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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przeciwdziałania zjawisku przedwczesnego kończenia nauki:
(2011/2088(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 14 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając Konwencję o prawach dziecka ONZ, a w szczególności art. 23, 28 i 29 tej 
konwencji,

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1720/2006/WE z 
15 listopada 2006 r. ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe 
życie1,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Przeciwdziałanie zjawisku 
przedwczesnego kończenia nauki: kluczowy wkład w realizację strategii „Europa 2020” 
(COM(2011)0018),

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie polityki na rzecz 
ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki (COM(2011)0019),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wczesna edukacja i opieka nad 
dzieckiem: zagwarantujmy wszystkim dzieciom w UE dobry start w przyszłość” 
(COM(2011)0066),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Mobilna młodzież: inicjatywa na rzecz 
uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej” (COM(2010)0477),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie skuteczności i równego dostępu do 
europejskich systemów kształcenia i szkolenia (COM(2006)0481),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie społecznego wymiaru 
kształcenia i szkolenia2,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie kształcenia dzieci ze 
środowisk migracyjnych3,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram 
europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”)4,

                                               
1 Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 45.
2 Dz.U. C 135 z 26.5.2010 s. 2.
3 Dz.U. C 301 z 11.12.2009, str. 5.
4 Dz.U. C 119 z 28.5. 2009, s. 2 
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– uwzględniając konkluzje Rady oraz przedstawicieli rządów państw członkowskich, którzy 
spotkali się w ramach Rady w dniu 21 listopada 2008 r., w sprawie przygotowania 
młodzieży na wyzwania XXI wieku: program europejskiej współpracy w dziedzinie 
szkolnictwa1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wczesnego kształcenia w 
Unii Europejskiej2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 września 2008 r. w sprawie poprawy jakości 
kształcenia nauczycieli3,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że aby w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa młodzi ludzie 
muszą posiadać szeroką wiedzę i niezbędne umiejętności, w tym umiejętności w zakresie 
skutecznej komunikacji, rozwiązywania problemów i krytycznej oceny informacji;

B. mając na uwadze, że przedwczesne kończenie nauki jest zjawiskiem, które kształtuje się 
inaczej w każdym państwie członkowskim UE, a także w każdym mieście i regionie oraz 
że mają na nie wpływ różnorodne złożone czynniki, 

C. mając na uwadze, że jednym z pięciu głównych celów strategii „Europa 2020” jest 
zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10% i 
zwiększenie liczby osób młodych ze stopniem naukowym lub dyplomem do poziomu co 
najmniej 40%;

D. mając na uwadze, że wspomniany dziesięcioprocentowy cel został uzgodniony przez 
państwa członkowskie w 2003 r., jednak tylko siedem państw zdołało go osiągnąć, a w 
2009 r. średni odsetek osób przedwcześnie kończących naukę wynosił 14,4%,

E. mając na uwadze, że 24,1% piętnastolatków w państwach członkowskich osiąga słabe 
wyniki w czytaniu,

F. mając na uwadze, że przedwczesne kończenie nauki ma poważne konsekwencje nie tylko 
dla wzrostu gospodarczego UE, europejskiego zasobu umiejętności i stabilności 
społecznej, ale również dla ścieżek kariery i dobrobytu młodych ludzi, gdyż brak 
wykształcenia jest również istotną przyczyną ubóstwa,

G. mając na uwadze, że przedwczesne kończenie nauki jest podstawowym czynnikiem 
przyczyniającym się do wykluczenia społecznego w późniejszym okresie życia,

Charakterystyczne cechy zjawiska przedwczesnego kończenia nauki

1. podkreśla, że podstawy przyszłej edukacji powstają we wczesnym dzieciństwie i 
                                               
1 Dz.U. C 319 z 13.12.2008, str. 20.
2 Teksty przyjęte: P7_TA(2011)0231.
3 Dz.U. C 8 E z 14.1.2010, s. 12.
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przypomina o zawartym w swojej rezolucji w sprawie wczesnego kształcenia w Unii 
Europejskiej wezwaniu do stworzenia europejskiej sieci usług w zakresie wczesnego 
kształcenia dzieci i opieki nad nimi;

2. zauważa, że przedwczesne kończenie nauki jest szczególnie widoczne wśród dzieci z 
ubogich i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji środowisk oraz wśród dzieci z rodzin 
migrantów;

3. zauważa, że istnieje międzypokoleniowe błędne koło, tj. silna tendencja do 
przedwczesnego kończenia nauki przez dzieci, których rodzice również przedwcześnie 
zakończyli naukę;  podkreśla, że struktura rodziny ma ogromny wpływ na szkolne 
sukcesy dzieci;

4. podkreśla, że przedwczesne kończenie nauki jest zjawiskiem występującym częściej 
wśród chłopców niż wśród dziewcząt;

5. przypomina, że przedwczesne kończenie nauki może mieć niekorzystny wpływ na dostęp 
do wysokiej jakości uczenia się przez całe życie; 

Potrzeba zindywidualizowanego podejścia 

6. stwierdza, że równość szans w zakresie edukacji dla osób ze wszystkich środowisk jest 
niezwykle ważna dla budowania społeczeństwa opartego na zasadzie równości;

7. wzywa do przyjęcia zindywidualizowanego i integracyjnego podejścia do kształcenia, 
które w stosownych przypadkach będzie obejmować ukierunkowane wsparcie; 

8. proponuje, aby każda szkoła ponadpodstawowa stworzyła poradnię, w której uczniowie z 
problemami osobistymi będą mogli odbyć poufną rozmowę; podkreśla, że personel takiej 
poradni musi przejść odpowiednie szkolenie;

9. zachęca do przyjęcia bardziej praktycznego podejścia do procesu uczenia się i proponuje 
zastosowanie skutecznych mechanizmów wczesnego ostrzegania i działań następczych, 
aby zapobiec nasilaniu się problemu; zauważa, że aby to osiągnąć, niezbędna jest 
dwustronna komunikacja i ściślejsza współpraca między szkołami a rodzicami; 

10. zachęca do wprowadzenia w szkołach lepszych usług doradztwa zawodowego i 
programów praktyki zawodowej, aby przybliżyć uczniom rzeczywistość pracy zawodowej 
i zmotywować ich do wyznaczania realistycznych celów; 

11. proponuje utworzenie w szkołach programów mentorskich, aby umożliwić uczniom 
spotkania z osobami odznaczającymi się wysokimi wynikami, szczególnie jeśli wcześniej 
osoby te uczęszczały do danej placówki edukacyjnej;

12. zauważa, że presja finansowa wywierana na rodziny znajdujące się w niekorzystnej 
sytuacji może zmusić uczniów do wcześniejszego zakończenia nauki w celu wejścia na 
rynek pracy; wzywa państwa członkowskie, aby rozważyły wprowadzenie uzależnionego 
od wysokości dochodów systemu wsparcia finansowego dla osób, które go potrzebują;
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13. proponuje wprowadzenie innych środków redystrybucyjnych, takich jak zapewnienie 
darmowych posiłków szkolnych i książek dla osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, w celu zmniejszenia skutków nierówności społecznej i zminimalizowania 
zjawiska przedwczesnego kończenia nauki;

14. podkreśla kluczowe znaczenie najwyższej jakości państwowych systemów szkolnictwa; 

Wspólna odpowiedzialność 

15. podkreśla, że za przedwczesne kończenie nauki przez dzieci odpowiedzialność ponoszą 
różne podmioty społeczne, w tym nie tylko rodzice i szkoły, ale również władze lokalne, i 
wzywa do ściślejszej współpracy między tymi podmiotami oraz z lokalnymi służbami 
opieki zdrowotnej i socjalnej; zauważa, że zintegrowane podejście może pomóc 
jednostkom w przezwyciężaniu licznych przeszkód w zakresie wykształcenia i 
zatrudnienia;

16. przyznaje, że stworzenie mapy działań podejmowanych w państwach członkowskich 
przez różne sektory społeczeństwa może okazać się trudne;  podkreśla potrzebę lepszej 
ogólnounijnej koordynacji między różnymi usługami, jak również lepszej koordynacji 
wewnątrz poszczególnych państw członkowskich;

17. zachęca państwa członkowskie, aby zainwestowały w wykwalifikowanych i dobrze 
przeszkolonych pracowników zatrudnionych w sektorze edukacji przedszkolnej i 
kształcenia obowiązkowego; proponuje, aby w szkołach zatrudniać asystentów 
nauczycieli, którzy pracowaliby z uczniami mającymi trudności w nauce, a także 
wspieraliby nauczycieli w ich pracy;

18. zauważa, że należy uświadomić uczniom różnorodność otwierających się przed nimi 
ścieżek kariery i proponuje, aby szkoły nawiązywały partnerstwa z lokalnymi firmami i 
organizacjami, co da uczniom szansę na poznanie specjalistów z różnych dziedzin; 

19. podkreśla znaczenie odpowiedniej wielkości klas i warunków nauki, które dla młodych 
ludzi będą stymulujące; 

Nietradycyjny sposób uczenia się

20. uznaje przysługujące wszystkim prawo do uczenia się przez całe życie, które poza 
kształceniem formalnym obejmuje również kształcenie nieformalne i nieoficjalne;

21. podkreśla znaczenie zróżnicowanych ścieżek edukacyjnych dla uczniów, które łączyłyby 
szkolenie akademickie i zawodowe, oraz wzywa szkoły, aby w miarę możliwości 
dostosowywały programy edukacyjne do zapotrzebowania na rynku pracy;  

22. wzywa państwa członkowskie do podjęcia kroków mających na celu podniesienie statusu 
kwalifikacji zawodowych, aby były one postrzegane jako realna możliwość dla 
wszystkich uczniów niezależnie od posiadanych przez nich umiejętności;

23. podkreśla, że zasada umiejętności uczenia się powinna być w centrum wszystkich 
szkolnych programów nauczania; zauważa, że jest to niezbędne, aby w proces uczenia się 
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zaangażować większą liczbę młodych ludzi;

Rozwiązania drugiej szansy

24. wzywa państwa członkowskie do opracowania sposobów ponownego włączenia osób 
przedwcześnie kończących naukę do systemu szkolnego, m.in. poprzez szkoły drugiej 
szansy; 

25. wzywa pracodawców, aby w miarę możliwości uznali i popierali prawo młodych ludzi, 
którzy nie posiadają kwalifikacji, jakie zdobywa się po ukończeniu szkoły 
ponadgimnazjalnej, do urlopu w celu uczenia się i uczestniczenia w szkoleniach;     

Obszary polityki UE

26. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie polityki 
na rzecz ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki, który proponuje ramy 
kompleksowej polityki w tym zakresie;    

27. zauważa jednak, że w celu przeanalizowania przyczyn przedwczesnego kończenia nauki 
niezbędne są bardziej kompleksowe, jednolite i spójne dane zgromadzone przez państwa 
członkowskie;  

28. wzywa do przeznaczenia większej ilości funduszy na rzecz unijnego programu uczenia się 
przez całe życie, który zwiększa mobilność uczniów i nauczycieli, poprawia wymianę 
najlepszych praktyk i przyczynia się do ulepszenia metod nauczania i uczenia się;

o

o o

29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Wstęp

Przedwczesne kończenie nauki to złożone zjawisko, a także ogromne wyzwanie dla Europy. W 
związku z tym UE wprowadziła różnorodne środki i narzędzia w celu lepszego wspierania państw 
członkowskich przy opracowywaniu skutecznej i efektywnej polityki krajowej umożliwiającej 
radzenie sobie z tym problemem. Są wśród nich komunikat Komisji dotyczący przeciwdziałania 
zjawisku przedwczesnego kończenia nauki, nowy wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie 
polityki mającej na celu ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki oraz przewodnia 
inicjatywa Komisji zatytułowana „Mobilna młodzież”.  

Ponadto w strategii „Europa 2020” wymieniono sześć głównych celów, jakie mają osiągnąć państwa 
członkowskie, a jednym z nich jest zmniejszenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki do 10% 
do roku 2020. Wspomniany dziesięcioprocentowy cel został uzgodniony przez państwa 
członkowskie w 2003 r., jednak tylko siedem państw zdołało go osiągnąć. W 2009 r. średni odsetek 
osób w wieku 18-24 lata przedwcześnie kończących naukę wynosił w Europie 14,4%.

Większość państw UE poczyniło przynajmniej niewielki postęp w zakresie zmniejszania liczby 
młodych ludzi przedwcześnie kończących naukę lub posiadających niskie kwalifikacje, nastąpiła 
również zauważalna i pozytywna zmiana w zakresie podejścia do zjawiska przedwczesnego 
kończenia nauki.   Niniejsze sprawozdanie dowodzi jednak, że jest jeszcze wiele do zrobienia.

Kim są osoby przedwcześnie kończące naukę?

W celu zidentyfikowania osób, które zaliczają się do kategorii osób przedwcześnie kończących 
naukę, oraz osób, co do których istnieje ryzyko, że przedwcześnie zakończą naukę, konieczne jest 
zdefiniowanie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki. Nie ma jednak jednej wyczerpującej 
definicji omawianego zjawiska, którą można zastosować w przypadku każdego państwa 
członkowskiego UE, każdej organizacji czy jednostki.  W swoim komunikacie w sprawie 
przeciwdziałania zjawisku przedwczesnego kończenia nauki Komisja definiuje osoby przedwcześnie 
kończące naukę jako osoby w wieku 18-24 lat, które zakończyły edukację lub szkolenie na poziomie 
kształcenia gimnazjalnego lub niższym. W celach zachowania spójności i jasności w niniejszym 
sprawozdaniu stosowana będzie definicja sformułowana przez Komisję.  

Nie istnieje pojęcie typowej osoby przedwcześnie kończącej naukę, tak samo jak nie ma 
standardowego wskaźnika dla osób, co do których istnieje większe prawdopodobieństwo 
przedwczesnego zakończenia nauki.  Osoby przedwcześnie kończące naukę tworzą zróżnicowaną 
grupę i nie wszystkie z tych osób przedwcześnie kończą naukę z powodu napotkanych przeszkód.  
Niemniej jednak w niniejszym sprawozdaniu stwierdzono, że istnieją pewne grupy, które uznaje się 
za bardziej zagrożone od innych. 

Słabe wyniki w nauce to jeden ze wskaźników przedwczesnego kończenia nauki. We wczesnych 
latach szkolnych różnice w osiąganych przez uczniów wynikach w nauce są mniej widoczne.  Jednak 
na dalszych etapach nauki różnice te stają się coraz bardziej widoczne, a w niektórych przypadkach 
osoby, które osiągają słabsze wyniki coraz bardziej tracą motywację do kontynuowania nauki w 
szkole. Natomiast uczniowie, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, zwykle ją kontynuują 
niezależnie od zewnętrznych czynników czy okoliczności. 
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Co ważne słabe wyniki w nauce nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od kontekstu, gdyż są one 
nierozerwalnie związane z innymi czynnikami, takimi jak ubóstwo, przemoc czy sytuacja rodzinna. 
Badania pokazały na przykład, że w przypadku uczniów, których rodzice posiadają niskie 
kwalifikacje lub pracę niewymagającą wysokich kwalifikacji, istnieje większe ryzyko 
przedwczesnego zakończenia nauki. W przypadku rodzin zapewniających stabilne otoczenie, w 
którym dzieci mogą wzrastać, uczyć się i rozwijać, prawdopodobieństwo, że uczniowie będą 
kontynuować naukę jest znacznie większe. Natomiast w przypadku rodzin, które nie zachęcają 
młodych ludzi do uczenia się i nie wspierają ich w edukacji, wzrasta prawdopodobieństwo 
przedwczesnego zakończenia nauki.

W grupie osób przedwcześnie kończących naukę można dostrzec inne cechy wspólne, takie jak 
regionalne rozbieżności w zakresie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę oraz dysproporcje 
między wsią i miastem.   Ponadto odsetek osób przedwcześnie kończących naukę jest znacznie 
wyższy wśród mniejszości etnicznych i imigrantów, szczególnie wśród Romów. Co więcej okazuje 
się, że zjawisko przedwczesnego kończenia nauki jest uzależnione od płci – wśród osób 
przedwcześnie kończących naukę znacznie mniej jest dziewcząt niż chłopców (odpowiednio 13% i 
17%).

Konsekwencje przedwczesnego kończenia nauki

Istnienie wysokiego odsetka osób przedwcześnie kończących naukę ma bardzo wyraźne następstwa 
społeczne i gospodarcze. Zjawisko przedwczesnego kończenia nauki w sposób negatywny wpływa 
na rozwój gospodarczy, prowadząc do niestabilności gospodarczej i społecznej. Działania 
zmierzające do wykorzystania energii i do rozwoju umiejętności młodych ludzi są zatem konieczne 
dla przyszłego gospodarczego i społecznego rozwoju państw członkowskich. Uważa się, że 
zmniejszenie w Europie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę o zaledwie 1% dałoby blisko 
pół miliona nowych wykwalifikowanych młodych ludzi rocznie. 

Udowodniono, że dochody uzyskiwane w czasie całego życia przez osoby, które zakończyły naukę 
nie otrzymując wykształcenia ponadgimnazjalnego, są znacznie niższe niż w przypadku osób 
posiadających takie wykształcenie.   Kwalifikacje naukowe (lub ich brak) są ważnym wskaźnikiem 
ubóstwa. Z uwagi na fakt, że osoby przedwcześnie kończące naukę opuszczając szkołę posiadają 
mniejsze kwalifikacje niż osoby, które decydują się kontynuować naukę, mają one zdecydowanie 
mniej możliwości wejścia na rynek pracy i często podejmują słabo płatną, niepewną pracę, oferującą 
niewielkie szanse rozwoju.   W związku z tym zapobieganie zjawisku przedwczesnego kończenia 
nauki może przerwać cykl ubóstwa międzypokoleniowego i pozytywnie wpłynąć na ogólny wzrost 
gospodarczy.

Zjawisko przedwczesnego kończenia nauki ma również bardziej bezpośrednie zależne od siebie 
skutki społeczne, gdyż wiąże się ono z występowaniem większego odsetka osób o zachowaniach 
antyspołecznych, częstszymi przypadkami ciąży u nastolatków i nadużywania narkotyków. 

W niniejszym sprawozdaniu uznano, że nie ma jednego prostego rozwiązania problemu 
przedwczesnego kończenia nauki. Jest to złożona kwestia, z którą należy się zmierzyć stosując różne 
działania i inicjatywy. Żaden środek nie będzie skuteczny, jeśli nie będą mu towarzyszyć inne środki. 

Potrzeba zindywidualizowanego podejścia
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Do walki ze zjawiskiem przedwczesnego kończenia nauki można wezwać lub zobowiązać wiele 
podmiotów, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że zjawisko to nie będzie w taki sam sposób 
postrzegane przez uczniów, ich nauczycieli, rodziców oraz przez inne zainteresowane podmioty. W 
niniejszym sprawozdaniu podkreślono, że podczas określania środków mających na celu zwalczanie 
zjawiska przedwczesnego kończenia nauki w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę 
perspektywę i najlepszy interes ucznia. 

Działania muszą uwzględniać złożoność potrzeb jednostki. Wielu młodych ludzi rezygnuje z 
powszechnej edukacji z powodów osobistych, takich jak przemoc w szkole, podczas gdy inni mogą 
cierpieć z powodu problemów społecznych, takich jak uzależnienie od narkotyków czy bezdomność. 
W sprawozdaniu zaleca się, aby każda szkoła ponadpodstawowa świadczyła usługi poradnictwa, 
stwarzając uczniom z problemami osobistymi możliwość do ich przedyskutowania i znalezienia 
rozwiązań.  Szkoła pełni nie tylko funkcję edukacyjną. Ma ona również obowiązek zapewnienia 
opieki psychologicznej. Uznanie tej roli w zakresie zapewniania wsparcia może okazać się niezwykle 
ważnym krokiem w walce ze zjawiskiem przedwczesnego kończenia nauki.

Uczniów, którzy muszą radzić sobie z problemami osobistymi, może dodatkowo zniechęcić rynek 
pracy.  W związku z tym w niniejszym sprawozdaniu zaleca się utworzenie sieci wsparcia 
skoncentrowanych na uczniach w celu zapewnienia usług konsultacji dotyczących wyboru ścieżki 
zawodowej i usług doradztwa, w tym w zakresie wyznaczania celów, szkolenia zawodowego i 
doradztwa zawodowego.  Pozwoli to nie tylko przybliżyć uczniom rzeczywistość pracy zawodowej, 
ale również zmotywuje ich do wyznaczania celów i do pracy nad ich osiągnięciem. Jeden z wartych 
naśladowania praktycznych przykładów pochodzi z Wielkiej Brytanii, gdzie w 2001 r. stworzono 
niezwykle pomyślną usługę oferowaną przez organizację Connexions Service. Celem tej organizacji, 
która łączy usługi dla młodzieży z usługami doradztwa zawodowego, jest zapewnienie młodym 
ludziom usług zindywidualizowanego doradztwa i wsparcia.  Organizacja wprowadziła wiele 
innowacji w podejściu do młodych ludzi, a wśród nich na szczególną uwagę zasługuje szerokie 
zastosowanie usług internetowych.

W niniejszym sprawozdaniu wyraźnie stwierdzono, że proces ponownego włączenia rozczarowanych 
młodych ludzi do edukacji musi się rozpocząć jak najwcześniej. Wagarowaniem, problemami z 
zachowaniem oraz innymi kwestiami należy się zająć niezwłocznie po ich pojawieniu się.  Takich 
problemów nie można bagatelizować ani ignorować.

Reformy szkolne

W niektórych przypadkach młodzi ludzie decydują się na porzucenie edukacji, gdyż stwierdzają, że 
program nauczania nie odpowiada ich potrzebom lub nie wnosi niczego do ich codziennego życia.  
Każdy uczeń jest inny i nie wszystkim odpowiadają te same metody nauczania. W związku z tym w 
niniejszym sprawozdaniu wzywa się szkoły, aby zrezygnowały z tradycyjnej formy oceniania, gdzie 
perspektywy ucznia zależą od dokonań, jakie udało mu się osiągnąć danego dnia, i spróbowały 
znaleźć sposób oceniania uczniów w sposób ciągły.  

Oczywistym jest, że nie wszyscy młodzi ludzie są zainteresowani tradycyjnymi przedmiotami 
szkolnymi czy też zdobyciem tradycyjnych kwalifikacji, a uczniowie, których nie interesuje 
tradycyjny program nauczania są bardziej narażeni na przedwczesne zakończenie nauki.  Aby 
wyeliminować to zjawisko państwa członkowskie powinny podjąć kroki zmierzające do 
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wprowadzenia innowacji do programów nauczania i do ich zróżnicowania przez zwiększenie 
różnorodności oferowanych uczniom możliwości edukacyjnych. Przeprowadzenie reform 
strukturalnych jest ważne, aby młodzi ludzie mieli możliwość zdobycia umiejętności i przeszkolenia, 
których potrzebują, by w sposób płynny wejść na rynek pracy.  Chodzi głównie o kompetencje w 
zakresie rozwiązywania problemów, krytycznej oceny informacji i skutecznej komunikacji. Jedna z 
możliwości, którą przetestowano w Hiszpanii, ma na celu zachęcenie do tworzenia silniejszych 
powiązań i porozumień partnerskich między szkołami a lokalnymi firmami. Podobne programy, 
które dają uczniom przedsmak życia zawodowego, mogą również być dla nich wskazówką i 
zmotywować ich do bardziej wytężonej pracy.

Niezwykle istotne jest, aby szkoły promowały mobilność uczniów między różnymi ścieżkami 
edukacyjnymi, niezależnie od tego, czy będzie to kształcenie akademickie, zawodowe czy inne. 
Zaoferowanie uczniom większego wyboru w szkole jest ważne nie tylko ze względu na zwiększanie 
ich motywacji do kontynuowania nauki, ale również z uwagi na fakt, że zapewnia uczniom szeroki 
zasób wiedzy i istotnych umiejętności niezbędnych do późniejszego znalezienia pracy.    
Sprawozdawczyni jest przekonana, że zasada umiejętności uczenia się powinna być w centrum 
polityki szkoły i szkolnych programów nauczania. 

Innym zaleceniem jest, aby szkoły podejmowały działania na rzecz poprawy sytuacji w zakresie 
liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela, szczególnie w przypadku uczniów, którzy 
mają mniejsze zdolności uczenia się.   Małe klasy dla uczniów ze szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi lub mających problemy z zachowaniem mogą mieć pozytywny wpływ na 
zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę.  Często niezbędna jest w tym 
przypadku pomoc asystentów, którzy współpracują z nauczycielami. Asystenci nauczycieli stali się 
niezwykle popularni w niektórych państwach członkowskich UE, gdyż dzięki nim można poświęcić 
więcej uwagi uczniom, którzy potrzebują szczególnej pomocy, podczas gdy nauczyciele mają czas 
na pracę z pozostałymi uczniami.  

Jak podkreśliła sprawozdawczyni w sprawozdaniu w sprawie wczesnego kształcenia w Unii 
Europejskiej, zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie wczesnego kształcenia dzieci w wieku 
do 6. roku życia i opieki nad nimi jest niezwykle istotnym czynnikiem przeciwdziałania zjawisku 
przedwczesnego kończenia nauki. Wczesne kształcenie dzieci daje podstawy decydujące o 
powodzeniu ich uczenia się przez cale życie, a inwestowanie w usługi w zakresie wczesnego 
kształcenia dzieci i opieki nad nimi przynosi większe korzyści niż inwestowanie na jakimkolwiek 
innym etapie edukacji.  

Powiązania z rodzicami i ze społecznością

Szkoły nie są jedynymi organami odpowiedzialnymi za stosowanie polityki i programów mających 
na celu zapobieganie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki. W niniejszym sprawozdaniu 
stwierdzono, że odpowiedzialność ta rozciąga się także na społeczność lokalną. Konieczne są jasne 
powiązania między służbami świadczącymi usługi socjalne i prowadzone w interesie społecznym, 
organizacjami pozarządowymi, organizacjami prywatnymi, szkołami i rodzicami, jak również 
między krajowymi strategiami politycznymi a lokalnym podejściem na małą skalę. Utworzenie sieci 
złożonej z podmiotów z różnych obszarów społeczności ułatwi jednostkom przełamanie licznych 
barier ograniczających dostęp do edukacji.  Rodzice, szczególnie rodzice dzieci niepełnosprawnych, 
powinni zostać również uznani za wykwalifikowanych partnerów, którzy mogą pracować z 
nauczycielami. Wszystkim rodzicom należy pozwolić na odgrywanie w kształceniu ich dzieci roli 
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opartej na współpracy.  

W Wielkiej Brytanii sektor wolontariatu i sektor obywatelski osiągnęły szczególnie dobre wyniki w 
zakresie zwiększania osiągnięć młodych ludzi wywodzących się ze środowiska osób czarnoskórych 
lub należących do mniejszości etnicznych.    W działaniach lokalnych często stosuje się innowacyjne 
i alternatywne metody mające zmotywować niezaangażowaną młodzież, na przykład przez muzykę, 
teatr, taniec czy sport. 

Rozwiązania drugiej szansy

Dla osób, które przedwcześnie kończą naukę, należy opracować system, który pozwoli im na 
ponowne włączenie w edukację. Jednym z rozwiązań jest zachęcanie państw członkowskich do 
tworzenia szkół drugiej szansy lub szkół alternatywnych. Muszą być one wrażliwe na potrzeby 
poszczególnych osób, z których wiele przedwcześnie ukończyło naukę z powodu rozczarowania 
systemem kształcenia. Szkoły takie powinny być również elastyczne i umożliwiać jednostkom 
dopasowanie swoich zobowiązań w zakresie kształcenia do wykonywanej pracy i obowiązków 
rodzinnych.

Zapobieganie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki jest zdecydowanie bardziej skuteczne 
przede wszystkim w dłuższej perspektywie, natomiast rozwiązania drugiej szansy muszą pomimo to 
pozostać integralną częścią podejmowanych przez państwa członkowskie strategii w zakresie 
radzenia sobie ze zjawiskiem przedwczesnego kończenia nauki. 


