsub liikmesriike üles astuma samme kutsehariduse kvalifikatsioonide staatuse 
tõstmiseks, et need paistaksid igasuguste võimetega õpilastele arvestatava valikuna;

23. rõhutab, et põhimõte „õppida õppima” peaks olema iga kooli õppekava keskmes; märgib, 
et see on ülioluline suurema arvu noorte õppimisprotsessi kaasamiseks;

Lahendused teise võimaluse andmiseks

24. kutsub liikmesriike üles arendama võimalusi, kuidas kooli poolelijätnud õpilasi uuesti 
koolisüsteemi integreerida, näiteks „teise võimaluse” koolide kaudu;

25. kutsub tööandjaid üles tunnustama ja toetama, kus võimalik, keskkoolihariduseta noorte 
õigust töö ajast õppida ning ennast koolitada;

ELi poliitika

26. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu nõukogu soovitus kooli 
poolelijätmise vähendamiseks, mis pakub selles valdkonnas välja tervikliku 
poliitikaraamistiku;

27. märgib siiski, et kooli poolelijätmise põhjuste analüüsiks on liikmesriikidelt vaja rohkem 
põhjalikke, terviklikke ning sidusaid andmeid;

28. kutsub üles leidma rohkem rahalisi vahendeid, et toetada ELi elukestva õppe programmi, 
mis suurendab nii õpilaste kui ka õpetajate liikuvust, soodustab parimate tavade 
vahetamist ning aitab kaasa õpetamis- ja õppimismeetodite parandamisele;

o

o o

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
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liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Kooli poolelijätmine on keerukas nähtus ning Euroopa jaoks suur proovikivi. Seetõttu on Euroopa 
Liit kasutusele võtnud mitmeid meetmeid ja vahendeid, et toetada liikmesriike tõhusa ja tulemusliku 
poliitika väljatöötamisel selle nähtusega toimetulekuks. Nende seas on komisjoni teatis kooli 
poolelijätmise kohta, uus nõukogu soovituse ettepanek kooli poolejätmise vähendamise poliitika 
kohta ning komisjoni strateegiline juhtalgatus „Noorte liikuvus”.

Lisaks kirjeldab Euroopa 2020. aasta strateegia liikmesriikide kuut peaeesmärki, millest üks on kooli 
poolelijätmise vähendamine 10% võrra 2020. aastaks. Selles 10% eesmärgis leppisid liikmesriigid
kokku 2003. aastal, kuid ainult seitse neist suutsid näitaja saavutada. Aastal 2009 jättis 14,4% 
kõikidest Euroopa 18–24-aastastest noortest kooli pooleli.

Enamik ELi liikmesriikidest on noorte kooli poolelijätmise või koolist väheste oskustega lahkumise
vähendamise suunas edusamme teinud; samuti on näha märgatavat positiivset muutust viisis, kuidas 
kooli poolejätmise probleemiga tegeldakse; siiski väidetakse käesolevas aruandes, et teha on veel 
väga palju.

Kes on kooli poolelijätjad?

Selleks et kindlaks teha need, kes juba kuuluvad kooli poolelijätjate kategooriasse ning need, kes on 
võimalikud kooli poolelijätjad, on väga tähtis selgelt määratleda kooli poolelijätmise mõiste. Kahjuks 
ei leidu sellele mõistele ühest tähendust, mida oleks võimalik rakendada eranditult kõikidele 
liikmesriikidele, organisatsioonidele ja üksikisikutele. Teatises kooli poolelijätmise kohta nimetab 
komisjon kooli poolelijätjateks neid isikuid vanuses 18–24 eluaastat, kes on lahkunud 
haridussüsteemist üksnes teise taseme alumise astme või veelgi madalama haridusega. Järjekindluse 
ja selguse tagamiseks rakendatakse käesolevas aruandes läbivalt komisjoni määratlust antud mõiste 
kohta.

Ei ole kindlat kooli poolelijätja tüüpi, samuti ei ole ka standardvalemit nende inimeste leidmiseks, 
kellel on suurem potentsiaal varem koolist lahkuda. Kooli poolelijätjad on väga mitmekesine rühm 
ning mitte kõik haridustee poolelijätnud ei tee seda negatiivsetel põhjustel. Siiski, käesolev aruanne 
märgib, et mõnel rühmal on selleks suurem soodumus kui teistel.

Kehvad õpitulemused on üks kooli poolelijätmise ennustaja. Esimeste haridusaastate jooksul on 
õpilaste õpitulemused vähem eristatavad. Mida rohkem need erinevused aastatega õpilaste 
õpitulemustes välja tulevad, seda rohkem mõjutab see õpiraskustega õpilaste motivatsiooni koolis 
edasi käia. Heade õpitulemustega õpilased aga, vastupidi, tahavad koolis käia, hoolimata välistest 
teguritest ning asjaoludest.

Edasijõudmatust ei saa võtta kui eraldiseisvat probleemi, sest see on lahutamatu teistest teguritest, 
nagu vaesus, väärkohtlemine ning perekonna taust. Uuringute tulemused näitavad, et 
madalatasemelise haridusega või kehva töökohaga vanemate lastel on suurem soodumus kool pooleli 
jätta. Perekondades, kus lastel on stabiilsed tingimused kasvamiseks, õppimiseks ning arenemiseks, 
käivad lapsed parema meelega koolis edasi. Kuid nendes perekondades üles kasvanud laste seas, kus 
lapsi ei julgustata edasi õppima, esineb koolist väljalangemist rohkem.
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Kooli poolelijätjatel on ka teisi tajutavaid sarnasusi, nagu kooli poolelijätjate piirkondlike erinevuste 
määrad ning maapiirkondade ja linnade erinevused. Kooli poolelijätjate tase on palju kõrgem ka 
vähemusrahvuste ja sisserännanud elanike seas, eriti roma elanikkonnas. Kooli poolelijätmine on 
osutunud ka sooliseks nähtuseks. Kooli poolelijätmine on tüdrukute seas palju vähem tõenäoline kui 
poiste seas (määrad on vastavalt 13% ja 17%).

Kooli poolelijätmise tagajärjed

Kooli poolelijätmise kõrged määrad on tugevalt seotud sotsiaalsete ja majanduslike mõjudega. See 
mõjub negatiivselt majanduskasvule ning tekitab majanduslikku ja sotsiaalset ebastabiilsust. Seetõttu 
on liikmesriikide edasise majandusliku ja sotsiaalse arengu jätkuks väga oluline probleemiga 
tegeleda ning noorte oskusi toetada ja arendada. Arvatakse, et vähendades kooli poolelijätjate arvu 
kogu Euroopas vaid 1% võrra, lisanduks igal aastal ligi pool miljonit kvalifitseeritud noort.

On tõestatud, et nende inimeste eluaegne sissetulek, kes lahkuvad koolist ilma keskhariduseta, on 
tunduvalt madalam kui nendel, kellel vastav haridus on olemas. Haridustase (või selle puudumine) 
on vaesuse üks olulisemaid põhjuseid. Kuna kooli pooleli jätnud õpilased lahkuvad koolist 
väiksemate oskustega kui need, kes edasi õpivad, on neil oluliselt vähem võimalusi tööturule 
siseneda ja tihti on nad sunnitud võtma vastu madalapalgalisi, ebakindlaid töökohti, kus on vähe 
võimalusi arenemiseks. Seetõttu on kooli poolelijätmise vähendamisega võimalik peatada 
põlvkonnast põlvkonda kanduva vaesuse tsükkel ning parandada üldist majanduskasvu.

Kooli poolelijätmisel on ka vahetumaid omavahel seotud ühiskondlikke tagajärgi, sest see on seotud 
antisotsiaalse käitumise, teismeliste raseduse ja narkootikumide kuritarvitamise kõrgete määradega.

Käesolev aruanne tunnistab, et kooli poolelijätmise probleemile ei ole lihtsat lahendust. See on 
keeruline küsimus, mis tuleb lahendada, rakendades erinevaid sekkumisi ja algatusi. Üks meede ei 
saa eraldiseisvana olla tõhus, kui seda ei täiendata teiste meetmetega.

Individuaalsete lahenduste vajadus

Kooli poolelijätmise probleemiga võib tegelema suunata erinevaid esindajaid, kuid on tõenäoline, et 
õpilane, tema kooli õpetajad, lapsevanemad ja teised asjast huvitatud käsitavad seda erinevalt.
Käesolev aruanne rõhutab, et kooli poolelijätmise vähendamiseks rakendatavad meetmed peaksid 
lähtuma õpilase vaatenurgast ja arvestama õpilase parimaid huvisid silmas.

Sekkumine peab olema isiku vajaduste suhtes tundlik. Paljud noored otsustavad loobuda 
tavaharidussüsteemist isiklikel põhjustel, milleks on näiteks koolikiusamine, samas kui teistel võib 
see olla tingitud sotsiaalsetest probleemidest, nagu narkomaania või kodutus. Käesolev aruanne 
soovitab luua igasse gümnaasiumisse nõustamisteenuse, mis võimaldab isiklike probleemidega 
õpilastel neid läbi arutada ja neile lahendusi leida. Koolidel ei ole mitte ainult hariv roll, neil on ka 
kohustus tagada sotsiaalset tuge. Selle toetava funktsiooni tähtsuse tunnistamisest võib saada oluline 
samm kooli poolelijätmise vähendamiseks.

Lisaks isiklike raskustega hakkamasaamisele võib töömaailma sisenemine osutuda õpilastele 
heidutavaks väljavaateks. Käesolev aruanne soovitab seetõttu, et moodustataks õpilastele 
keskendunud toetusvõrgustikke, et tagada karjäärinõustamine ja nõustamine, sealhulgas eesmärkide 
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seadmise, tööalase koolituse ja karjäärinõustamise alal. See mitte ainult ei tutvusta õpilastele 
töömaailma, vaid püüab ka motiveerida neid endale eesmärke seadma ja tegema tööd nende 
eesmärkide saavutamiseks. Üks hea näide pärineb Ühendkuningriigist, kus 2001. aastal asutati väga 
edukas Connexions Service. Selle noorte- ja karjääriteenuseid ühendava organisatsiooni eesmärk on 
pakkuda noortele individuaalset nõu ja abi. Organisatsioon on noortega tegelemiseks võtnud 
kasutusele mitmeid uuendusi, eriti aga laialt levinud e-teenused.

Käesolev aruanne teeb selgeks, et pettekujutlustest vabanenud noorte inimeste haridusse 
taaslõimumise protsess peab algama võimalikult vara. Põhjuseta puudumiste, käitumisprobleemide ja 
teiste küsimustega tuleb tegeleda kohe, kui need tekivad. Selliseid raskusi ei tohi alahinnata ega 
tähelepanuta jätta.

Koolireformid

Mõningatel juhtudel otsustavad noored haridussüsteemist lahkuda, sest nad arvavad, et õppekava ei 
ole nende eluga vastavuses ega sellega seotud. Iga õpilane on ainulaadne ja kõik ei reageeri samadele 
õppemeetoditele ühtemoodi. Seega nõutakse käesolevas aruandes, et koolid eemalduksid 
traditsioonilisest testimisest, kus õpilase tulevikuväljavaated sõltuvad nende sooritusest ühel kindlal 
päeval, ning prooviksid leida võimalusi, kuidas õpilasi jooksvalt hinnata.

On selge, et kõiki noori ei ahvatle traditsioonilised õppeained ja kvalifikatsioon, ning neil, kellel 
puudub huvi traditsioonilise õppekava vastu, on suurem risk koolist välja langeda. Sellega 
võitlemiseks peaksid liikmesriigid võtma meetmeid, et uuendada ja mitmekesistada riiklikku 
õppekava, laiendades hariduse valikuvõimalusi õpilaste tarbeks. Reformid on olulised, et anda 
noortele oskused ja väljaõpe, mida neil on vaja sujuvaks üleminekuks töömaailma. Need hõlmavad 
probleemide lahendamist, andmete kriitilist hindamist ja tõhusat suhtlemist. Üks võimalus, mida on 
Hispaanias ka juba katsetatud, on leida tugevamad seosed ja partnerlussuhted koolide ja kohalike 
ettevõtete vahel. Sellised programmid, mis annavad õpilastele võimaluse töömaailma järele proovida, 
annavad neile ka suunataju ning motiveerivad neid rohkem tööd tegema.

Väga oluline on see, et koolid julgustaksid õpilaste liikuvust eri haridustasemete vahel, olgu see siis 
akadeemiline, kutse- või mõni muu hariduse liik. Õpilastele koolis rohkemate valikuvõimaluste 
pakkumine ei ole oluline mitte ainult nende motivatsiooni suurendamiseks, vaid ka selleks, et anda 
neile suur teadmistepagas ja vajalikud oskused hilisemas elus töö leidmiseks. Raportöör usub, et 
„õppida õppima” põhimõte peaks olema iga kooli poliitika ja õppekava kese.

Teine soovitus koolidele on astuda samme õpilaste ja õpetajate suhtarvu parandamiseks, eriti kui on 
tegemist madalama õpivõimega õpilastega. Väikese õpilaste arvuga klasside sisseseadmine 
hariduslike erivajaduste või käitumisprobleemidega õpilastele võib mõjuda kooli poolelijätmise 
määradele positiivselt. Niisuguste õpilaste jaoks on sageli vaja ka abiõpetajaid, kes õpetajatega koos 
töötavad. Abiõpetaja töö on muutunud mitmes ELi liikmesriigis erakordselt populaarseks, kuna see 
võimaldab pakkuda suuremat tuge õpilastele, kes seda vajavad, lubades samal ajal õpetajal tegeleda 
teiste õpilastega.

Lõpetuseks, nagu raportöör rõhutas ka oma aruandes varases eas õppimise kohta Euroopa Liidus, on 
kvaliteetse väikelaste hariduse ja hoolduse pakkumine lastele vanuses 0–6 eluaastat kooli 
poolelijätmise vähendamise ülioluline osa. Laste varane õpe on nende eduka elukestva õppe alus 
ning investeeringud väikelaste hariduse ja hoolduse tagamiseks toovad rohkem tulu kui 
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investeeringud mis tahes muul haridusetapil.

Seosed vanemate ja kogukonnaga

Koolid ei ole ainsad asutused, kellel lasub vastutus poliitika ja programmide rakendamiseks, et ära 
hoida kooli poolelijätmist. Käesolevas aruandes väidetakse, et see vastutus laieneb ka kohalikule 
kogukonnale. Sotsiaal- ja hoolekande, valitsusväliste organisatsioonide, eraasutuste, koolide ja 
lapsevanemate vahel peavad olema selged seosed, samuti riikliku tasandi poliitikasuundumuste ja 
kohalike, väikesemõõduliste lähenemisviiside vahel. Kogukonna eri valdkondadest pärit osalejate 
võrgustiku loomine teeb inimestele nende haridusteele sattunud tõkete ületamise lihtsamaks.
Lapsevanemaid, eriti aga puuetega laste vanemaid, peaks tunnustama kui oskustega partnereid, kes 
saavad koos õpetajatega töötada. Kõikidel lapsevanematel peaks olema õigus teha oma lapse 
koolitamises täielikku koostööd.

Ühendkuningriigis on vabatahtlike ja kogukonna sektor olnud eriti edukas mustanahaliste ja etniliste 
vähemuste taustaga noorte saavutuste parandamises. Kohalikud sekkumised kasutavad tihti 
innovatiivseid ja alternatiivseid meetodeid tegevuseta noorte motiveerimiseks, näiteks muusika, 
näitlemise, tantsu ja spordi abil.

Lahendused teise võimaluse andmiseks

Neile, kes kooli mingil põhjusel pooleli jätavad, on vaja sellist programmi, mis aitab neil 
haridussüsteemi tagasi minna. Üks võimalus on julgustada liikmesriike alustama nn teise võimaluse 
või alternatiivsete koolide loomisega. Need peavad olema inimeste vajaduste suhtes tundlikud, kuna 
paljud langesid varem koolist välja, sest olid haridussüsteemis pettunud. Need peavad olema ka 
paindlikud, võimaldades inimestel sobitada haridusega seotud kohustused töö ja perekonnaga seotud 
kohustuste juurde.

Kuigi kooli poolelijätmise vähendamine on pikas perspektiivis palju tõhusam, peaksid teise 
võimaluse andmise lahendused jääma siiski liikmesriikide kooli poolelijätmise probleemiga 
tegelemise strateegiate lahutamatuks osaks.


