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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la combaterea părăsirii timpurii a școlii
(2011/2088(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 14 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, 
în special articolele 23, 28 și 29,

– având în vedere Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
15 noiembrie 2006 de stabilire a unui program de acțiune în domeniul învățării continue1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Combaterea părăsirii timpurii a școlii: 
o contribuție esențială la strategia Europa 2020” (COM(2011)0018),

– având în vedere propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind politicile de 
reducere a părăsirii timpurii a școlii (COM(2011)0019),

– având în vederea Comunicarea Comisiei intitulată „Educația și îngrijirea copiilor 
preșcolari: să oferim tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine” 
(COM(2011)0066),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Tineretul în mișcare: O inițiativă de 
eliberare a potențialului tinerilor de a realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii în Uniunea Europeană (COM(2010)0477),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Eficiență și echitate în cadrul sistemelor 
europene de educație și formare” (COM(2006)0481),

– având în vedere concluziile Consiliului din 11 mai 2010 privind dimensiunea socială a 
educației și formării profesionale2,

– având în vedere concluziile Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind educația copiilor 
proveniți din familii de migranți3,

– având în vedere concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru 
cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”)4,

– având în vedere concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre, 
reuniți în cadrul Consiliului din 21 noiembrie 2008, privind pregătirea tinerilor pentru 

                                               
1 JO L 327, 24.11.2006, p. 45.
2 JO C 135, 26.5.2010, p. 2.
3 JO C 301, 11.12.2009, p. 5.
4 JO C 119, 28.5.2009, p. 2. 
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secolul XXI: un program de cooperare europeană pe plan școlar1,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 mai 2011 referitoare la învățarea în primii ani de viață 
în Uniunea Europeană2,

– având în vedere rezoluția sa din 23 septembrie 2008 privind îmbunătățirea calității 
formării profesorilor3,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A7-0000/2011),

A. întrucât tinerii, pentru a participa pe deplin în societate, trebuie să posede un spectru larg 
de cunoștințe și competențe esențiale, inclusiv o comunicare eficientă, capacitatea de a 
soluționa probleme și abilitatea de a evalua în mod critic informațiile;

B. întrucât ratele de părăsire timpurie a școlii (ESL) diferă între statele membre ale UE, 
precum și între orașe și regiuni, și sunt influențate de o gamă de factori complecși;

C. întrucât unul dintre cele cinci obiective principale ale proiectului Europa 2020 este de a 
reduce sub 10% procentul de tineri care abandonează timpuriu școala și de a se asigura că 
cel puțin 40% din tânăra generație dispun de o calificare sau o diplomă;

D. întrucât statele membre au convenit în prealabil, în 2003, asupra reducerii cu 10% a 
procentului de tineri care abandonează timpuriu școala, însă doar șapte dintre acestea au 
reușit să îndeplinească acest obiectiv, iar în 2009 rata medie a celor care au părăsit 
timpuriu școala a fost de 14,4%;

E. întrucât 24,1% dintre tinerii de 15 ani din statele membre au performanțe slabe în ceea ce 
privește competențele de citire;

F. întrucât ESL are consecințe grave nu numai pentru creșterea economică a UE, baza de 
competențe europene și stabilitatea socială, ci și pentru parcursurile profesionale și 
bunăstarea tinerilor, deoarece lipsa educației reprezintă, de asemenea, o cauză principală a 
sărăciei;

G. întrucât ESL reprezintă un factor fundamental care contribuie la excluziunea socială mai 
târziu în viață,

Caracteristicile părăsirii timpurii a școlii

1. subliniază faptul că bazele viitoarei cariere educaționale a unui copil sunt construite în 
primii ani ai copilăriei și reiterează apelul exprimat în rezoluția sa referitoare la învățarea 
în primii ani de viață în UE privind dezvoltarea unui cadru european pentru educația și 
serviciile de îngrijire destinate preșcolarilor;

                                               
1 JO C 319, 13.12.2008, p. 20.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0231.
3 JO C 8 E, 14.1.2010, p. 12.



PR\866555RO.doc 5/12 PE464.821v01-00

RO

2. observă că ESL este mult mai pronunțată în rândul copiilor care provin din medii sărace și 
defavorizate și din familii de migranți;

3. observă existența unui ciclu intergenerațional, și anume puternica tendință manifestată de 
copiii ai căror părinți au părăsit timpuriu școala de a face ei înșiși acest lucru; subliniază 
că structura familiei are un impact uriaș asupra capacității copiilor de a reuși la școală;

4. subliniază că ESL este mai răspândită în rândul băieților decât în cel al fetelor;

5. reamintește că ESL poate influența negativ accesul la învățarea continuă de înaltă calitate; 

Nevoia unei abordări personalizate 

6. subliniază că egalitatea de oportunități în educație pentru persoane provenite din toate 
mediile este esențială pentru crearea unei societăți egale;

7. solicită o abordare personalizată și integratoare a educației, care să includă sprijinul 
orientat, atunci când este necesar;

8. sugerează ca fiecare școală secundară să instituie un serviciu de consiliere care să le 
permită elevilor care au probleme personale să le discute într-un climat de încredere; 
subliniază că personalul care asigură consilierea trebuie să aibă o formare adecvată;

9. încurajează o abordare mai practică a procesului de învățare și sugerează că ar trebui 
instituite mecanisme eficiente de alertă rapidă și proceduri de monitorizare, pentru a 
preveni escaladarea problemelor; subliniază că, pentru a se realiza acest lucru, sunt 
cruciale comunicarea bidirecțională și cooperarea mai strânsă între școli și părinți; 

10. încurajează dezvoltarea unor programe mai bune de orientare profesională și dobândire de 
experiență profesională în cadrul școlilor, pentru a demistifica lumea muncii în fața 
elevilor și a-i motiva pe aceștia în stabilirea unor obiective realiste;

11. sugerează instituirea unor programe de îndrumare în cadrul școlilor, pentru a le facilita 
elevilor contactul cu persoane cu performanțe înalte, în special dacă acestea au studiat 
anterior în cadrul respectivei instituții de învățământ;

12. observă că presiunile de natură financiară la care sunt supuse familiile dezavantajate îi pot 
forța pe elevi să părăsească timpuriu școala pentru a intra pe piața muncii; solicită statelor 
membre să ia în considerare introducerea unui sistem de sprijin financiar în funcție de 
venituri pentru cei care au nevoie de acest lucru;

13. sugerează introducerea unor alte măsuri redistributive, cum ar fi asigurarea meselor 
gratuite la școală și a manualelor școlare gratuite pentru grupurile dezavantajate, pentru a 
reduce impactul inegalității sociale și a reduce la minimum ESL;

14. subliniază importanța crucială a sistemelor școlare de stat de cea mai înaltă calitate; 

Împărtășirea responsabilității 

15. subliniază existența în societate a unor agenți diverși care sunt responsabili de părăsirea 
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prematură a școlii de către copii, inclusiv părinții, școlile, dar și autoritățile locale și 
solicită o cooperare mai strânsă între toți acești actori, împreună cu serviciile locale de 
sănătate și sociale; observă că o abordare comună poate fi eficientă în acordarea de ajutor 
persoanelor în vederea depășirii obstacolelor multiple din calea obținerii unor bune 
rezultate școlare și a ocupării forței de muncă;

16. recunoaște că monitorizarea intervențiilor asigurate de diferitele sectoare ale comunității 
în statele membre poate fi dificilă; subliniază necesitatea unei mai bune coordonări la 
nivelul UE între diferitele servicii, precum și a unei mai bune coordonări în cadrul statelor 
membre;

17. încurajează statele membre să investească în personal calificat și bine pregătit, atât la nivel 
preșcolar, cât și la cel al învățământului obligatoriu; sugerează angajarea în școli a 
asistenților didactici, pentru a lucra cu elevii care au dificultăți și a-i asista pe profesori în 
activitatea acestora;

18. observă că elevii trebuie să fie conștienți de gama de opțiuni profesionale care le stă la 
dispoziție și sugerează ca școlile să dezvolte parteneriate cu companiile și organizațiile 
locale, permițându-le elevilor să întâlnească profesioniști din diferite domenii;

19. subliniază importanța unei mărimi adecvate a grupurilor și a unui mediu de învățare 
stimulant pentru tineri;

Modalități de învățare netradiționale

20. recunoaște dreptul tuturor la învățare continuă, care include nu numai educația formală, ci 
și pe cea neformală sau informală;

21. subliniază importanța ca elevii să beneficieze de parcursuri educaționale variate, care să 
combine formarea competențelor academice și profesionale și solicită școlilor să adapteze, 
în măsura posibilului, programele educaționale cerințelor pieței muncii;

22. solicită statelor membre să adopte măsuri în vederea îmbunătățirii statutului calificărilor 
profesionale, astfel încât acestea să fie considerate drept o opțiune viabilă pentru elevi, 
indiferent de abilitățile acestora;

23. subliniază că principiul „a învăța să înveți” ar trebui să fie la baza tuturor programelor 
școlare; observă că acest aspect este esențial pentru cointeresarea mai multor tineri în 
procesul de învățare;

Soluții care oferă o a doua șansă

24. solicită statelor membre să dezvolte modalități de reintegrare în sistemul școlar a tinerilor 
care părăsesc timpuriu școala, spre exemplu prin intermediul școlilor care oferă „a doua 
șansă”; 

25. solicită angajatorilor să recunoască și să sprijine, atunci când este posibil, dreptul tinerilor 
care nu dețin calificări în învățământul secundar superior să își ia timp liber pentru a 
studia și a se forma;
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Politicile UE

26. salută propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind politicile de reducere a 
ESL, care propune un cadru de politici cuprinzătoare în acest domeniu; 

27. observă, cu toate acestea, că, pentru a analiza motivele care stau la baza ESL, este nevoie 
ca statele membre să furnizeze date mai cuprinzătoare, mai consistente și mai coerente;

28. solicită fonduri suplimentare pentru programul UE de învățare de-a lungul vieții, care 
crește mobilitatea elevilor și a profesorilor, precum și schimbul de cele mai bune practici 
și contribuie la îmbunătățirea metodelor de predare și de învățare;

o

o o

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Părăsirea timpurie a școlii (ESL) reprezintă un fenomen complex și o provocare uriașă cu care se 
confruntă Europa. Drept urmare, UE a început să pună în aplicare numeroase măsuri și instrumente 
pentru a sprijini mai bine statele membre în elaborarea de politici naționale eficiente și eficace de 
combatere a acestui fenomen. Printre acestea, se numără comunicarea Comisiei privind combaterea 
părăsirii timpurii a școlii, o nouă propunere de recomandare a Consiliului privind politicile de 
reducere a părăsirii timpurii a școlii și inițiativa-pilot a Comisiei intitulată „Tineretul în mișcare”.

Strategia Europa 2020 subliniază, în plus, șase obiective principale pentru statele membre, unul 
dintre acestea fiind reducerea ESL cu 10% până în 2020. Statele membre au convenit în prealabil, în 
2003, asupra reducerii cu 10% a procentului de tineri care abandonează timpuriu școala, însă doar 
șapte dintre acestea au reușit să îndeplinească acest obiectiv. În 2009, rata ESL pentru toți tinerii cu 
vârste cuprinse între 18 și 24 de ani a fost de 14,4%.

Majoritatea țărilor UE au realizat, cel puțin, anumite progrese în ceea ce privește reducerea 
numărului tinerilor care părăsesc timpuriu școala sau care sunt slab calificați și s-a constatat o 
schimbare evidentă și pozitivă în modul de abordare a părăsirii timpurii a școlii; cu toate acestea, 
prezentul raport afirmă că mai sunt foarte multe lucruri de făcut.

Cine sunt „tinerii care părăsesc timpuriu școala”?

Pentru a-i identifica pe cei care fac deja parte din categoria „tinerilor care părăsesc timpuriu școala” 
și pe cei care fac potențial parte din această categorie, este imperativ să definim părăsirea timpurie a 
școlii. Cu toate acestea, nu există o singură definiție cuprinzătoare a acestui termen care să poată fi 
aplicată cu ușurință tuturor organizațiilor, persoanelor și statelor membre ale UE. În comunicarea sa 
privind combaterea părăsirii timpurii a școlii, Comisia se referă la tinerii care părăsesc timpuriu 
școala ca persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani care au părăsit sistemul educațional și de 
formare ca absolvenți doar ai învățământului secundar inferior sau ai unei forme de învățământ 
inferioare. În scopuri ce țin de consecvență și claritate, definiția propusă de Comisie pentru acest 
termen va fi aplicată de-a lungul întregului raport.

Nu există o tipologie a tinerilor care părăsesc timpuriu școala, și nici un instrument standard care să 
prezică cine anume este mai susceptibil să facă acest lucru. Tinerii care părăsesc timpuriu școala 
constituie un grup divers; nu toți fac acest lucru din motive negative. Cu toate acestea, prezentul 
raport observă că există anumite grupuri care sunt considerate a fi supuse unui risc mai mare decât 
restul grupurilor.

Rezultatele slabe reprezintă un indicator de prezicere a ESL. În primii ani de școlarizare, diferențele 
între rezultatele obținute de elevi la școală sunt mai puțin pronunțate. Cu toate acestea, pe măsură ce 
aceste diferențe devin tot mai semnificative în etapele ulterioare ale educației, elevii cu dificultăți 
devin în unele cazuri tot mai puțin motivați să rămână în cadrul școlii. Elevii cu rezultate deosebite la 
școală au, dimpotrivă, tendința de a-și continua parcursul educațional indiferent de factorii sau 
circumstanțele exterioare.

Important de reținut este faptul că rezultatele slabe la școală nu pot fi analizate în mod izolat,
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deoarece sunt legate în mod inextricabil de alți factori, precum sărăcia, abuzul și mediul familial. 
Studiile au arătat, spre exemplu, faptul că elevii ai căror părinți sunt slab calificați sau au un loc de 
muncă cu calificare redusă sunt mai susceptibili de a părăsi timpuriu școala. În cazurile în care 
unitatea familială asigură un mediu stabil în care copiii pot crește, învăța și se pot dezvolta, 
probabilitatea ca elevii să-și continue parcursul școlar este mult mai mare. Invers, atunci când 
familiile nu-i încurajează pe tineri și nu le sprijină procesul de învățare, ESL devine mult mai 
probabilă.

Există alte elemente comune care se pot discerne în rândul tinerilor care părăsesc timpuriu școala, 
cum ar fi disparitățile regionale în ceea ce privește ratele de ESL și diferențele între mediul rural și 
cel urban. Ratele de ESL sunt mult mai mari în rândul minorităților etnice și al populațiilor 
imigrante, în special al romilor. În plus, s-a dovedit că ESL este un fenomen ce ține de gen, în sensul 
că se constată o probabilitate mult mai mică de părăsire timpurie a școlii de către fete în comparație 
cu băieții (ratele sunt de 13% și, respectiv, 17%).

Consecințele părăsirii timpurii a școlii

Ratele ridicate ale ESL au puternice implicații sociale și economice. ESL are un impact negativ 
asupra creșterii economice, cauzând instabilitate economică și socială. Prin urmare, sunt esențiale 
intervențiile ce vizează mobilizarea energiilor și dezvoltarea competențelor tinerilor pentru viitoarea 
dezvoltare economică și socială a statelor membre. Se consideră că reducerea ratei părăsirii timpurii a 
școlii în Europa cu doar 1% ar crea în plus aproape o jumătate de milion de tineri calificați în fiecare 
an. 

A fost demonstrat faptul că remunerațiile primite în cursul carierei de către cei care părăsesc școala 
înainte de absolvirea ciclului de învățământ secundar sunt considerabil mai mici decât ale celor care 
absolvă ciclul secundar. Calificările educaționale (sau lipsa acestora) reprezintă un indicator 
important al sărăciei. Întrucât tinerii care părăsesc timpuriu școala au mai puține competențe decât 
cei care rămân în cadrul sistemului școlar, aceștia beneficiază de mult mai puține opțiuni în 
momentul intrării pe piața muncii, ajungând deseori să ocupe locuri de muncă slab remunerate și 
precare, fără a avea mari posibilități de dezvoltare. Prin urmare, prevenirea ESL are potențialul de a 
întrerupe ciclul sărăciei intergeneraționale și de a îmbunătăți creșterea economică în general.

ESL are, de asemenea, consecințe sociale interdependente mai imediate, deoarece este asociată cu o 
incidență sporită a comportamentelor antisociale, a sarcinilor în rândul adolescentelor și a abuzului 
de droguri.

Prezentul raport recunoaște faptul că nu există un simplu panaceu universal pentru problema părăsirii 
timpurii a școlii. Aceasta este o problemă complexă, care trebuie abordată prin intermediul unei serii 
de intervenții și inițiative. Nicio măsură în sine nu va fi eficientă dacă nu este completată de alte 
măsuri.

Nevoia unei abordări personalizate

Pot fi mobilizați sau se poate apela la diverși agenți pentru a aborda ESL, dar este probabil ca elevii, 
profesorii, părinții și alte persoane interesate să aibă perspective diferite asupra acestui subiect. 
Prezentul raport subliniază faptul că perspectiva și interesul primar al studentului trebuie să aibă 
prioritate atunci când sunt hotărâte măsurile de combatere a ESL.
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Intervențiile trebuie să țină cont de complexitatea nevoilor individuale. Mulți tineri decid să 
părăsească învățământul tradițional din motive personale, cum ar fi hărțuirea în școli, în vreme ce 
alții pot suferi din cauza unor probleme sociale, cum ar fi dependența de droguri sau lipsa de adăpost. 
Raportul recomandă ca fiecare școală secundară să instituie un serviciu de consiliere care să le 
permită elevilor care au probleme personale să le discute și să găsească soluții. Școlile nu au doar un 
rol educativ; ele au, de asemenea, datoria de a asigura grijă din partea dascălilor. Recunoașterea 
acestei funcții de sprijin poate reprezenta un pas esențial în vederea abordării ESL.

Pe lângă faptul că trebuie să confrunte dificultățile personale, elevii pot fi intimidați de perspectivele 
oferite de lumea muncii. Prin urmare, prezentul raport recomandă instituirea unor rețele de sprijin 
avându-i pe elevi în centrul preocupărilor lor, care să asigure orientare și consiliere profesională, 
inclusiv stabilirea de obiective, formare profesională și consiliere cu privire la parcursul profesional. 
Aceasta nu numai că va demistifica lumea muncii în fața elevilor, dar îi va și motiva pe aceștia în 
stabilirea unor obiective și în eforturile ce trebuie depuse pentru atingerea acestora. Un bun exemplu 
practic vine din Regatul Unit, unde a fost instituit, în 2001, Serviciul de legături, care are un succes 
deosebit. Scopul acestei organizații, care combină serviciile pentru tineret cu un serviciu vizând 
parcursul profesional, este acela de a pune la dispoziția tinerilor sprijin și consiliere personalizată. 
Organizația a introdus o serie de inovații în ceea ce privește modul de abordare a tinerilor, în special 
utilizarea pe scară largă a serviciilor online.

Prezentul raport clarifică faptul că procesul de reintegrare în sistemul educațional a tinerilor 
deziluzionați trebuie să înceapă cât mai curând posibil. Absenteismul, problemele comportamentale, 
precum și alte aspecte trebuie abordate de îndată ce apar. Astfel de dificultăți nu pot fi subestimate 
sau ignorate.

Reformele școlare

În unele cazuri, tinerii decid să se retragă din sistemul educațional deoarece nu consideră că 
programele școlare răspund nevoilor lor sau sunt relevante pentru viața lor. Fiecare elev este unic și 
nu toți răspund acelorași metode de predare. Drept urmare, prezentul raport îndeamnă școlile să 
abandoneze modurile tradiționale de testare, în care perspectivele unei persoane depind de 
performanța acesteia într-o singură zi, și să încerce să găsească modalități de evaluare a elevilor în 
mod continuu.

Este clar că nu toți tinerii sunt atrași de subiectele și calificările academice mai tradiționale, iar aceia 
dintre ei care nu manifestă interes față de programele școlare tradiționale s-au dovedit a fi mai 
susceptibili de a părăsi școala. Pentru a combate acest fenomen, statele membre ar trebui să adopte 
măsuri vizând inovarea și diversificarea programelor școlare naționale, prin extinderea diversității 
opțiunilor educaționale pe care le au elevii. Reformele structurale sunt importante pentru dotarea 
tinerilor cu competențele și formarea de care au nevoie pentru realizarea unei tranziții line către 
lumea muncii. Acestea includ soluționarea problemelor, evaluarea critică a informațiilor și 
comunicarea eficientă. O opțiune, care a constituit deja obiectul unui proiect-pilot în Spania, o 
constituie încurajarea unor legături mai puternice și a unor acorduri de parteneriat între școli și 
companiile locale. Astfel de programe, care le oferă elevilor posibilitatea de a vedea ce înseamnă 
viața în câmpul muncii, le pot oferi, de asemenea, un sens al direcției și îi pot motiva să depună 
eforturi suplimentare.
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Este esențial ca școlile să încurajeze mobilitatea elevilor între diferitele sisteme educaționale, precum 
cel academic, cel profesional și așa mai departe. Faptul de a le oferi elevilor un spectru mai larg de 
opțiuni în cadrul școlii este important nu numai din perspectiva creșterii motivației acestora de a 
rămâne în sistemul școlar, ci și din cea a punerii la dispoziția lor a unei game variate de cunoștințe și 
competențe esențiale, necesare pentru găsirea mai târziu a unui loc de muncă. Raportoarea consideră 
că principiul „a învăța să înveți” ar trebui să fie la baza tuturor politicilor și programelor școlare.

O altă recomandare adresată școlilor este aceea de a încerca îmbunătățirea proporției elevi-profesori, 
în special în ceea ce-i privește pe elevii cu abilități educaționale mai scăzute. Clasele de dimensiuni 
reduse pentru elevii cu nevoi educaționale speciale sau cu probleme comportamentale pot avea un 
impact pozitiv asupra ratelor de ESL. Acești elevi necesită deseori utilizarea asistenților didactici, 
care își desfășoară activitatea împreună cu profesorii din clasă. Asistenții didactici au devenit extrem 
de populari în mai multe state membre ale UE, deoarece facilitează acordarea unei atenții sporite 
elevilor care au nevoie de ajutor suplimentar, acordând profesorilor din clasă timp să lucreze cu 
ceilalți elevi.

În sfârșit, așa cum raportoarea a subliniat, de asemenea, în raportul ei privind învățarea în primii ani 
de viață în UE, punerea la dispoziția copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani a unei educații și a 
unor servicii de îngrijire de înaltă calitate destinate preșcolarilor (ECEC) reprezintă o componentă 
esențială în abordarea ESL. Învățarea în primii ani de viață a copiilor pune bazele învățării cu succes 
de-a lungul vieții acestora, iar investițiile în serviciile ECEC aduc profituri mai mari decât investițiile 
în orice altă etapă educațională.

Legăturile cu părinții și cu comunitatea

Școlile nu sunt singurele organisme responsabile de implementarea politicilor și programelor de 
prevenire a ESL. Prezentul raport susține faptul că această responsabilitate se extinde și către 
comunitatea locală. Trebuie să existe legături clare între serviciile sociale și de asistență socială, 
ONG-uri, organizații private, școli și părinți, iar politicile naționale trebuie să se intersecteze cu 
abordările locale, la scară mică. Instituirea unei rețele constituite din actori provenind din zone 
diferite ale comunității va facilita depășirea de către persoane a multiplelor obstacole din calea 
educației. Părinții, și în special părinții copiilor cu dizabilități, ar trebui, de asemenea, recunoscuți 
drept parteneri competenți care pot coopera cu profesorii. Ar trebui să li se permită tuturor părinților 
să aibă un rol de deplină cooperare în cadrul parcursului școlar al copiilor lor.

În Regatul Unit, sectorul voluntariatului și al comunității a avut un succes deosebit în îmbunătățirea 
rezultatelor școlare ale tinerilor provenind din medii de culoare și ale minorităților etnice. 
Intervențiile locale utilizează deseori metode inovative și alternative pentru a-i motiva pe tinerii care 
au părăsit școala, spre exemplu prin intermediul muzicii, teatrului, dansului și sportului.

Soluții care oferă o a doua șansă

În cazul tinerilor care părăsesc timpuriu școala, este nevoie de un sistem care să-i reintegreze în 
sistemul educațional. O soluție o reprezintă încurajarea statelor membre de a institui școli 
„alternative” sau „ale celei de-a doua șanse”. Aceste școli trebuie să țină cont de nevoile persoanelor, 
multe dintre acestea părăsind probabil școala în tinerețe, după ce au devenit deziluzionate de sistemul 
educațional. De asemenea, ele trebuie să fie flexibile, permițând persoanelor să își adapteze 
angajamentele educaționale la responsabilitățile aferente muncii și familiei.
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În vreme ce prevenirea ESL este o măsură mult mai eficientă pe termen lung, soluțiile care oferă a 
doua șansă trebuie, cu toate acestea, să rămână o parte integrantă a strategiilor statelor membre de 
abordare a ESL.


