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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo
(2011/2088(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 14 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, ypač į jos 23, 28 ir 
29 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1720/2006/EB, nustatantį veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus 
mažinimas – vienas svarbiausių strategijos „Europa 2020“ tikslų“ (COM(2011)0018),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl politikos 
priemonių, kuriomis siekiama mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių 
(COM(2011)0019),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra. Kaip padėti 
mūsų vaikams kuo geriau pasirengti ateičiai“ (COM(2011)0066),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Judus jaunimas“ − iniciatyva išlaisvinti jaunimo 
potencialą, kad Europos Sąjungos ekonomikos augimas būtų pažangus, tvarus ir 
integracinis“ (COM(2010)0477),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos švietimo ir mokymo sistemų 
veiksmingumas ir teisingumas“ (COM(2006)0481),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 11 d. Tarybos išvadas dėl švietimo ir mokymo 
socialinio aspekto2,

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos išvadas dėl vaikų iš migrantų šeimų 
švietimo3,

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadas dėl Europos bendradarbiavimo 
švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“)4,

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 21 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių 
narių vyriausybių atstovų išvadas „Parengti jaunimą XXI amžiui: Europos 

                                               
1 OL L 327, 2006 11 24, p. 45.
2 OL C 135, 2010 5 26, p. 2.
3 OL C 301, 2009 12 11, p. 5.
4 OL C 119, 2009 5 28, p. 2. 
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bendradarbiavimo mokyklų klausimais darbotvarkė“1,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl ikimokyklinio ugdymo 
Europos Sąjungoje2,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 23 d. rezoliuciją dėl mokytojų rengimo kokybės 
gerinimo3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

A. kadangi jauni žmonės, kad galėtų visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, turi turėti 
platų žinių spektrą ir pagrindinius įgūdžius, įskaitant veiksmingą bendravimą, problemų 
sprendimą ir gebėjimą kritiškai vertinti informaciją,

B. kadangi mokyklos nebaigusių asmenų skaičius skiriasi įvairiose ES valstybėse narėse, taip 
pat miestuose ir regionuose, ir tam turi įtakos daugelis sudėtingų veiksnių,

C. kadangi vienas iš penkių pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų – sumažinti 
mokyklos nebaigiančių asmenų dalį iki ne daugiau kaip 10 proc. ir mažiausiai iki 40 proc. 
padidinti jaunesnės kartos atstovų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, dalį,

D. kadangi dėl 10 proc. tikslo valstybės narės susitarė 2003 m., bet tik septynioms iš jų 
pavyko jį pasiekti, ir 2009 m. vidutinis mokyklos nebaigusių asmenų skaičius siekė 
14,4 proc.,

E. kadangi 24,1 proc. visų 15 metų asmenų valstybėse narėse yra žemo raštingumo lygio,

F. kadangi mokyklos nebaigimas turi rimtų padarinių ne tik ES ekonomikos augimui, 
Europos įgūdžių bazei ir socialiniam stabilumui, bet ir jaunų žmonių gerovei ir karjerai, 
nes išsilavinimo stoka yra ir pagrindinė skurdo priežastis,

G. kadangi mokyklos nebaigimas – pagrindinis socialinę atskirtį didinantis veiksnys 
tolesniame gyvenime,

Mokyklos nebaigimo reiškinio savybės

1. pabrėžia, kad vaiko ateities švietimo karjeros pagrindai padedami pirmaisiais vaikystės 
metais, ir pakartoja raginimą, pateiktą savo rezoliucijoje dėl ikimokyklinio ugdymo 
Europos Sąjungoje, sukurti Europos sistemą dėl ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros 
paslaugų;

2. pažymi, kad mokyklos nebaigimo reiškinys labai paplitęs tarp vaikų iš neturtingų ir 
socialiai remtinų šeimų bei vaikų iš migrantų šeimų;

                                               
1 OL C 319, 2008 12 13, p. 20.
2 Patvirtinti tekstai, P7_TA(2011)0231.
3 OL C 8 E, 2010 1 14, p. 12.
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3. pažymi kartų ciklo buvimą, t. y. vyrauja stipri tendencija mokyklos nebaigusių tėvų 
vaikams ir patiems nebaigti mokyklos; pabrėžia, kad šeimos struktūra turi didelį poveikį 
vaikų gebėjimui sėkmingai mokytis mokykloje;

4. pabrėžia, kad mokyklos nebaigimo reiškinys labiau paplitęs tarp berniukų nei tarp 
mergaičių;

5. primena, kad mokyklos nebaigimas gali turėti neigiamą įtaką galimybėms įgyti aukštos 
kokybės mokymąsi visą gyvenimą; 

Individualizuoto požiūrio poreikis 

6. teigia, kad lygios švietimo galimybės asmenims iš visų sluoksnių yra gyvybiškai svarbios 
kuriant vienodų galimybių visuomenę;

7. ragina taikyti individualizuotą ir integracinį požiūrį į švietimą, kuris apima tikslinę 
paramą, kur ji reikalinga;

8. siūlo, kad kiekviena vidurinė mokykla įsteigtų konsultacinę tarnybą, į kurią galėtų kreiptis 
mokiniai, turintys asmeninių problemų, ir konfidencialiai aptarti šias problemas; pabrėžia, 
kad konsultacijas teikiantys darbuotojai turi būti atitinkamai parengti;

9. skatina praktinio mokymosi metodą ir siūlo, kad būtų sukurti veiksmingi išankstinio 
įspėjimo mechanizmai ir įgyvendintos tolesnės procedūros, siekiant išvengti didesnių 
problemų; pažymi, kad siekiant šio tikslo abipusis mokyklų ir tėvų ryšys ir glaudesnis jų 
bendradarbiavimas yra labai svarbūs; 

10. skatina geresnį profesinį orientavimą ir darbo praktikos programas mokyklose, kad 
mokiniai suprastų, kas yra darbo pasaulis, ir būtų skatinami nustatyti realius tikslus;

11. siūlo, kad mokyklose būtų sukurtos kuravimo programos, kad mokiniai galėtų bendrauti 
su puikių rezultatų pasiekusiais asmenimis, ypač jeigu jie anksčiau mokėsi jų mokymo 
įstaigoje;

12. pažymi, kad finansinis spaudimas pažeidžiamoms šeimoms gali priversti mokinius 
nebaigti mokyklos stengiantis patekti į darbo rinką; ragina valstybes nares apsvarstyti 
materialine padėtimi grindžiamos finansinės paramos sistemos diegimą tiems mokiniams, 
kuriems jos reikia;

13. siūlo įvesti kitas perskirstymo priemones, pvz., nemokamą maitinimą mokykloje ir 
vadovėlius nepalankioje padėtyje esančių asmenų grupėms, siekiant sumažinti socialinės 
nelygybės poveikį ir mokyklos nebaigusių asmenų skaičių;

14. pabrėžia, kad labai svarbios aukščiausios kokybės valstybinio mokymo sistemos; 

Bendra atsakomybė 

15. pabrėžia, kad įvairūs visuomenės dalyviai yra atsakingi už mokyklos nebaigiančius 
asmenis, ne vien tik tėvai ir mokyklos, bet ir vietos valdžios institucijos, ir ragina visus 
šiuos dalyvius glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje, kartu su vietos sveikatos ir 
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socialinių paslaugų institucijomis; pažymi, kad „bendras požiūris“ gali būti veiksminga 
priemonė padedant asmenims įveikti daugelį kliūčių siekiant išsilavinimo ir įsidarbinimo;

16. pripažįsta, kad skirtingų visuomenės sektorių taikomų intervencinių priemonių planavimas 
valstybėse narėse gali būti sudėtingas, pabrėžia, kad būtina geriau derinti šias įvairias 
paslaugas ES mastu, taip pat geriau derinti veiksmus valstybėse narėse;

17. skatina valstybes nares investuoti į kvalifikuotą ir gerai parengtą personalą ir 
ikimokyklinio ugdymo, ir privalomo švietimo srityje; siūlo, kad mokyklose būtų įdarbinti 
mokytojų asistentai, kurie dirbtų su sunkiai auklėjamais mokiniais ir padėtų mokytojams 
dirbti;

18. pažymi, kad mokiniai turi būti informuoti apie galimas karjeros pasirinkimo galimybes, ir 
siūlo, kad mokyklos užmegztų partnerystę su vietos įmonėmis ir organizacijomis, kad 
mokiniai galėtų susitikti su įvairių sričių specialistais;

19. pabrėžia atitinkamų grupių dydžio svarbą ir skatinančios mokymosi aplinkos jauniems 
žmonėms kūrimą;

Netradicinis mokymasis

20. pripažįsta, kad visi asmenys turi teisę į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, kuris apima ne 
tik formalųjį, bet ir neformalųjį švietimą;

21. pabrėžia įvairių švietimo lygmenų svarbą mokiniams derinant akademinės ir profesinės 
veiklos įgūdžių lavinimą ir ragina mokyklas, kur įmanoma, suderinti mokymo programas 
su darbo rinkos paklausa;

22. ragina valstybes nares imtis veiksmų siekiant gerinti profesinių kvalifikacijų statusą, kad 
jos būtų vertinamos kaip perspektyvi alternatyva įvairių gebėjimų turintiems mokiniams;

23. pabrėžia, kad principas „mokymasis mokytis“ turėtų būti visų mokyklos mokymo 
programų esmė; pažymi, kad tai būtina siekiant labiau įtraukti jaunimą į mokymosi 
procesą;

Antros galimybės sprendimai

24. ragina valstybes nares plėtoti mokyklos nebaigusių asmenų reintegravimo į mokyklą 
sistemą, pvz., steigiant vadinamąsias „antrosios galimybės“ mokyklas; 

25. ragina darbdavius, kai tai įmanoma, pripažinti ir remti jaunų žmonių, kurie neturi 
vidurinio išsilavinimo, teisę į laisvą nuo darbo laiką, kurį jie galėtų skirti mokymuisi;

ES politika

26. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos politikos priemonių, 
kuriomis siekiama mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, kurioje siūloma 
visapusiškos šios srities politikos sistema; 

27. vis dėlto pažymi, kad siekiant išsiaiškinti, kodėl asmenys nebaigia mokyklos, būtina gauti 
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išsamesnę, suderintą ir nuoseklią informaciją iš valstybių narių;

28. ragina skirti daugiau lėšų ES mokymosi visą gyvenimą programai, kuria didinamas 
mokinių ir mokytojų judumas, gerinamos galimybės keistis geriausia patirtimi ir 
padedama tobulinti mokymo ir mokymosi metodus;

o

o o

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Tai, kad mokyklos nebaigia nemažai jaunuolių, yra sudėtinga problema ir didžiulis iššūkis, su kuriuo 
susiduriama Europoje. Todėl ES pradėjo diegti daug priemonių ir metodų siekiant labiau padėti 
valstybėms narėms plėtoti veiksmingą nacionalinę šios srities politiką, kad būtų galima spręsti šią 
problemą. Šios priemonės apima Komisijos komunikatą dėl mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus 
mažinimo, naują pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl politikos priemonių, kuriomis siekiama 
mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, ir Komisijos pavyzdinę iniciatyvą „Judus jaunimas“.

Strategijoje „Europa 2020“, be kita ko, nurodyti valstybėms narėms skirti šeši pagrindiniai tikslai, iš 
kurių vienas yra sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų dalį iki 10 proc. iki 2020 m. Dėl šio 
10 proc. tikslo valstybės narės susitarė 2003 m., bet tik septynioms iš jų pavyko jį pasiekti. 2009 m. 
vidutinis mokyklos nebaigusių asmenų skaičius nuo 18 iki 24 metų jaunuolių grupėje Europoje siekė 
14,4 proc.

Dauguma ES šalių padarė šiokią tokią pažangą mažinant jaunų žmonių, nebaigusių mokyklos ar 
turinčių žemą kvalifikaciją, skaičių, ir pastebima nemažai teigiamų pokyčių jų požiūryje į mokyklos 
nebaigimą; tačiau šiame pranešime tvirtinama, kad šioje srityje reikia dar daug pasiekti.

Kas yra „mokyklos nebaigę asmenys“?

Siekiant nustatyti asmenis, kurie jau patenka į „mokyklos nebaigusių asmenų“ kategoriją, ir asmenis, 
kurie gali palikti mokyklą, būtina apibrėžti mokyklos nebaigimo sąvoką. Tačiau nėra vienos bendros 
apibrėžties, kuri būtų lengvai taikoma visoms ES valstybėms narėms, organizacijoms ir asmenims. 
Komisija savo komunikate dėl mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo mokyklos 
nebaigusius asmenis apibrėžia kaip asmenis nuo 18 iki 24 metų, kurie nebaigė mokyklos ir įgijo tik 
pagrindinį ar žemesnį vidurinį išsilavinimą. Dėl nuoseklumo ir aiškumo šiame pranešime taikoma 
Komisijos pateikta apibrėžtis.

Nėra tokios sąvokos kaip tipiškas mokyklos nebaigęs asmuo, kaip nėra ir standartinio rodiklio, 
kuriuo remiantis būtų galima prognozuoti, kurie asmenys turi tikimybę nebaigti mokyklos. Mokyklos 
nebaigę asmenys – atskira grupė, ir ne visi iš šių asmenų nebaigia mokyklos dėl neigiamų priežasčių. 
Nepaisant to, šiame pranešime pažymima, kad yra keletas asmenų grupių, kurios turi didesnę riziką 
nebaigti mokyklos negu kitos asmenų grupės.

Blogi mokymosi rezultatai – viena iš galimų mokyklos nebaigimo priežasčių. Ankstyvaisiais 
mokymosi metais mokinių rezultatų skirtumai mažiau pastebimi. Tačiau šiems skirtumams ryškėjant 
vėlesniais jų mokymosi metais, mokiniai, kuriems sunkiai sekasi mokytis, kai kuriais atvejais tampa 
mažiau motyvuoti baigti mokyklą. Mokiniai, kurių mokymosi rezultatai geri, priešingai, linkę likti 
mokykloje, nepaisant išorinių veiksnių ar aplinkybių.

Svarbu tai, kad blogų mokymosi rezultatų negalima vertinti atskirai, nes jie neatsiejamai susiję su 
kitais veiksniais, pvz., skurdu, prievarta ir šeimine padėtimi. Tyrimai parodė, kad menkai 
kvalifikuotų ar turinčių žemos kvalifikacijos darbą tėvų vaikai labiau linkę nebaigti mokyklos. Jeigu 
šeima sukuria stabilią aplinką, kurioje vaikai gali augti, mokytis ir vystytis, mokiniai turi daug 
didesnę tikimybę toliau mokytis. Priešingai, jeigu šeimose jaunimas neskatinamas ir nesulaukia 
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pagalbos, labiau tikėtina, kad tokie jaunuoliai nebaigs mokyklos.

Yra ir kitų pastebimų bendrų priežasčių, kodėl nebaigiama mokyklos, pvz., regionų skirtumai 
vertinant pagal mokyklos nebaigusių asmenų lygį, taip pat kaimo ir miesto atskirtis. Mokyklos 
nebaigusių asmenų lygis kur kas aukštesnis tarp etninių mažumų ir imigrantų grupių, ypač romų. Be 
to, įrodyta, kad mokyklos nebaigimui turi įtakos lyčių aspektas, nes mergaitės daug rečiau nebaigia 
mokyklos negu berniukai (atitinkamai 13 proc. ir 17 proc.).

Mokyklos nebaigimo padariniai

Didelio mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus socialiniai ir ekonominiai padariniai akivaizdūs. 
Mokyklos nebaigimas turi neigiamą įtaką ekonomikos augimui, kelia ekonominį ir socialinį 
nestabilumą. Intervencinės priemonės sutelkiant pastangas ir plėtojant jaunimo gebėjimus labai 
svarbios būsimai valstybių narių ekonominei ir socialinei plėtrai. Manoma, kad visoje Europoje 
sumažinus mokyklos nebaigusių asmenų skaičių bent 1 proc. atsirastų galimybė išugdyti papildomai 
beveik pusę milijono kvalifikuotų jaunų žmonių kiekvienais metais. 

Įrodyta, kad viso gyvenimo pajamos tų asmenų, kurie nebaigia mokyklos ir neįgyja vidurinio 
išsilavinimo, yra gerokai mažesnės negu asmenų, kurie baigia mokyklą ir įgyja tokį išsilavinimą. 
Profesinė kvalifikacija (arba jos stoka) – skurdo rodiklis. Kadangi mokyklos nebaigę asmenys turi 
mažiau įgūdžių negu asmenys, kurie lieka mokytis, jie turi kur kas mažiau galimybių patekti į darbo 
rinką ir dažnai imasi mažai apmokamo, nepatikimo darbo, kur itin ribotos tobulėjimo galimybės. 
Todėl mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas suteikia galimybių įveikti kartų skurdo 
ciklą ir pagerinti bendrą ekonomikos augimą.

Be to, mokyklos nebaigimas turi tiesiogiai tarpusavyje susijusių socialinių padarinių, nes šis 
reiškinys susijęs su aukštesniu asocialaus elgesio, paauglių nėštumo ir piktnaudžiavimu narkotikais 
lygiu.

Šiame pranešime pripažįstama, kad nėra paprasto visų problemų, susijusių su mokyklos nebaigimu, 
sprendimo. Tai sudėtingas klausimas, kuris turi būti sprendžiamas pasitelkiant intervencines 
priemones ir iniciatyvas. Nė viena priemonė nebus veiksminga, jeigu nebus papildyta kitomis 
priemonėmis.

Individualizuoto požiūrio poreikis

Įvairūs dalyviai gali būti raginami arba skatinami spręsti mokyklos nebaigimo problemą, tačiau 
tikėtina, kad mokiniai, jų tėvai, mokyklų mokytojai ir kiti suinteresuoti asmenys tai vertins skirtingai. 
Šiame pranešime pabrėžiama, kad bandant nustatyti priemones, kuriomis galima būtų įveikti 
mokyklos nebaigimo problemą, pirmenybė turi būti teikiama mokinių perspektyvoms ir interesams.

Taikant intervencines priemones turi būti atsižvelgta į asmens poreikių sudėtingumą. Daugelis 
jaunuolių nusprendžia neįgyti pagrindinio išsilavinimo dėl asmeninių priežasčių, pvz., priekabiavimo 
mokykloje, o kiti jaunuoliai susiduria su tokiomis socialinėmis problemomis kaip narkomanija ar 
benamystė. Šiame pranešime rekomenduojama, kad kiekvienoje vidurinėje mokykloje būtų įsteigta 
konsultacinė tarnyba, į kurią galėtų kreiptis mokiniai, turintys asmeninių problemų, ir ieškoti 
sprendimų. Mokyklos atlieka ne tik švietėjišką vaidmenį; jų pareiga yra ir teikti konsultacinę 
pagalbą. Šios pagalbinės funkcijos pripažinimas gali būti svarbus žingsnis sprendžiant mokyklos 
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nebaigimo problemą.

Be asmeninių sunkumų, kuriuos mokiniai turi įveikti, darbo pasaulis mokiniams gali pasirodyti 
nelengva perspektyva. Todėl šiame pranešime rekomenduojama, kad būtų įkurtas į moksleivius 
orientuotas paramos tinklas, kuris teiktų profesinio orientavimo ir konsultacines paslaugas, padėtų 
nustatyti tikslus, įgyti profesinį mokymą ir konsultacijas karjeros klausimais. Tai ne tik padės 
mokiniams suprasti, kas yra darbo pasaulis, bet ir paskatins nustatyti tikslus ir siekti juos įgyvendinti. 
Vienas gerosios patirties pavyzdys pateikiamas iš Jungtinės Karalystės, kur 2001 m. įkurta itin 
sėkmingai veikianti tarnyba „Connexions Service“. Šios organizacijos, kuri teikia paslaugas jaunimui 
ir konsultacijas karjeros klausimais, tikslas – teikti asmenines konsultacijas ir paramą jaunimui. Ji 
pritaikė įvairių naujovių teikdama paslaugas jauniems žmonėms, ypač plačiai naudodama 
internetines paslaugas.

Šiame pranešime aiškiai teigiama, kad nusivylusių jaunų žmonių reintegracijos į švietimą procesas 
turi būti pradėtas kuo anksčiau. Pamokų praleidimas, elgesio problemos ir kiti klausimai turi būti 
sprendžiami kuo greičiau, kai tik jie atsiranda. Tokie sunkumai negali būti nepakankamai įvertinti ar 
ignoruojami.

Mokyklos reformos

Kai kuriais atvejais jauni žmonės nusprendžia pasitraukti iš švietimo sistemos, nes nemano, kad 
ugdymo programos yra tikslingos arba pritaikytos jų gyvenimo aplinkybėms. Kiekvienas mokinys 
yra unikalus asmuo, ir ne visi mokiniai vienodai reaguoja į tuos pačius mokymo metodus. Todėl 
šiame pranešime mokyklos raginamos pereiti nuo tradicinio testavimo, kai individo ateities 
perspektyvos priklauso nuo jo vienos dienos rezultatų, ir stengtis rasti būdų, kaip nuolat vertinti 
mokinius.

Aišku, kad ne visus jaunuolius patraukia tradiciškesni mokymo dalykai ir kvalifikacija, ir įrodyta, 
kad mokiniams, kurie mažai domisi tradicine mokyklos ugdymo programa, gresia didesnis pavojus 
nebaigti mokyklos. Tam įveikti valstybės narės turėtų imtis priemonių, diegti naujoves ir įvairinti 
nacionalinę ugdymo programą išplečiant švietimo galimybes mokiniams. Struktūrinės reformos 
svarbios siekiant suteikti jauniems žmonėms įgūdžius ir mokymą, kad jie galėtų sklandžiai pereiti į 
darbo pasaulį. Tai apima problemų sprendimą, kritišką informacijos vertinimą ir veiksmingą 
bendravimą. Vienas metodas, kuris jau išbandytas Ispanijoje, – skatinti glaudesnius mokyklų ir 
vietos bendrovių ryšius ir partnerystės susitarimus. Tokiais metodais, kuriuos taikant mokiniams 
suteikiama galimybė pajusti darbo gyvenimo skonį, galima padėti jiems pasirinkti prasmingą kryptį 
ir skatinti juos dirbti uoliau.

Labai svarbu, kad mokyklos skatintų moksleivių judumą tarp įvairių švietimo lygmenų –
akademinio, profesinio ir pan. Platesnio pasirinkimo mokykloje galimybė svarbi ne tik didinant 
mokinių motyvaciją baigti mokyklą, bet ir suteikiant jiems platų žinių spektrą ir pagrindinius 
įgūdžius, kurie bus reikalingi vėliau ieškant darbo. Pranešėja mano, kad principas „mokymasis 
mokytis“ turėtų būti visų mokyklos politikos ir ugdymo programų esmė.

Be to, mokyklose rekomenduojama pagerinti mokinių ir mokytojų skaičiaus santykį, ir tai ypač 
svarbu mokinių, kurių mokymosi gebėjimai žemesni, klasėse. Mažos klasės, sudaromos iš mokinių, 
turinčių specialių ugdymosi poreikių ar elgesio problemų, gali turėti teigiamą poveikį mažinant 
mokyklos nebaigusių asmenų skaičių. Tam reikalingi mokytojų asistentai, kurie dirbtų kartu su 
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klasės mokytojais. Mokytojų asistentai tapo labai populiarūs daugelyje ES valstybių narių, nes tokiu 
atveju galima skirti didesnį dėmesį mokiniams, kuriems reikia papildomos pagalbos, suteikiant laisvo 
laiko klasės mokytojams dirbti su kitais mokiniais.

Galiausiai, kaip pranešėja pabrėžė savo pranešime apie ikimokyklinį ugdymą ES, aukštos kokybės 
ikimokyklinio vaiko ugdymo ir priežiūros paslaugos vaikams iki 6 metų turi esminę reikšmę 
mažinant mokyklos nebaigusių asmenų skaičių. Vaikų ikimokyklinis ugdymas padeda pagrindą jų 
sėkmingam mokymuisi visą gyvenimą, o investicijos į aukštos kokybės ikimokyklinio vaiko ugdymo 
ir priežiūros paslaugas atneša didesnę naudą negu investicijos kitose švietimo pakopose.

Ryšiai su tėvais ir bendruomene

Ne tik mokyklos atsakingos už politikos ir programų, kuriomis siekiama mažinti mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičių, įgyvendinimą. Šiame pranešime teigiama, kad atsakomybė tenka ir vietos 
bendruomenei. Reikia rasti aiškias sąsajas tarp socialinės paramos paslaugas teikiančių tarnybų, 
nevyriausybinių organizacijų, privačių organizacijų, mokyklų ir tėvų, taip pat nacionaliniu ir vietos 
mastu taikomų mažos apimties priemonių. Sukūrus tinklą, sudarytą iš įvairių sričių bendruomenės 
dalyvių, žmonėms bus lengviau įveikti daugelį kliūčių įgyjant išsilavinimą. Tėvai, ypač vaikų, 
turinčių negalią, taip pat turėtų būti pripažinti kvalifikuotais partneriais, kurie galėtų dirbti su 
mokytojais. Visiems tėvams turėtų būti leidžiama visapusiškai bendradarbiauti ir dalyvauti savo 
vaiko mokymosi procese.

Jungtinėje Karalystėje savanorių ir bendruomenės sektoriai atliko ypač sėkmingą vaidmenį gerinant 
jaunų žmonių iš juodaodžių ir kitų etninių mažumų mokymosi rezultatus. Taikant vietines 
intervencines priemones dažnai pasitelkiami naujoviški ir alternatyvūs metodai siekiant suteikti 
motyvacijos neužimtam jaunimui, pvz., per muziką, dramą, šokius ir sportą.

Antros galimybės sprendimai

Mokyklos nebaigusiems asmenims reikia sukurti sistemą, kad būtų galima juos reintegruoti į 
švietimo sistemą. Vienas iš sprendimų – skatinti valstybes nares steigti vadinamąsias „antrosios 
galimybės“ arba „alternatyviąsias“ mokyklas. Jos turi atitikti asmenų, kurie nebaigė mokyklos 
ankstesniais savo gyvenimo metais, kai nusivylė švietimo sistema, poreikius. Be to, šios mokyklos 
turi būti lanksčios ir prisitaikančios, kad asmenys galėtų derinti savo įsipareigojimus švietimo įstaigai 
su darbo ir šeimos įsipareigojimais.

Nors mokyklos nebaigimo prevencija pirmiausia yra veiksminga ilguoju laikotarpiu, antros 
galimybės sprendimai vis tiek turi likti neatskiriama valstybių narių taikomų metodų dalimi siekiant 
mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių.


