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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanu
(2011/2088(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 14. pantu,
– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērna tiesībām, jo īpaši tās 

23., 28. un 29. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmumu 
Nr. 1720/2006/EK, ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana —
būtisks ieguldījums stratēģijā Eiropa 2020” (COM(2011)0018),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes ieteikumam par politiku priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas mazināšanai (COM(2011)0019),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe. Kā mūsu 
bērniem nodrošināt vislabākos priekšnoteikumus nākotnei” (COM(2011)0066),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „„Jaunatne kustībā” — iniciatīva jauniešu potenciāla 
izmantošanai, lai Eiropas Savienībā panāktu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi” 
(COM(2010)0477),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par efektivitāti un vienlīdzīgumu Eiropas izglītības un 
apmācības sistēmās (COM(2006)0481),

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 11. maija secinājumus par izglītības un apmācības 
sociālo dimensiju2,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 26. novembra secinājumus par migrantu izcelsmes bērnu 
izglītību3,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 12. maija secinājumus par stratēģisku sistēmu Eiropas 
sadarbībai izglītības un apmācības jomā („ET 2020”)4,

– ņemot vērā Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2008. gada 
21. novembra secinājumus „Sagatavot jauniešus 21. gadsimtam — programma Eiropas 
sadarbībai skolu jomā”5,

                                               
1 OV L 327, 24.11.2006., 45. lpp.
2 OV C 135, 26.5.2010., 2. lpp.
3 OV C 301, 11.12.2009., 5. lpp.
4 OV C 119, 28.5.2009., 2. lpp.
5 OV C 319, 13.12.2008., 20. lpp.
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– ņemot vērā 2011. gada 12. maija rezolūciju par bērnu agrīno izglītošanu Eiropas 
Savienībā1,

– ņemot vērā 2008. gada 23. septembra rezolūciju par skolotāju izglītības kvalitātes 
uzlabošanu2,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

A. tā kā, lai kļūtu par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, jauniešiem ir vajadzīgs plašs 
zināšanu un pamatprasmju klāsts, tostarp efektīva saziņa, spēja risināt problēmas un 
kritiski izvērtēt informāciju;

B. tā kā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) līmenis ES dalībvalstīs, kā arī pilsētās un 
reģionos ir atšķirīgs, un to ietekmē sarežģītu faktoru klāsts;

C. tā kā viens no pieciem stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķiem ir zem 10 % samazināt to 
jauniešu īpatsvaru, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības, un vismaz līdz 40 % palielināt to 
jauniešu īpatsvaru, kas ieguvuši grādu vai diplomu;

D. tā kā par 10 % mērķi dalībvalstis jau vienojās 2003. gadā, taču tikai septiņām no tām 
izdevās šo kritēriju izpildīt, un 2009. gadā to jauniešu īpatsvars, kas priekšlaicīgi 
pārtraukuši mācības, vidēji bija 14,4 %;

E. tā kā dalībvalstīs zemi lasītprasmes rādītāji ir 24,1 % piecpadsmitgadnieku;

F. tā kā priekšlaicīga mācību pārtraukšana nelabvēlīgi ietekmē ne vien ES ekonomisko 
izaugsmi, Eiropas prasmju bāzi un sociālo stabilitāti, bet arī jauniešu karjeras attīstību un 
labklājību, jo izglītības trūkums ir arī viens no galvenajiem nabadzības cēloņiem;

G. tā kā PMP ir viens no ietekmes pamatfaktoriem, kas turpmākajā dzīvē izraisa sociālo 
atstumtību,

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas īpatnības

1. uzsver, ka pamats bērna turpmākās izglītības attīstībai tiek likts agrīnā bērnībā, un atkārto 
rezolūcijā par bērnu agrīno izglītošanu Eiropas Savienībā ietverto aicinājumu izstrādāt 
Eiropas mēroga sistēmu attiecībā uz bērnu agrīno izglītošanu un aprūpes pakalpojumiem;

2. norāda, ka PMP ir jo īpaši raksturīga bērniem, kuri nāk no nabadzīgas un nelabvēlīgas 
vides un no migrantu ģimenēm;

3. norāda, ka pastāv paaudžu cikls, proti, izteikta tendence, ka tad, ja mācības priekšlaicīgi 
pārtraukuši vecāki, tāpat rīkosies arī viņu bērni; uzsver, ka bērna spējas skolā gūt sekmes 
spēcīgi ietekmē ģimenes struktūra;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0231.
2 OV C 8E, 14.1.2010., 12. lpp.
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4. uzsver, ka PMP ir vairāk izplatīta starp zēniem nekā starp meitenēm;

5. atgādina, ka PMP var negatīvi ietekmēt augsti kvalitatīvas mūžizglītības pieejamību; 

Vajadzība pēc individuālas pieejas

6. paziņo, ka vienlīdzīgas sabiedrības izveidē svarīga nozīme ir tam, lai indivīdiem no 
dažādas vides būtu vienlīdzīgas izglītības iespējas;

7. aicina īstenot individuālu un integratīvu pieeju izglītībai, tostarp attiecīgos gadījumos 
sniedzot mērķtiecīgu atbalstu;

8. ierosina katrā vidusskolā izveidot konsultatīvu dienestu, lai dotu iespēju skolēniem, 
kuriem ir personīgas problēmas, tās konfidenciāli pārrunāt; uzsver, ka darbiniekiem, kas 
nodarbojas ar konsultēšanu, jābūt attiecīgi apmācītiem; 

9. rosina īstenot praktiskāku pieeju mācīšanai un ierosina izstrādāt efektīvus agrās 
brīdināšanas mehānismus un pēcpārbaudes procedūras, kas profilaktiski novērstu 
problēmu saasināšanos; norāda, ka šī mērķa sasniegšanā izšķiroša nozīme ir divpusējai 
saziņai un ciešākai sadarbībai starp skolām un vecākiem;  

10. mudina, lai skolās būtu labākas profesionālās orientācijas un darba pieredzes shēmas, kas 
darba vidi skolēniem padarītu saprotamāku un motivētu viņus izraudzīties reālistiskus 
mērķus; 

11. ierosina skolās izveidot konsultatīvas programmas, kas skolēniem nodrošinātu saskarsmi 
ar personām, kuras guvušas lielus panākumus, jo īpaši ar cilvēkiem, kas agrāk mācījušies 
attiecīgajā mācību iestādē;

12. norāda, ka finansiālais spiediens, ko izjūt nelabvēlīgās ģimenes, var būt iemesls tam, ka 
skolēni priekšlaicīgi pārtrauc mācības, lai pievienotos darba tirgum; aicina dalībvalstis 
apsvērt iespējas ieviest finansiālu atbalstu ar līdzekļu pārbaudi personām, kurām tāds ir 
nepieciešams; 

13. ierosina ieviest citus pārdalīšanas pasākumus, piemēram, nodrošināt bezmaksas skolas 
pusdienas un mācību grāmatas nelabvēlīgām grupām, tādējādi mazinot sociālās 
nevienlīdzības ietekmi un iespējami samazinot PMP;

14. uzsver, ka izšķiroši liela nozīme ir augsti kvalitatīvām valsts izglītības sistēmām; 

Pienākumu dalīšana 

15. uzsver, ka daudzi sabiedrības pārstāvji, tostarp ne vien vecāki un skolas, bet arī 
pašvaldības, ir atbildīgi par to, ka bērni priekšlaicīgi pārtrauc mācības, un pieprasa visiem 
šiem dalībniekiem ciešāk sadarboties, iesaistot vietējos veselības dienestus un sociālos 
dienestus; norāda, ka integrēta pieeja var efektīvi palīdzēt indivīdiem pārvarēt 
daudzējādos šķēršļus attiecībā uz izglītības sasniegumiem un nodarbinātību;

16. atzīst, ka var būt sarežģīti apzināt, kādā veidā dalībvalstīs šajā jomā darbojas dažādi 
sabiedrības sektori; uzsver, ka starp šiem dažādajiem dienestiem ir vajadzīga kvalitatīvāka 



PE464.821v01-00 6/11 PR\866555LV.doc

LV

koordinācija ES līmenī, kā arī labāka koordinācija dalībvalstīs;

17. mudina dalībvalstis gan pirmsskolas, gan obligātajā izglītībā ieguldīt resursus kvalificētos 
un labi apmācītos darbiniekos; rosina skolās nodarbināt skolotāja palīgus, kas strādātu ar 
skolēniem, kuri mācībās atpaliek, un atbalstītu skolotāja darbu klasē;

18. norāda, ka skolēni ir jāinformē par viņiem pieejamām karjeras iespējām, un mudina skolas 
veidot partnerības ar vietējiem uzņēmumiem un organizācijām, tādējādi dodot iespēju 
skolēniem iepazīties ar dažādu jomu profesionāļiem;

19. uzsver, ka liela nozīme ir piemērotam grupu lielumam un jauniešiem stimulējošai mācību 
videi;

Netradicionālā izglītība

20. atzīst, ka visiem cilvēkiem ir tiesības uz mūžizglītību, kurā ietilpst ne vien formālā 
izglītība, bet arī neformālā izglītība un ikdienējā izglītošanās;

21. norāda, ka ir svarīgi, lai būtu dažādi izglītības iegūšanas ceļi, kuros akadēmiskā izglītība 
būtu apvienota ar profesionālo prasmju apgūšanu, un aicina skolas, ja vien iespējams, 
izglītības programmas pielāgot darba tirgus pieprasījumam;

22. aicina dalībvalstis veikt pasākumus, kas paaugstinātu profesionālās kvalifikācijas statusu, 
lai to par piemērotu izvēli varētu uzskatīt izglītojamie ar jebkurām spējām;

23. uzsver, ka visās skolu mācību programmās centrālajam principam vajadzētu būt „mācīt 
mācīties”; norāda, ka tam ir būtiska nozīme, lai vairāk jauniešu iesaistītu mācīšanās 
procesā;

„Otrās iespējas” risinājumi

24. aicina dalībvalstis izstrādāt līdzekļus, ar kuriem jauniešus, kas priekšlaicīgi pārtrauc 
mācības, var integrēt skolu sistēmā, piemēram, izmantojot „otrās iespējas” skolas; 

25. aicina darba devējus, ja vien iespējams, atzīt un atbalstīt tiesības iegūt no darba brīvu laiku 
izglītībai un mācībām tiem jauniešiem, kuriem nav augstākās vidusskolas izglītības 
kvalifikācijas;

ES politikas virzieni

26. atzinīgi vērtē attiecīgo Komisijas priekšlikumu Padomes ieteikumam par politiku PMP 
mazināšanai, kurā ir piedāvāts pamats vispusīgai politikai šajā jomā; 

27. tomēr norāda, ka PMP pamatcēloņu analīzei no dalībvalstīm ir vajadzīgi izsmeļošāki dati, 
kas būtu konsekventi un saskanīgi;

28. pieprasa palielināt finansējumu ES mūžizglītības programmai, kas veicina skolēnu un 
skolotāju mobilitāti, sekmē intensīvāku paraugprakses apmaiņu un palīdz uzlabot 
mācīšanas un mācīšanās metodes;
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29. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Priekšlaicīga mācību pārtraukšana (PMP) ir sarežģīta parādība un Eiropai ļoti aktuāla problēma. 
Tādēļ ES, lai labāk atbalstītu dalībvalstis rezultatīvas un efektīvas valstu politikas izstrādē tās 
novēršanai, ir sākusi veidot vairākus pasākumus un līdzekļus. To vidū ir arī Komisijas paziņojums 
par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanu, jauns priekšlikums Padomes ieteikumam par 
politiku priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai un Komisijas pamatiniciatīva „Jaunatne 
kustībā”.

Turklāt stratēģijā „ES 2020” ir izklāstīti seši dalībvalstīm paredzēti pamatmērķi, no kuriem viens ir 
līdz 2020. gadam par 10 % samazināt PMP. Par 10 % mērķi dalībvalstis jau bija vienojušās 
2003. gadā, tomēr tikai septiņām no tām izdevās kritēriju izpildīt. PMP līmenis visiem 18 līdz 
24 gadus veciem jauniešiem Eiropā 2009. gadā bija 14,4 %.

Lielākā daļa ES valstu ir guvušas vismaz kaut kādus panākumus to jauniešu skaita samazināšanā, 
kuri skolu pamet pāragri vai ar nepietiekamu kvalifikāciju, un valstu attieksmē pret priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu ir pamanāmas un pozitīvas pārmaiņas; tomēr šajā ziņojumā apgalvots, ka 
darāmā vēl ir ļoti daudz.

Kas ir „personas, kuras priekšlaicīgi pārtrauc mācības”?

Lai konstatētu, kuras personas jau pieder minētajai personu kategorijai, un noteiktu personas, kuras, 
iespējams, pārtrauks mācības, ir nepieciešams definēt, kas ir priekšlaicīga mācību pārtraukšana. Šim 
terminam tomēr nav vienas visaptverošas definīcijas, ko varētu vienkārši piemērot visām ES 
dalībvalstīm, organizācijām un indivīdiem. Komisija paziņojumā par priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas novēršanu norāda, ka personas, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības, ir 18–24 gadus veci 
indivīdi, kuri ir pārtraukuši mācības un apmācību, iegūstot tikai zemākā līmeņa vidējo izglītību vai 
pat zemāka līmeņa izglītību. Konsekvences un skaidrības labad šajā ziņojumā ir viscaur piemērota 
Komisijas termina definīcija.

Nav nedz personas, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības, tipiska portreta, nedz arī tāda standartrādītāja, 
pēc kura varētu prognozēt, kurām personām ir lielāka priekšlaicīgas mācību izbeigšanas varbūtība. 
Personas, kas mācības pārtrauc priekšlaicīgi, ir daudzveidīga grupa, un ne visi skolu atstāj 
priekšlaicīgi negatīvu cēloņu dēļ. Tomēr šajā ziņojumā ir norādīts, ka dažas grupas uzskata par 
pakļautām lielākam riskam nekā citas.

Viens no PMP prognozēšanas indikatoriem ir vājas sekmes. Agrīnajos izglītības gados skolēnu 
izglītības sekmju atšķirības ir mazāk izteiktas. Tomēr, vēlākos izglītības posmos šīm atšķirībām 
kļūstot izteiktākām, personām, kas saskaras ar grūtībām, dažkārt arvien samazinās motivācija 
turpināt skoloties. Savukārt skolēni ar augstām akadēmiskām sekmēm visbiežāk turpina skoloties 
neatkarīgi no ārējiem faktoriem vai apstākļiem.

Svarīgi ir nepievērst uzmanību tikai vājām sekmēm, jo tās ir neizbēgami saistītas ar citiem faktoriem, 
piemēram, nabadzību, pāridarījumiem un situāciju ģimenē. Piemēram, pētījumi liecina, ka tādiem 
skolēniem, kuru vecāki ir mazkvalificēti vai strādā nekvalificētu darbu, priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas varbūtība ir augstāka. Ja ģimenē ir stabila vide, kurā bērni var augt, mācīties un 
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attīstīties, varbūtība, ka skolēni mācības nepārtrauks, ir daudz lielāka. Ja turpretī ģimenes 
nepamudina jauniešus un neatbalsta viņu mācīšanos, PMP varbūtība paaugstinās.

Personām, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības, ir konstatējamas citas kopīgas īpašības, piemēram, 
PMP īpatsvara reģionālās atšķirības un atšķirības starp lauku un pilsētas teritorijām. PMP līmenis ir 
daudz augstāks arī etnisko minoritāšu un imigrantu populācijā, jo īpaši romu vidū. Turklāt ir 
pierādīts, ka PMP ir no dzimuma atkarīga parādība: meitenēm priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
varbūtība ir daudz mazāka nekā zēniem (pārtraucēju īpatsvars attiecīgi ir 13 % un 17 %).

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sekas

Augstam PMP līmenim ir skarbas sociālas un ekonomiskas sekas. PMP negatīvi ietekmē ekonomisko 
izaugsmi un veicina ekonomisku un sociālu nestabilitāti. Tādēļ dalībvalstu turpmākai 
tautsaimnieciskai un sociālai attīstībai izšķirīgi svarīga ir iedarbība, kas dod iespēju izmantot jauniešu 
enerģiju un attīstīt viņu prasmes. Tiek uzskatīts — ja Eiropā tikai par 1 % tiktu samazināts to personu 
skaits, kuras priekšlaicīgi pārtrauc mācības, kvalificētu jauniešu skaits katru gadu palielinātos gandrīz 
par pusmiljonu. 

Ir pierādīts, ka cilvēkiem, kuri pārtrauc mācības, neiegūstot augstākā līmeņa vidējo izglītību, mūža 
ienākumi ir krietni zemāki nekā tiem, kuri pabeidz mācības, tādu iegūstot. 
Izglītības kvalifikācija (vai tās trūkums) ir zīmīgs rādītājs nabadzības prognozēšanai.
Tā kā jaunieši, kas mācības pametuši priekšlaicīgi, skolu pabeidz ar zemāku prasmju līmeni nekā tie, 
kuri turpina mācības, pirmajiem darba tirgū ir pieejams daudz šaurāks iespēju loks, un galarezultātā 
viņi bieži vien strādā zemu apmaksātu, nestabilu darbu ar niecīgām izaugsmes iespējām. Tādēļ, 
novēršot PMP, ir iespējams pārtraukt no paaudzes paaudzē mantotas nabadzības ciklu un uzlabot 
ekonomisko izaugsmi kopumā.

PMP, būdama saistīta ar augstāku antisociālas uzvedības līmeni, pusaudžu grūtniecību un narkotiku 
lietošanu, izraisa sabiedrībā arī tiešākas savstarpēji saistītas sekas.

Šajā ziņojumā ir atzīts, ka priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmai nav viena universāla 
risinājuma. Tas ir sarežģīts jautājums, kas jārisina ar dažādu iedarbības veidu un iniciatīvu klāsta 
palīdzību. Viens atsevišķs pasākums, ko nepapildinās citi, nebūs efektīvs.

Vajadzība pēc individuālas pieejas

Var aicināt vai piespiest daudzus dalībniekus risināt PMP problēmu, taču skolēnu, skolotāju, vecāku 
un citu ieinteresēto personu skatījums uz to, visticamāk, būs atšķirīgs. Šajā ziņojumā ir uzsvērts, ka, 
nosakot PMP apkarošanas pasākumus, par prioritāti jāuzskata skolēna skatījums un intereses.

Veicot attiecīgos pasākumus, ir jāņem vērā indivīda kompleksās vajadzības. Daudzi jaunieši izvēlas 
pārtraukt tradicionālo izglītību personisku iemeslu dēļ, piemēram, skolā piedzīvotas iebiedēšanas dēļ, 
turpretim citus, iespējams, ietekmē tādas sociālas problēmas kā narkomānija vai bezpajumtniecība. 
Šajā ziņojumā ir ieteikts katrā vidusskolā izveidot konsultatīvu dienestu, lai skolēniem, kuriem ir 
personiskas problēmas, dotu iespēju tās pārrunāt un rast risinājumus. Skolu loma nav tikai 
izglītojoša; tām ir pienākums nodrošināt arī garīgu aprūpi. Šīs atbalsta funkcijas atzīšana var būt 
svarīgs solis, risinot PMP problēmu.
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Papildus personīgu grūtību pārvarēšanai sarežģītu pieredzi skolēniem var sagādāt darba vide. Tādēļ 
šajā ziņojumā ir ieteikts izveidot uz skolēnu vajadzībām vērstus profesionālās orientācijas un 
konsultāciju atbalsta tīklus, kuros tostarp tiktu izvirzīti mērķi, notiktu darbapmācība un karjeras 
konsultācijas. Tādējādi skolēni ne vien iepazīsies ar darba vidi, bet arī tiks motivēti izvirzīt mērķus 
un strādāt to sasniegšanai. Ar vienu atzītas prakses piemēru iepazīstina Apvienotā Karaliste, kur 
2001. gadā tika izveidots ļoti sekmīgais Connexions Service. Šajā organizācijā ir apvienoti jauniešu 
atbalsta dienesti un karjeras dienests, un tās mērķis ir sniegt jauniešiem individuālas konsultācijas un 
atbalstu. Darbam ar jauniešiem organizācija ir ieviesusi jauninājumu klāstu, konkrētāk, plašu 
tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu.

Šajā ziņojumā ir skaidri norādīts, ka demotivēti jaunieši iespējami drīz atkal jāiesaista izglītības 
procesā. Skolas kavēšana, uzvedības problēmas un citi jautājumi jārisina, kolīdz tie parādās. Šādus 
sarežģījumus nedrīkst novērtēt par zemu vai ignorēt.

Skolu reformas

Dažkārt jaunieši izvēlas pamest izglītības sistēmu, jo uzskata, ka mācību programma nav atbilstoša 
vai piemērota viņu dzīvei. Katrs skolēns ir unikāls, un vienas un tās pašas mācīšanas metodes visiem 
nav piemērotas. Tādēļ šajā ziņojumā skolām tiek prasīts distancēties no tradicionālās pārbaužu 
sistēmas, kas indivīda nākotnes izredzes padara atkarīgas no snieguma vienā konkrētā dienā, un 
censties rast veidus skolēnu pastāvīgai novērtēšanai.

Ir skaidrs, ka visus jauniešus nesaista tradicionālie akadēmiskie priekšmeti un kvalifikācijas, un ir 
pierādīts, ka tiem jauniešiem, kurus neinteresē tradicionālā skolas mācību programma, ir augstāks 
risks pamest mācības. Lai šādu situāciju novērstu, dalībvalstīm būtu jārīkojas, nodrošinot, ka valsts 
mācību programmas tiek atjauninātas un padarītas daudzveidīgākas, paplašinot skolēniem pieejamo 
izglītības iespēju klāstu. Liela nozīme ir strukturālām reformām, kas jauniešiem sniegtu netraucētai 
pārejai uz darba vidi vajadzīgās prasmes un apmācību. To vidū ir arī spēja risināt problēmas, kritiski 
izvērtēt informāciju un efektīvi sazināties. Viens no risinājumiem, kas jau izmēģināts Spānijā, ir 
atbalstīt ciešākas saiknes un partnerattiecību nolīgumus starp skolām un vietējiem uzņēmumiem. 
Līdzīgas shēmas, kas skolēniem piedāvā darba dzīves pieredzi, var viņiem arī nodrošināt 
profesionālu ievirzi un motivēt viņus būt centīgākiem.

Svarīga nozīme ir tam, lai skolas atbalstītu izglītojamo mobilitāti starp dažādām izglītības 
plūsmām — akadēmisko, profesionālo u. c. Skolēniem nodrošinātas plašākas izvēles iespējas skolā ir 
svarīgas, jo tās ne vien veicina motivāciju turpināt mācības, bet arī sniedz skolēniem plašu zināšanu 
un pamatprasmju klāstu, kas vēlāk ir vajadzīgas, lai atrastu darbu. Referente uzskata, ka visu skolu 
politikas nostādņu un mācību programmu centrālajam principam vajadzētu būt „mācīt mācīties”.

Vēl viens ieteikums skolām ir censties uzlabot skolēnu un skolotāju skaita attiecību, jo īpaši saistībā 
ar skolēniem, kuriem ir vājākas spējas mācīties. PMP līmeni var pozitīvi ietekmēt mazas klases 
skolēniem ar īpašām izglītības vajadzībām vai uzvedības problēmām. Tajās bieži vien jāizmanto 
skolotāja palīgi, kas strādā kopā ar skolotāju, kurš māca klasē. Vairākās ES dalībvalstīs skolotāja 
palīgu izmantošana ir kļuvusi ļoti populāra, jo šādi rodas iespēja veltīt lielāku uzmanību skolēniem, 
kuriem vajadzīga papildu palīdzība, un tādējādi skolotājam, kurš māca klasi, atbrīvojas laiks darbam 
ar citiem skolēniem.

Visbeidzot referente ziņojumā par bērnu agrīno izglītošanu Eiropas Savienībā ir uzsvērusi arī to, ka 
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augsti kvalitatīvas bērnu agrīnās izglītošanas un aprūpes (ABIA) nodrošināšana 0–6 gadus veciem 
bērniem ir būtisks elements, risinot PMP problēmu. Bērnu agrīnā izglītība veido pamatu viņu 
veiksmīgai mūžizglītībai, un ieguldījumi ABIA pakalpojumos nodrošina lielāku atdevi nekā 
ieguldījumi jebkurā citā izglītības posmā.

Saiknes ar vecākiem un kopienu

Skolas nav vienīgās instances, kas ir atbildīgas par PMP apkarošanas politikas virzienu un 
programmu īstenošanu. Šajā ziņojumā norādīts, ka par to ir atbildīga arī vietējā kopiena. Ir vajadzīgas 
noteiktas saiknes starp sociālajiem dienestiem un labklājības pakalpojumiem, NVO, privātām 
organizācijām, skolām un vecākiem, kā arī mijiedarbība starp valsts politikas virzieniem un vietēju 
mazā mērogā īstenotu pieeju. Tāda tīklojuma izveide, kurā ir pārstāvēti daudzu kopienas jomu 
dalībnieki, atvieglos indivīdiem daudzējādo izglītības šķēršļu pārvarēšanu. Par prasmīgiem 
partneriem, kuri var sadarboties ar skolotājiem, vajadzētu atzīt arī vecākus, jo īpaši bērnu ar 
invaliditāti vecākus. Visiem vecākiem vajadzētu dot iespēju pilnībā sadarboties sava bērna 
izglītošanas procesā.

Apvienotās Karalistes brīvprātīgā darba un kopienas darba sektoros ir gūtas īpašas sekmes, veicinot 
etnisko minoritāšu un melnādaino jauniešu sasniegumus. Īstenojot vietējas iniciatīvas, pasīvu 
jauniešu motivēšanai bieži vien tiek izmantotas novatoriskas un alternatīvas metodes, piemēram, ar 
mūzikas, dramatiskās mākslas, dejas un sporta palīdzību.

„Otrās iespējas” risinājumi

Ir vajadzīga sistēma, kas iesaistītu atpakaļ izglītības sistēmā tos, kuri ir priekšlaicīgi pārtraukuši 
mācības. Viens no risinājumiem ir mudināt dalībvalstis izveidot „otrās iespējas” skolas vai 
alternatīvas skolas. Šādām skolām ir jutīgi jāreaģē uz tādu indivīdu vajadzībām, no kuriem daudzi 
jaunākā vecumā pēc vilšanās izglītības sistēmā ir pārtraukuši mācības. Risinājumiem jābūt arī 
elastīgiem, dodot iespēju indivīdiem savu apņemšanos iegūt izglītību apvienot ar ģimenes un darba 
pienākumiem.

Lai gan ilgtermiņā krietni efektīvāk būtu PMP novērst vispār, tomēr dalībvalstu PMP stratēģijās kā 
neatņemama daļa ir jāsaglabā „otrās iespējas” risinājumi.


