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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zmanjševanju šolskega osipa
(2011/2088(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 14 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije,

– ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, zlasti členov 23, 28 
in 29,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega parlamenta in Sveta št. 1720/2006/ES z dne 
15. novembra 2006 o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Zmanjševanje osipa kot ključni prispevek 
k strategiji Evropa 2020 (KOM(2011)0018),

– ob upoštevanju predloga Komisije za priporočilo Sveta o politikah za zmanjševanje osipa 
(KOM(2011)0019),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Predšolska vzgoja in varstvo: najboljši 
začetek v jutrišnjem svetu za vse naše otroke (KOM(2011)0066),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Pobuda Mladi in mobilnost za izkoriščanje 
potenciala mladih pri doseganju pametne, trajnostne in vključujoče rasti v Evropski uniji 
(KOM(2010)0477),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o učinkovitosti in pravičnosti v evropskih sistemih 
izobraževanja in usposabljanja (KOM(2006)0481),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 11. maja 2010 o socialni razsežnosti izobraževanja in 
usposabljanja2,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 26. novembra 2009 o izobraževanju otrok iz 
migrantskih družin3,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko 
sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“)4,

– ob upoštevanju sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se 21. novembra 
2008 sestali v okviru Sveta, o pripravi mladih na 21. stoletje: agenda za evropsko 

                                               
1 UL L 327, 24.11.2006, str. 45.
2 UL C 135, 26.5.2010, str. 2.
3 UL C 301,11.12. 2009, str. 5.
4 UL C 119, 28.5.2009, str. 2.
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sodelovanje v šolstvu1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2011 o zgodnjem učenju v Evropski uniji2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. septembra 2008 o izboljšanju kakovosti 
izobraževanja učiteljev3,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A7–0000/2011),

A. ker morajo imeti mladi različne vrste znanj in osnovnih veščin, vključno z učinkovito 
komunikacijo, sposobnostjo za reševanje problemov in kritično presojo informacij, da se 
lahko dobro vključijo v družbo, 

B. ker je stopnja šolskega osipa različna v državah članicah EU, pa tudi v mestih in regijah, 
nanjo pa vpliva vrsta različnih dejavnikov,

C. ker je eden od petih krovnih ciljev strategije Evropa 2020 zmanjšati delež osipa pod 10 % 
ter povečati odstotek mladih z visokošolsko izobrazbo vsaj na 40 %;

D. ker je bil leta 2003 med državami članicami dogovorjen cilj 10 %, vendar ga je doseglo 
samo sedem držav, v letu 2009 pa je bil povprečni šolski osip 14,4 %,

E. ker ima v državah članicah 24,1 % mladih, starih 15 let, slabe bralne zmožnosti,

F. ker ima šolski osip hude posledice za gospodarsko rast EU, temelje evropskega 
strokovnega znanja in socialno stabilnost ter za poklicno pot in blaginjo mladih, saj je 
pomanjkanje izobrazbe tudi ključni razlog za revščino,

G. ker je šolski osip temeljni dejavnik, ki prispeva h kasnejši socialni izključenosti,

Značilnosti šolskega osipa

1. opozarja, da so temelji bodoče otrokove izobrazbene poti v zgodnjem otroštvu, ter znova 
poudarja poziv iz svoje resolucije o zgodnjem učenju v EU k razvijanju evropskega okvira 
za predšolsko vzgojo in varstvo;

2. ugotavlja, da je šolski osip zlasti prisoten pri otrocih iz revnih in prikrajšanih okolij ter pri 
otrocih iz priseljenskih družin;

3. ugotavlja, da obstaja medgeneracijski cikel, to je veliko nagnjenje otrok staršev, ki so 
zgodaj opustili šolanje, da tudi sami zgodaj opustijo šolanje; poudarja, da ima družinska 
struktura velik vpliv na otrokovo zmožnost, da je uspešen v šoli;

4. poudarja, da je šolski osip pogostejši pri fantih kot pri dekletih;

                                               
1 UL C 319, 13.12.2008, str. 20.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0231.
3 UL C 8 E, 14.1.2010, str. 12.
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5. opozarja, da ima šolski osip lahko škodljive posledice za dostop do visokokakovostnega 
vseživljenjskega učenja; 

Potreba po individualnem pristopu

6. meni, da so enake možnosti za dosego izobrazbe za ljudi iz vseh socialnih okolij bistvene 
za oblikovanja pravične družbe;

7. poziva k osebnemu in vključujočemu pristopu k izobrazbi, kar pomeni ciljno usmerjeno 
pomoč, kjer je potrebno;

8. predlaga, naj ima vsaka srednja šola svetovalno službo, ki naj dijakom z osebnimi 
težavami omogoča zaupen pogovor o tem; poudarja, da morajo biti zaposleni v teh 
službah ustrezno usposobljeni;

9. spodbuja k bolj praktičnemu učnemu pristopu ter predlaga, naj se vzpostavijo mehanizem 
zgodnjega prepoznavanja težav ter postopki spremljanja, da se prepreči stopnjevanje 
težav; poudarja, da je za to treba vzpostaviti dvostransko komunikacijo ter da je bistveno 
tesnejše sodelovanje med starši in šolo; 

10. spodbuja šole, naj poskrbijo za boljše poklicno svetovanje ter načrte za delovno prakso, da 
se mladim demistificira svet dela ter se jih spodbudi k zastavljanju realnih ciljev;

11. predlaga, naj šole oblikujejo mentorske sheme, da bodo učenci prišli v stik z uspešnimi 
posamezniki, zlasti če so ti nekdanji učenci njihove šole;

12. ugotavlja, da lahko finančni pritisk na prikrajšane družine otroke sili k zgodnji opustitvi 
šolanja in vstopu na delovni trg; poziva države članice, naj razmislijo o možnosti uvedbe 
finančne pomoči za tiste, ki jo potrebujejo, glede na premoženjsko stanje;

13. predlaga, naj se uvedejo tudi drugi prerazporeditveni ukrepi, kot so zastonjski šolski 
obroki in šolske knjige za prikrajšane skupine, da se zmanjšata socialna neenakost in 
šolski osip;

14. poudarja ključni pomen javnega šolskega sistema najvišje kakovosti; 

Porazdelitev odgovornosti 

15. poudarja, da so za to, da otroci prezgodaj opustijo šolanje, krivi različni družbeni 
dejavniki, ne samo starši in šola, tudi lokalne oblasti, zato poziva k tesnejšem sodelovanju 
med njimi ter k sodelovanju z lokalnimi zdravstvenimi in socialnimi službami; ugotavlja, 
da je skupen pristop lahko učinkovit pri pomoči posameznikom, da premagajo številne 
ovire na poti k izobrazbi in zaposlovanju;

16. priznava, da je mogoče težko določiti različne vrste pomoči, ki jo nudijo različni družbeni 
sektorji v državah članicah; poudarja, da je potrebna boljša usklajenost med različnimi 
službami v EU ter v samih državah članicah;

17. spodbuja države članice, naj vlagajo v strokovno in dobro usposobljeno osebje v 
ustanovah za predšolsko vzgojo ter na šoloobvezni ravni; predlaga, naj v šolah zaposlujejo 
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pomožne učitelje za delo z učenci z učnimi težavami ter za pomoč učiteljem pri njihovem 
delu;

18. ugotavlja, da je dijake treba seznanjati z vsemi zaposlitvenimi možnostmi, ki jih imajo na 
voljo, ter predlaga šolam, naj sklepajo partnerstva z lokalnimi podjetji in organizacijami, 
da bodo dijaki lahko srečevali strokovnjake z različnih področij;

19. opozarja, da je za mlade pomembno učenje v primernih skupinah in v spodbudnem 
okolju;

Netradicionalno učenje

20. ugotavlja, da ima vsakdo pravico do vseživljenjskega učenja, ki ni samo formalno, ampak 
tudi neformalno in priložnostno;

21. poudarja, da so za dijake pomembni različni načini pridobivanja izobrazbe, združevanje 
akademskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja, ter poziva šole, naj po možnosti 
izobraževalne programe prilagodijo potrebam trga;

22. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za izboljšanje statusa poklicnih kvalifikacij, 
tako da jih bo družba sprejemala kot ustrezno možnost za študente različnih nadarjenosti;

23. poudarja, da mora biti načelo "učenje za znanje" temelj vseh šolskih programov; 
ugotavlja, da je to načelo bistveno pomembno za to, da se mlade pritegne k učnemu 
procesu;

"Druga priložnost"

24. poziva države članice, naj razvijejo načine za ponovno vključitev v šolski sistem za 
učence, ki so zgodaj zapustili šolo, na primer v šole za "drugo priložnost"; 

25. poziva delodajalce, naj po možnosti priznavajo in podpirajo pravico mladih, ki nimajo 
srednje izobrazbe, do dopusta za študij in usposabljanje;

Politika EU

26. pozdravlja predlog Komisije za priporočilo Sveta o politikah za zmanjševanje šolskega 
osipa, ki predlaga okvir za celostno politiko na tem področju; 

27. vendar ugotavlja, da morajo za preučitev razlogov za šolski osip države članice 
posredovati več izčrpnih, trdnih in jasnih podatkov;

28. poziva, naj se programu za vseživljenjsko učenje namenijo višja sredstva, da bo možno 
povečati mobilnost učencev in učiteljev, izmenjavo dobre prakse in prispevati k 
izboljšanju učnih metod;

o

o o
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29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Šolski osip je zapleten pojav in velik izziv za Evropo, zato začenja EU oblikovati številne ukrepe in 
načine za večjo podporo državam članicam pri razvijanju učinkovite in uspešne nacionalne politike 
za soočanje s tem izzivom. To so sporočilo Komisije o zmanjševanju šolskega osipa, nov predlog za 
priporočilo Sveta o politikah za zmanjševanje osipa ter vodilna pobuda Komisije Mladi in mobilnost.

Poleg tega strategija Evropa 2020 izpostavlja šest najpomembnejših ciljev držav članic, od katerih je 
eden zmanjšanje šolskega osipa do leta 2020 za 10 %. Leta 2003 je bil ta cilj dogovorjen med 
državami članicami, a ga je doseglo samo sedem držav. Leta 2009 je bil v Evropi odstotek šolskega 
osipa mladih med 18. in 24. letom 14,4 %.

Večina držav EU pa je vendarle napredovala pri zmanjševanju števila mladih, ki zgodaj zapustijo 
šolo ali imajo nizko izobrazbo, ter so opazne vidne in pozitivne spremembe pri njihovem pristopu k 
zgodnjemu opuščanju šolanja, vendar je v poročilu navedeno, da je treba narediti še mnogo več.

Kdo so mladi, ki zgodaj opustijo šolanje?

Da bi ugotovili, kdo spada v kategorijo mladih, ki zgodaj opustijo šolanje, in kdo so morebitni 
kandidati za to kategorijo, je treba opredeliti šolski osip. Enovite opredelitve pojma, ki bi lahko 
veljala za vse države članice EU, organizacije ali posameznike, ni. Komisija v svojem sporočilu o 
zmanjševanju šolskega osipa navaja, da so mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, posamezniki med 18. in 
24. letom, ki dosežejo le nižjo srednješolsko (poklicno) izobrazbo ali manj. Zaradi doslednosti in 
jasnosti se bo v tem poročilu uporabljala ta opredelitev.

Ne obstaja "tipičen profil" mladega, ki zgodaj opusti šolanje, tudi ni običajnih pokazateljev, ki bi 
omogočali prepoznavanje mladih, ki bodo najbrž zgodaj opustili šolanje. To so mladi iz različnih 
skupin in vsi ne opustijo šolanja iz negativnih razlogov. Vendar pa se v tem poročilu navaja, da so 
nekatere skupine, kjer je tveganje večje kot v drugih.

Eden od pokazateljev morebitnega šolskega osipa je slab uspeh. V zgodnjih letih šolanja so razlike v 
šolskem uspehu med učenci manj očitne. Vendar ko v kasnejših šolskih letih postanejo te razlike 
očitnejše, so učenci z učnimi težavami v nekaterih primerih čedalje manj motivirani za nadaljevanje 
šolanja. Nasprotno pa učenci z dobrim učnim uspehom nadaljujejo šolanje ne glede na zunanje 
dejavnike in okoliščine.

Pomembno je, da na neuspeh ne gledamo izolirano, saj je tesno povezan z drugimi dejavniki, kot so 
revščina, zlorabe in družinsko okolje. Raziskave so pokazale, da je pri učencih, ki imajo starše z 
nizko izobrazbo ali nizkokvalificirano službo, več verjetnosti, da bodo prej opustili šolanje. Učenci iz 
družin, ki nudijo stabilno okolje, kjer otroci lahko rastejo, se učijo in razvijajo, imajo dosti večje 
možnosti za nadaljevanje šolanja. Kjer pa družine mladih ne spodbujajo in jih ne podpirajo pri 
učenju, je zgodnja opustitev šolanja verjetnejša.

Učenci, ki zgodaj opustijo šolanje, imajo tudi druge opazne skupne značilnosti, kot so regionalne 
razlike v odstotkih šolskega osipa ter podeželsko-mestne delitve. Odstotek šolskega osipa je višji tudi 
med narodnostnimi manjšinami in priseljenci, zlasti med Romi. Še več, šolski osip je pojav, kjer se 
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kaže razlika med spoloma, saj je mnogo nižji pri dekletih kot pri fantih (13 % proti 17 %).

Posledice šolskega osipa

Visok odstotek šolskega osipa ima velike socialne in ekonomske posledice. Šolski osip ima 
negativne posledice za gospodarsko rast ter povzroča ekonomsko in socialno nestabilnost. Ukrepi za 
izkoristek energije in razvoj spretnosti pri mladih so bistvenega pomena za prihodnji gospodarski in 
socialni razvoj držav članic. Domnevno bi znižanje deleža šolskega osipa za le 1 % vsako leto v 
Evropi ustvarilo približno pol milijona dodatnih kvalificiranih mladih ljudi. 

Dokazano je, da je življenjski zaslužek ljudi, ki so zapustili šolo brez dosežene srednješolske 
izobrazbe, mnogo nižji kot zaslužek tistih, ki so opustili šolanje po srednji šoli.  Znano je, da je 
izobrazba (ali pomanjkanje izobrazbe) znanilec morebitne revščine. Ker so mladi, ki zgodaj opustijo 
šolanje, manj usposobljeni od tistih, ki ga dokončajo, imajo mnogo manj možnosti za zaposlitev ter 
pogosto sprejmejo slabo plačane, negotove službe, z majhnimi možnostmi za razvoj. Zato lahko 
preprečevanje šolskega osipa prekine cikel medgeneracijske revščine in izboljša vsesplošno 
gospodarsko rast.

Šolski osip ima tudi neposredne medsebojno povezane družbene posledice, saj je povezan v višjim 
odstotkom asocialnega vedenja, najstniško nosečnostjo in zlorabo mamil.

Poročevalka priznava, da za problem šolskega osipa ni enostavne rešitve. Gre za zapleteno vprašanje, 
s katerim se je treba spopasti s celo vrsto ukrepov in pobud. Noben posamezen ukrep ne bo uspešen, 
če ga ne bodo dopolnjevali tudi drugi ukrepi.

Potreba po individualnem pristopu

S šolskim osipom se ukvarjajo različni dejavniki, zato je verjetno, da bodo na ta problem različno 
gledali učenci, njihovi učitelji, starši in druge zainteresirane strani. V poročilu je poudarjeno, da je pri 
določanju ukrepov za boj proti šolskemu osipu treba dati prednost tistemu, kar je najugodnejše za 
učence in je v njihovem interesu.

Ukrepi morajo upoštevati vsestranske potrebe posameznika. Mnogi mladi se odločijo za opustitev 
rednega izobraževanja iz osebnih razlogov, kot je nasilje v šolah, drugi imajo mogoče socialne 
težave, kot sta odvisnost od mamil ali brezdomstvo. V poročilu se predlaga, naj ima vsaka srednja 
šola svetovalno službo, ki naj dijakom z osebnimi težavami omogoča pogovor o tem ter pomoč pri 
iskanju rešitev. Šola nima samo izobraževalne vloge, ampak tudi obvezo, da poskrbi za duhovne 
potrebe. Če ji priznamo to oporno vlogo, je to lahko korak naprej pri reševanju problema šolskega 
osipa.

Poleg soočanja z osebnimi težavami ima lahko svet dela na učence zastrašujoč učinek. V poročilu se 
priporoča, naj se ustvarijo mreže, ki bodo učencem pomagale in svetovale pri iskanju poklicne poti, 
določanju ciljev, jim nudile usposabljanje in poklicno svetovanje. To jim bo pomagalo demistificirati 
svet dela, jih motiviralo pri zastavljanju ciljev in trudu za njihovo uresničevanje. Iz Združenega 
kraljestva prihaja primer dobre prakse: leta 2001 je bila ustanovljena zelo uspešna služba Connexions 
Service. Njen cilj je osebno svetovanje in pomoč mladim, saj pri svojem delu združuje storitve za
mlade in poklicne storitve. Pri pristopu do mladih je vpeljala vrsto inovacij, zlasti široko uporabo 
spletnih storitev.
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Iz poročila je jasno, da mora postopek za ponovno vključitev razočaranih mladih v izobraževalni 
sistem začeti čim prej. Z izostajanjem od pouka, vedenjskimi in drugimi težavami se je treba soočiti 
takoj, ko se pojavijo. Teh težav se ne sme podcenjevati ali ignorirati.

Šolske reforme

V nekaterih primerih se mladi izpišejo iz šole, ker menijo, da jim učni program ne ustreza ali ni 
pomemben za njihovo življenje. Vsak učenec je edinstven in vsem ne ustrezajo enake učne metode. 
Zato se v tem poročilu poziva šole k opuščanju tradicionalnega preverjanja, kjer je prihodnost 
posameznika odvisna od učinkovitosti, ki jo pokaže v enem samem dnevu, ter k poskusom, da se 
najdejo načini za trajno preverjanje učencev.

Jasno je, da tradicionalni šolski predmeti in usposabljanja ne privlačijo vseh mladih. Pokazalo se je, 
da je pri tistih, ki jih tradicionalni šolski predmeti ne zanimajo, največja nevarnost, da bodo opustili 
šolanje. Zato morajo države članice sprejeti ukrepe za prenovo nacionalnih predmetnikov in 
poskrbeti za njihovo raznolikost tako, da bodo razširili izbor izobraževalnih možnosti, ki so na voljo 
učencem. Strukturne reforme so pomembne zato, da mladi dobijo znanja in zmožnosti, ki jih 
potrebujejo za neboleč prehod v svet dela. Sem spadajo zmožnosti za reševanje problemov, kritično 
presojo informacij in učinkovito komunikacijo. Ena od možnosti, ki je že bila preizkušena v Španiji, 
je ta, da se spodbujajo tesnejša povezava in partnerski sporazumi med šolami in lokalnimi podjetji. 
Sistemi, ki dijakom dajejo možnost okusiti delovno življenje, jim lahko tudi pomagajo pri usmerjanju 
in jih spodbudijo k trdnejšemu delu.

Pomembno je, da šole spodbujajo dijaško mobilnost med različnimi izobraževalnimi sistemi: 
akademskim, poklicnim in podobno. Če se dijakom nudi širši izbor šol, jih to spodbuja k šolanju ter 
jim daje široko paleto znanj in nujnih spretnosti, ki jim bodo pomagale najti službo. Poročevalka 
meni, da mora biti načelo "učenje za znanje" temelj vseh šolskih politik in programov.

Dodatno priporočilo šolam je, naj se trudijo za boljše razmerje učenci-učitelji, zlasti pri učencih s 
slabšimi učnimi sposobnostmi. Majhni razredi za učence v posebnimi učnimi potrebami in 
vedenjskimi težavami lahko pozitivno vplivajo na delež šolskega osipa. Pogosto potrebujejo 
pomožne učitelje, ki pomagajo razrednim učiteljem. Pomožni učitelji so postali zelo priljubljeni v 
mnogih državah EU, saj posvečajo večjo pozornost učencem, ki potrebujejo dodatno pomoč, tako da 
imajo razredni učitelji več časa za druge učence.

Kot je poročevalka že izpostavila v svojem poročilu o zgodnjem učenju v EU, je skrb za 
visokokakovostne storitve na področju predšolske vzgoje in varstva za otroke od 0 do 6 let bistven 
dejavnik za zmanjšanje šolskega osipa. Zgodnje učenje postavlja pri otrocih temelje za njihovo 
uspešno vseživljenjsko učenje, naložbe v storitve na področju predšolske vzgoje in varstva pa 
poplačajo bolj kot naložbe v katero koli drugo izobraževalno obdobje.

Povezava s starši in skupnostjo

Šole niso edine ustanove, ki imajo odgovornost za izvajanje politike in programov za preprečevanje 
šolskega osipa. V tem poročilu je navedeno, da je to tudi odgovornost skupnosti. Vzpostaviti je treba 
povezave med socialnovarstvenimi službami, nevladnimi organizacijami, zasebnimi organizacijami, 
šolami in starši ter med nacionalno politiko in lokalnim pristopom na nizki ravni. Oblikovanje mreže 
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med dejavniki z različnih področij skupnosti bo posameznikom olajšalo premagovanje številnih ovir 
pri izobraževanju. Starše, zlasti tiste, ki imajo invalidne otroke, bi tudi treba priznati kot usposobljene 
partnerje, ki lahko delajo z učitelji. Vsem staršem bi treba omogočiti, da v celoti sodelujejo pri 
šolanju svojih otrok.

V Združenem kraljestvu so bili prostovoljci in lokalni dejavniki zlasti uspešni pri dvigovanju 
šolskega uspeha mladih iz črnskih in manjšinskih skupnosti. Lokalni dejavniki pogosto uporabljajo 
inovativne in alternativne metode (glasba, gledališče, ples in šport) za motiviranje razpuščene 
mladine.

"Druga priložnost"

Treba je imeti sistem za ponovno vključitev v izobraževalni sistem tistih, ki zgodaj zapustijo šolo. 
Ena od rešitev je spodbujanje držav članic, naj ustanovijo alternativne šole ali šole za "drugo 
priložnost". To mora biti usklajeno s potrebami posameznikov, med katerimi bo mnogo takih, ki so 
zapustili šolo v mladih letih zaradi razočaranja nad šolskim sistemom. Sistem mora biti prilagodljiv, 
da bo posameznikom omogočal usklajevanje njihovih šolskih obveznosti z delovnimi in družinskimi 
obveznostmi.

Čeprav je zlasti preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja mnogo učinkovitejše na dolgi rok, 
morajo biti možnosti za "drugo priložnost" sestavni del strategij držav članic za zmanjševanje 
šolskega osipa.


