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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola
(2011/2088(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 14 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, 
partikolarment l-Artikoli 23, 28 u 29,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1720/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-15 ta' Novembru 2006 li tistabbilixxi programm ta' azzjoni fil-qasam tat-tagħlim tul il-
ħajja1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu ‘Nindirizzaw il-problema 
tal-waqfien mill-iskola qabel iż-żmien: Kontribut ewlieni għall-Aġenda tal-Ewropa 2020’ 
(COM(2011)0018),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-
politiki biex jitnaqqas it-tluq bikri mill-iskejjel (COM(2011)0019),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu ‘Il-Kura u l-Edukazzjoni 
Bikrija tat-Tfal: Nagħtu lil uliedna l-aqwa bidu għad-dinja ta' għada’ (COM(2011)0066),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu ‘Żgħażagħ mobbli: 
Inizjattiva biex jinħareġ il-potenzjal taż-żgħażagħ biex jinkiseb it-tkabbir bil-għaqal, 
sostenibbli u inklużiv fl-Unjoni Ewropea’ (COM(2010)0477),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-effiċjenza u l-ekwità fis-
sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ Ewropej (COM(2006)0481),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2010 dwar id-dimensjoni 
soċjali tal-edukazzjoni u t-taħriġ2,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2009 dwar l-
edukazzjoni ta' tfal bi sfond ta' migrazzjoni3,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2009 dwar qafas strateġiku 
għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ ('ET 2020')4,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati 

                                               
1 ĠU L 327, 24.11.2006, p. 45.
2 ĠU C 135, 26.5.2010, p. 2.
3 ĠU C 301, 11.12.2009, p. 5.
4 ĠU C 119, 28.5.2009, p. 2. 
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Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2008 dwar it-tħejjija taż-żgħażagħ 
għas-seklu 21: aġenda għall-kooperazzjoni Ewropea dwar l-iskejjel1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Mejju 2011 dwar it-tagħlim fl-ewwel 
snin tat-tfulija fl-Unjoni Ewropea2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Settembru 2008 dwar it-titjib tal-kwalità 
tal-edukazzjoni tal-għalliema3,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A7-0000/2011),

A. billi ż-żgħażagħ, sabiex jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà, għandu jkollhom firxa wiesgħa 
ta' għarfien u ħiliet essenzjali, inklużi l-ħiliet li jikkomunikaw b'mod effettiv, li jsolvu l-
problemi u li jevalwaw b'mod kritiku l-informazzjoni,

B. billi r-rati ta' tluq bikri mill-iskola (TBS) jvarjaw minn Stat Membru tal-UE għal ieħor, kif 
ukoll bejn bliet u reġjuni, u huma influwenzati minn medda ta' fatturi kumplessi,

C. billi waħda mill-ħames miri l-aktar importanti ta' Ewropa 2020 hi li l-proporzjon ta' 
studenti li jħallu l-iskola kmieni jitnaqqas għal inqas minn 10% u li l-parti tal-ġenerazzjoni 
żagħżugħa bi grad universitarju jew b'diploma tiżdied għal tal-inqas 40%;

D. billi l-mira ta’ 10% kienet ġiet miftiehma qabel minn Stati Membri fl-2003 imma sebgħa 
minnhom biss irnexxielhom jilħqu dan il-punt ta’ riferiment, u fl-2009, ir-rata medja ta' 
studenti li jħallu l-iskola kmieni kienet ta’ 14.4%,

E. billi 24.1% taż-żgħażagħ kollha ta’ 15-il sena fl-Unjoni Ewropea għandhom livell batut 
fil-kapaċità tal-qari,

F. billi t-TBS għandu konsegwenzi severi mhux biss għat-tkabbir ekonomiku tal-UE, il-bażi 
tal-ħiliet Ewropea u l-istabilità soċjali imma wkoll għat-toroq tal-karrieri u l-benessri taż-
żgħażagħ, minħabba li n-nuqqas ta' edukazzjoni huwa wkoll kawża ewlenija tal-faqar,

G. billi t-TBS huwa fattur fundamentali li jikkontribwixxi għall-esklużjoni soċjali iktar tard 
fil-ħajja,

Il-karatterisitiċi tat-tluq bikri mill-iskola

1. Jenfasizza li l-pedamenti għal karriera edukattiva tal-futur tat-tfal jitqiegħdu fl-ewwel snin 
tat-tfulija, u jtenni l-istedina li tinsab fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar it-Tagħlim fl-Ewwel 
Snin tat-Tfulija fl-UE għall-iżvilupp ta' qafas Ewropew għas-servizzi tal-kura u l-
edukazzjoni bikrija tat-tfal;

2. Jinnota li t-TBS hu partikolarment ikbar fost it-tfal bi sfond fqir u żvantaġġjat u t-tfal 

                                               
1 ĠU C 319, 13.12.2008, p. 20.
2 Testi adottati , P7_TA(2011)0231.
3 ĠU C 8 E, 14.1.2010, p. 12.
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minn familji migranti;

3. Jinnota l-eżistenza ta' ċiklu interġenerazzjonali, jiġifieri t-tendenza qawwija li wlied 
persuni li ħallew l-iskola qabel iż-żmien jsiru huma wkoll persuni li jħallu l-iskola qabel 
iż-żmien; jenfasizza li l-istruttura tal-familja għandha impatt qawwi fuq kemm it-tfal 
għandhom il-ħila jagħmlu suċċess fl-iskola;

4. Jenfasizza li t-TBS hu aktar komuni fost is-subien milli fost il-bniet;

5. Ifakkar li t-TBS jista' jkollu effett ħażin fuq l-aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja li jkun ta' 
kwalità għolja; 

Il-ħtieġa ta’ approċċ personalizzat 

6. Jiddikjara li l-opportunitajiet indaqs fl-edukazzjoni għall-individwi ta' kull sfond huma 
vitali fil-ħolqien ta' soċjetà ugwali;

7. Jitlob għal approċċ personalizzat u inklussiv għall-edukazzjoni li jinkludi għajnuna b’miri 
speċifiċi fejn hemm bżonn;

8. Jissuġġerixxi li kull skola sekondarja tifforma servizz ta' akkumpanjament psikoloġiku li 
jippermetti lill-istudenti bi problemi personali jitkellmuhom b'mod kunfidenzjali; 
jenfasizza li l-persunal li jipprovdi l-akkumpanjament psikoloġiku għandu jkollu taħriġ 
adegwat;

9. Jikoraġġixxi approċċ ta' tagħlim li jinvolvi lill-istudenti direttament (hands-on), u 
jissuġġerixxi li jkun hemm stabbiliti mekkaniżmi li jwissu minn qabel u proċeduri ta' 
segwitu ħalli jipprevjenu l-problemi milli jeskalaw; jinnota li, sabiex jinkiseb dan, il-
komunikazzjoni miż-żewġ naħat u l-kooperazzjoni iktar mill-qrib bejn l-iskejjel u l-
ġenituri huma kruċjali; 

10. Jinkoraġġixxi li fl-iskola jkun hemm gwida aħjar dwar il-karrieri u jkun hemm skemi ta' 
esperjenzi ta' xogħol, sabiex tkun iċċarata d-dinja tax-xogħol għall-istudenti u jiġu 
motivati biex jistabbilixxu għanijiet realsitiċi;

11. Jissuġġerixxi li fl-iskejjel jitwaqqfu skemi ta' konsulenza esperta u ta’ fiduċja li jipprovdu 
lill-istudenti esponiment għal individwi li jkunu għamlu suċċess, speċjalment jekk qabel 
dawn kienu jattendu l-istess istituzzjoni edukattiva tagħhom;

12. Jinnota li l-pressjonijiet finanzjarji fuq familji żvantaġġati jistgħu jġiegħlu lill-studenti 
jħallu l-iskola kmieni sabiex jidħlu fis-suq tax-xogħol; jistieden lill-Istati Membri 
jikkunsidraw l-introduzzjoni ta' sistema ta' eżami tal-mezzi biex jiġu megħjuna 
finanzjarjament dawk li għandhom bżonn;

13. Jissuġġerixxi li jkunu introdotti miżuri ridistributtivi oħra, bħal, ngħidu aħna, il-forniment 
ta' ikliet b'xejn fl-iskejjel u kotba tal-iskola b'xejn għall-gruppi żvantaġġati, biex jitnaqqas 
l-impatt tal-inugwaljanza soċjali u jkun minimizzat it-TBS;

14. Jenfasizza l-importanza kruċjali tas-sistemi skolastiċi statali tal-ogħla kwalità; 
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Il-kondiviżjoni tar-responsabbiltà 

15. Jenfasizza li hemm varjetà ta' aġenti fis-soċjeta li huma responsabbli għat-tfal li jħallu l-
iskola qabel iż-żmien, u dawn jinkludu mhux biss il-ġenituri u l-iskejjel imma wkoll l-
awtoritajiet lokali, u jitlob għal kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn dawn l-atturi kollha, 
flimkien mas-servizzi tas-saħħa u s-servizzi soċjali lokali; jinnota li approċċ 'integrat' jista' 
jkun effikaċi fl-għoti ta' għajnuna lill-individwi biex jegħlbu bosta ostakli li jkollhom fil-
kisba edukattiva u l-impjegar;

16. Jirrikonoxxi li deskrizzjoni tas-sitwazzjoni tal-interventi pprovduti fl-Istati Membri minn 
setturi differenti tal-komunità tista' tkun diffiċli biex issir; jenfasizza l-ħtieġa ta’ 
koordinazzjoni aħjar fl-UE kollha bejn dawn is-servizzi varji, kif ukoll koordinazzjoni 
aħjar fi ħdan l-Istati Membri;

17. Jinkoraġġixxi l-Istati Membri jinvestu f'persunal ikkwalifikat u mħarreġ sew kemm għall-
edukazzjoni preskolastika kif ukoll għal dik obbligatorja; jissuġġerixxi li fl-iskejjel jiġu 
impjegati assistenti tal-għalliema biex jaħdmu mal-istudenti li jsibu t-tagħlim diffiċli u 
biex jassistu lill-għalliema tal-klassijiet fix-xogħol tagħhom;

18. Jinnota li l-istudenti għandhom isiru konxji tal-medda ta' għażliet ta' karrieri lesti 
għalihom u jissuġġerixxi li l-iskejjel jiżviluppaw sħubijiet ma' kumpaniji u 
organizzazzjonijiet lokali, li jippermettu lill-istudenti jiltagqħu ma' professjonisti minn 
oqsma differenti;

19. Jenfasizza l-importanza tad-daqs xieraq tal-gruppi u ta' ambjent ta' tagħlim stimolanti 
għaż-żgħażagħ;

Tagħlim mhux tradizzjonali

20. Jirrikonoxxi d-dritt ta' kulħadd għat-tagħlim tul il-ħajja, li jinkludi mhux biss l-
edukazzjoni formali, iżda wkoll dik mhux formali u informali;

21. Jenfasizza l-importanza ta' varjetà ta' toroq edukattivi għall-istudenti, bit-twaħħid ta' taħriġ 
akkademiku ma' dak tal-ħiliet vokazzjonali, u jistieden lill-iskejjel, fejn hu possibbli, biex 
iqabblu l-programmi edukattivi mad-domanda tas-suq tax-xogħol;

22. Jistieden lill-Istati Membri biex jieħdu passi ħalli jgħollu l-istatus tal-kwalfiki 
vokazzjonali sabiex dawn jidhru bħala għażla vijabbli għall-studenti ta' kull ħila;

23. Jenfasizza li l-prinċipju ta' 'nitgħallem kif nitgħallem' għandu jkun fil-qalba tal-kurrikuli 
tal-iskejjel; jinnota li dan huwa vitali fl-involviment ta' aktar żgħażagħ fil-proċess tat-
tagħlim;

Is-soluzzjonijiet riparatorji

24. Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw mezz ta' reintegrazzjoni fis-sistema skolastika 
għall-istudenti li jkunu ħallew l-iskola qabel iż-żmien, bħal, ngħidu aħna permezz ta’ 
skejjel ta’ 'ċans ieħor'; 
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25. Jistieden lil dawk li jħaddmu, fejn hu possibbli, jirrikonoxxu u jappoġġjaw id-dritt taż-
żgħażagħ li m'għandhomx il-kwalifiki ta' edukazzjoni sekondarja ogħla biex inaqqsu mill-
ħin tax-xogħol biex jistudjaw u jitħarrġu;

Il-politiki tal-UE

26. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar politiki li 
jnaqqsu t-TBS, li tipproponi qafas għal politiki komprensivi f'dan il-qasam; 

27. Jinnota, madankollu, li sabiex issir l-analiżi tar-raġunijiet li jispjegaw it-TBS, hemm 
bżonn ta’ aktar data komprensiva, konsistenti u koerenti mill-Istati Membri;

28. Jitlob għal aktar fondi għall-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja tal-UE, li jżid il-mobilità 
tal-istudenti u tal-għalliema, iżid l-iskambju tal-aqwa prattiki u jikkontribwixxi għal titjib 
fil-metodi tal-istruzzjoni u t-tagħlim;

o

o o

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

It-tluq bikri mill-iskola (TBS) huwa fenomenu kumpless u huwa ta' sfida enormi li qed taffaċċja l-
Ewropa.  Konsegwentement l-UE bdiet tqiegħed f'posthom bosta miżuri u strumenti li jgħinu aħjar 
lill-Istati Membri jiżviluppaw politiki nazzjonali effiċjenti u effikaċi biex jittrattaw il-fenomenu. 
Dawn jinkludu l-Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem Nindirizzaw il-Problema tal-Waqfien 
mill-Iskola Qabel iż-Żmien, proposta ġdida għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar politiki li 
jnaqqsu t-tluq bikri mill-iskola, u l-inijzattiva ewlenija tal-Kummissjoni 'Żgħażagħ Mobbli'.

Barra minn hekk, l-Istrateġija Ewropa 2020, tiddeskrivi b'mod ġenerali l-objettivi ewlenin għall-Istati 
Membri, wieħed minnhom ikun it-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola għal 10% sal-2020. Dan l-objettiv 
ta' 10% ġie maqbul qabel mill-Istati Membri fl-2003, imma sebgħa minnhom biss irnexxielhom 
jilħqu l-punt ta' riferiment. Fl-2009 r-rata tat-tluq bikri mill-iskola għaż-żgħażagħ kollha li għandhom 
minn 18 sa 24 sena fl-Ewropea kienet ta' 14.4%.

Il-maġġoranza tal-pajjiżi tal-UE tal-inqas għamlu ftit progress fit-tnaqqis tan-numru taż-żgħażagħ li 
jħallu l-iskola kmieni jew li għandhom kwalifiki baxxi, u kien hemm bidla sostanzjali u pożittiva fil-
metodi li jużaw rigward it-tluq bikri mill-iskola. iżda dan ir-rapport jargumenta li hemm bżonn li jsir 
ħafna iktar minn hekk.

Min huma 'l-istudenti li jħallu l-iskola kmieni'?

Sabiex ikunu identifikati dawk li diġà jinsabu fil-kategorija ta' 'studenti li ħallew l-iskola kmieni' u 
dawk l-istudenti li potenzjalment se jħallu l-iskola kmieni, huwa essenzjali li jkun definit it-terminu 
tluq bikri mill-iskola. Madankollu, m'hemmx definizzjoni waħda tat-terminu li tista' tintuża mal-Istati 
Membri kollha tal-UE, l-organizzazzjonijiet u l-individwi. Il-Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni 
tagħha Nindirizzaw il-Problema tal-Waqfien mill-Iskola Qabel iż-Żmien, tirreferi għal studenti li 
ħallew l-iskola kmieni u li għandhom l-età ta' bejn 18 u 24 sena li ħarġu mill-edukazzjoni u t-taħriġ 
b'edukazzjoni sekondarja biss b'livell baxx jew inqas. F'ġieħ il-konsistenza u ċ-ċarezza, id-
definizzjoni tat-terminu tal-Kummissjoni se tkun applikata f'dan ir-rapport.

Ma jeżistix it-tipiku student li ħalla l-iskola kmieni, u lanqas ma jeżisti standard ta' tbassir li jindika 
liema studenti aktarx se jħallu l-iskola kmieni. L-istudenti li jħallu l-iskola kmieni huma grupp varjat, 
u mhux kollha jħallu l-iskola kmieni minħabba raġunijiet negattivi. Minkejja kollox, dan ir-rapport 
jindika li hemm xi gruppi li huma meqjusa bħala f'riskju akbar minn ħaddieħor.

Ir-riżultati baxxi huma fattur wieħed li jbassru t-tluq bikri mill-iskola. Fl-ewwel snin tal-iskola, id-
differenzi fir-riżultati edukattivi tal-istudenti jinħassu inqas. Madankollu, hekk kif dawn id-differenzi 
jsiru aktar evidenti fl-istadji li jiġu wara tal-edukazzjoni tagħhom, dawk li huma batuti jsiru f'xi 
każijiet aktar dimotivati biex jibqgħu l-iskola.  Studenti b'rekord akkademiku tajjeb, mill-banda l-
oħra, aktarx jibqgħu l-iskola minkejja l-fatturi jew iċ-ċirkostanzi esterni.

Huwa importanti li, il-ksib ta' riżultati ħżiena ma jkunx meqjus f'iżolament, minħabba li huwa marbut 
sew ma' fatturi oħra bħalma huma l-faqar, l-abbuż u l-isfond familjari. L-istudji wrew fost l-oħrajn li 
l-istudenti ta' ġenituri li għandhom kwalifiki baxxi, jew għandhom xogħol li ma jirrikjedix livell 
għoli ta' ħiliet, hemm iktar probabbilità li jħallu l-iskola kmieni. Fejn l-unità familjari tipprovdi 
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ambjent stabbli fejn l-ulied jistgħu jikbru, jitgħallmu u jiżviluppaw, hemm probabbiltà kbira li l-
istudenti jkomplu l-iskola. Min-naħa l-oħra, il-familji li ma jinkoraġġixxux liż-żgħażagħ tagħhom u 
ma jgħinuhomx fit-tagħlim, it-tendenza li dawn iħallu l-iskola kmieni ssir aktar probabbli.

Hemm punti komuni prevedibbli oħra fl-istudenti li jħallu l-iskola kmieni, bħalma huma d-differenzi 
reġjonali fir-rati tal-istudenti li jħallu l-iskola kmieni u d-diviżjonijiet bejn iż-żoni rurali u urbani. Ir-
rati tal-istudenti li jħallu l-iskola kmieni huma ħafna ogħla qalb il-minoranzi etniċi u l-
popolazzjonijiet immigranti, partikolarment ir-Roma. Barra minn hekk, intwera li t-tluq bikri mill-
iskola huwa fenomenu bbażat fuq il-ġens, fejn ħafna inqas bniet mis-subien iħallu l-iskola kmieni (ir-
rati huma 13% u 17% rispettivament).

Il-karatterisitiċi tat-tluq bikri mill-iskola

L-implikazzjonijiet soċjali u ekonomiċi tar-rati għoljin huma ċari. It-tluq bikri mill-iskola jħalli 
impatti negattivi fuq l-iżvilupp ekonomiku, waqt li jpoġġi instabbiltà ekonomika u soċjali. L-
interventi biex tiġi sfruttata l-enerġija u jkunu żviluppati l-ħiliet taż-żgħażagħ huma għalhekk kruċjali 
għall-futur ekomomiku u l-iżvilupp soċjali tal-Istati Membri. Huwa maħsub li bit-tnaqqis ta' 
sempliċiment 1 % tal-istudenti madwar l-Ewropea li jħallu l-iskola kmieni jkun hemm ħolqien ta' 
madwar nofs miljun żagħżugħ ieħor ikkwalifikat kull sena.  

Ġie muri li d-dħul finanzjarju matul ħajja sħiħa ta' dawk li ħallew l-iskola mingħar edukazzjoni 
sekondarja ogħla huwa konsiderevolment inqas minn dawk li jħallu l-iskola biha. Il-kwalifiki 
edukattivi (jew in-nuqqas tagħhom), huma bassara notevoli tal-faqar. Minħabba li l-istudenti li jħallu 
l-iskola kmieni jispiċċaw l-iskola b'inqas ħiliet minn dawk li baqgħu, huma jkollhom għażliet 
konsiderevolment inqas meta jiġu biex jidħlu fis-suq tax-xogħol u sikwit jispiċċaw jagħmlu 
xogħlijiet prekarji, b'pagi baxxi, u bi ftit possibbiltà ta' tkabbir. Għaldaqstant il-prevenzjoni tat-tluq 
bikri mill-iskola għandha l-potenzjal li tkisser iċ-ċiklu interġenerazzjonali tal-faqar, u ttejjeb l-
iżvilupp ekonomiku sħiħ.

It-tluq bikri mill-iskola għandu konsegwenzi interdipendenti u immedjati fis-soċjetà, minħabba li 
huwa assoċjat ma' rati ogħla ta' mġiba antisoċjali, tqala ta' tfajliet żgħar u abbuż tad-droga.

Dan ir-rapport jirrikonoxxi li m'hemmx soluzzjoni sempliċi u 'għal kollox' għall-problema tat-tluq 
bikri mill-iskola. Dan huwa suġġett kumpless li għandu jkun ittrattat b'medda ta' interventi u 
inizjattivi. L-ebda miżura waħda ma tkun effettiva jekk kemm-il darba ma tkunx kumplimentata 
b'miżuri oħra.

Il-ħtieġa għal approċċ personalizzat

Numru ta' aġenti jistgħu jiġu msejħa jew mitluba jindirizzaw it-tluq bikri mill-iskola, imma aktarx l-
istudenti, l-għalliema tal-iskola tagħhom, il-ġenituri tagħhom, u oħrajn li għandhom interess, jaraw 
dan b'mod differenti. Dan ir-rapport jenfasizza li l-perspettiva u l-aħjar interess tal-istudent 
għandhom jieħdu prijorità meta jiġu determinati l-miżuri li jiġġieldu t-tluq bikri mill-iskola.

L-interventi għandhom ikunu sensittivi għall-kumplessità tal-bżonnijiet tal-individwu. Ħafna 
żgħażagħ jagħżlu li jħallu l-edukazzjoni skolastika għal raġunijiet personali bħalma huwa l-ibbulijar 
fl-iskola, waqt li oħrajn jista' jkun li jkunu qed isofru minn problemi soċjali bħal, ngħidu aħna, il-
vizzju tad-droga jew in-nuqqas ta' akkomodazzjoni. Dan ir-rapport jissuġġerixxi li kull skola 
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sekondarja tifforma servizz ta' akkumpanjament psikoloġiku, li jippermetti lill-istudenti bi problemi 
personali jitkellmuhom b'mod kunfidenzjali u li jinstabu s-soluzzjonijiet; L-iskejjel m'għandhomx 
biss rwol edukattiv; huma għandhom ukoll d-dmir li jipprovdu l-kura pastorali. Il-fatt li tkun 
rikonoxxuta din il-funzjoni ta' appoġġ jista' jkun pass importanti lejn l-indirizzar tat-tluq bikri mill-
iskola.

Barra t-tlaħħiq mad-diffikultajiet personali, id-dinja tax-xogħol tista' tkun prova ta' prospettiva 
skoraġġanti għall-istudenti. Dan ir-rapport għalhekk jirrakkomanda li jitwaqqfu netwerks ta' 
għajnuna mmirati għall-istudenti biex jagħtu gwida u pariri dwar il-karrieri, li jinkludu l-formular tal-
objettivi, it-taħriġ tax-xogħol u s-servizz ta' pariri dwar il-karrieri. Dan mhux biss jiċċara d-dinja tax-
xogħol għall-istudenti, imma jimmotivahom biex jifformulaw objettivi u biex jaħdmu ħalli 
jiksbuhom. Eżempju prattiku tajjeb ġej mir-Renju Unit, fejn il-Connexions Service li għandu suċċess 
kbir twaqqaf fl-2001. L-għan ta' din l-organizzazzjoni, li tgħaqqad is-servizzi taż-żgħażagħ u servizz 
tal-karrieri, huwa li jagħti pariri personali u għajnuna liż-żgħażagħ. Dan introduċa medda ta' 
innovazzjonijiet fl-approċċ tiegħu maż-żgħażagħ, l-aktar fejn jidħol l-użu mifrux ta' servizzi onlajn.

Dan ir-rapport jagħmilha ċara li l-proċess ta' reintegrazzjoni ta' żgħażagħ diżillużi lura għall-
edukazzjoni għandu jibda mill-aktar fis possibbli.  L-iskartar mill-iskola, il-problemi ta' mġiba u 
kwistjonijiet oħra għandhom ikunu indirizzati malli jfeġġu. Diffikultajiet simili m'għandhomx jiġu 
sottovalutati jew injorati.

Riformi fl-iskejjel

F'xi każijiet, iż-żgħażagħ jiddeċiedu li jirtiraw mis-sistema edukattiva minħabba li ma jqisux il-
kurrikulu bħal tweġiba tajba jew relevanti għal ħajjithom. Kull student huwa uniku u mhux kulħadd 
jaqblu miegħu l-istess metodi ta' tagħlim. Konsegwentement dan ir-rapport jistieden lill-iskejjel biex 
jitilqu mit-testijiet tradizzjonali, fejn il-prospetti futuri ta' individwu jiddependu fuq il-prestazzjoni 
tiegħu f'ġurnata waħda, u biex jippruvaw isibu modi ta' kif jiġu assessjati l-istudenti fuq bażi 
kontinwa.

Huwa ċar li mhux iż-żgħażagħ kollha huma miġbuda mis-suġġetti li huma aktar akkademikament 
tradizzjonali u mill-kwalifiki, u dawk li għandhom nuqqas ta' interess fil-kurrikulu tradizzjonali tal-
iskola ntwera li jinsabu f'periklu akbar li jħallu l-iskola kmieni. Biex jiġġieldu dan, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu passi biex iġeddu u jiddiversifikaw il-kurrikulu nazzjonali billi jkabbru l-għażliet
edukattivi miftuħin għall-istudenti. Ir-riformi strutturali huma importanti biex jagħtu liż-żgħażagħ il-
ħiliet u t-taħriġ li jeħtieġu biex jagħmlu tranżazzjoni mingħajr xkiel fid-dinja tax-xogħol. Dawn 
jinkludu l-ħila li jsolvu l-problemi, li jevalwaw b'mod kritiku l-informazzjoni, u li jikkomunikaw 
b'mod effettiv. Għażla waħda, li diġà ġiet ippruvata fi Spanja, hija li tinkoraġġixxi rabtiet aktar 
b'saħħithom u ftehimiet ta' sħubija bejn skejjel u kumpaniji lokali. Skemi bħal dawn, li joffru lill-
istudenti dewqa mill-ħajja tax-xogħol, jistgħu jagħtuhom ukoll sens ta' direzzjoni u jimmotivawhom 
biex jaħdmu aktar.

Huwa kruċjali li l-iskejjel jinkoraġġixxu l-mobilità taż-żgħażagħ bejn strati edukattivi differenti, 
kemm jekk akkademiċi, vokazzjonali u l-bqija. Li l-istudenti jiġu offruti b'għażla usa' fl-iskola 
mhijiex biss importanti biex tiżdied il-motivazzjoni tagħhom ħalli jibqgħu hemm, imma wkoll 
għaliex tipprovdihom b'firxa wiesgħa ta' għarfien u ħiliet essenzjali meħtieġa biex 'il quddiem isibu 
impjieg. Ir-Rapporteur jemmen li l-prinċipju ta' 'nitgħallem biex nitgħallem' għandu jkun fil-qalba 
tal-tal-politiki u l-kurrikuli kollha tal-iskejjel;
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Rakkomandazzjoni oħra hija għall-iskejjel biex jaħdmu lejn it-titjib tal-proporzjon bejn in-numru ta' 
studenti u n-numru ta' għalliema, partikolarment meta jkun hemm studenti ta' ħila edukattiva batuta. 
Klassijiet żgħar għal studenti li għandhom bżonnijiet speċjali jew li għandhom problemi ta' mġiba 
jistgħu jkollhom impatt pożittiv fuq ir-rati tat-tluq bikri mill-iskola. Dawn sikwit jirrikjedu l-użu ta' 
assistenti għalliema, li jaħdmu flimkien mal-għalliema. L-assistenti għalliema saru popolari ħafna 
f'diversi Stati Membri tal-UE, minħabba li huma jippermettu attenzjoni akbar iddedikata għal 
studenti li jeħtieġu iktar għajnuna, waqt li jħallu l-ħin lill-għalliema biex jaħdmu ma' studenti oħrajn.

Finalment, kif ir-Rapporteur enfasizzat ukoll fir-rapport tagħha dwar it-Tagħlim fl-Ewwel Snin tat-
Tfulija fl-UE, id-dispożizzjoni tas-servizzi ta' edukazzjoni u kura ta' kwalità għolja fl-edukazzjoni 
bikrija tat-tfal li għandhom minn 0-6 snin hija vitali fit-trattament tat-tluq bikri mill-iskola. It-tagħlim 
bikri tat-tfal jibni l-pedament għal tagħlim ta' suċċess tul il-ħajja u l-investiment fis-servizzi tal-
edukazzjoni bikrija tat-tfal irendi ħafna iktar mill-investiment fi kwalunkwe stadju tal-edukazzjoni.

Il-ġenituri f'rabtiet mal-komunità

L-iskejjel mhumiex l-uniċi korpi li għandhom r-responsabbiltà li jimplimentaw politiki u programmi 
biex jipprevjenu t-tluq bikri mill-iskola. Dan ir-rapport jargumenta li r-responsabbiltà hija mifruxa 
wkoll fuq il-komunità lokali.  Għandu jkun hemm rabtiet ċari bejn is-servizzi soċjali u s-servizzi ta' 
benesseri, l-organizzazzjonijiet privati, l-iskejjel u l-ġenituri, kif ukoll bħala intersezzjoni bejn il-
politiki nazzjonali u approċi lokali ta' skala żgħira. It-twaqqif ta' netwerk magħmul minn atturi minn 
żoni differenti tal-komunità jagħmilha eħfef għall-individwi biex jegħlbu l-ħafna ostakli għall-
edukazzjoni. Il-ġenituri, partikolarment dawk ta' tfal li għandhom diżabbiltajiet, għandhom ikunu 
rikonoxxuti wkoll bħala msieħba kapaċi li jistgħu jaħdmu mal-għalliema. Il-ġenituri kollha 
għandhom jitħallew jaqdu rwol kollabarottiv u sħiħ fl-edukazzjoni ta' wliedhom.

Fir-Renju Unit, is-settur volontarju u komunitarju kellu suċċess partikolari għax għolla r-riżultati taż-
żgħażagħ b'kuntesti ta' familji ta' razza sewda u ta' minoranzi entniċi. L-interventi lokali sikwit jużaw 
metodi innovattivi u alternattivi biex jimmotivaw żgħażagħ li m'għandhomx x'jagħmlu, permezz, 
ngħidu aħna, tal-mużika, tad-drama, taż-żfin u tal-isport.

Is-soluzzjonijiet riparatorji

Għal dawk li jħallu l-iskola kmieni, tkun meħtieġa sistema li tirrientegrahom lura fis-sistema 
edukattiva. L-inkoraġġiment lill-Istati Membri biex jifformulaw opportunitajiet riparatorji jew skejjel 
alternattivi huma soluzzjoni waħda. Dawn għandhom ikunu sensittivi għall-ħtiġijiet tal-individwi, 
fejn ħafna minnhom ikunu diġà ħallew l-iskola fi snin bikrija wara li jkunu ddiżilludew ruħhom bis-
sistema edukattiva. Huma għandhom ikunu flessibbli wkoll, billi jħallu lill-individwi jiffittjaw l-
impenji edukattivi tagħhom madwar ir-responsabbiltajiet tax-xogħol u tal-familji.

Waqt li l-prevenzjoni tat-tluq bikri mill-iskola hija qabel xejn aktar effettiva fuq tul ta' żmien, is-
soluzzjonijiet riparatorji għandhom minkejja kollox jibqgħu parti integrali mill-istrateġija tal-Istati 
Membri rigward it-trattament tat-tluq bikri mill-iskola.


