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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ που εγκαταλείπει 
πρόωρα το σχολείο ανέρχεται σήμερα στο 14,4 %, και ότι το 17,4 % εξ αυτού έχει 
ολοκληρώσει απλώς και μόνον την πρωτοβάθμια εκπαίδευση· διαπιστώνει ότι, μολονότι ο 
περιορισμός της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου αποτελεί στόχο της ΕΕ και των 
κρατών μελών εδώ και πολλά χρόνια, δεν έχει επιτευχθεί αρκετή πρόοδος, τα δε ποσοστά 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου υπερβαίνουν το 30% σε ορισμένα κράτη μέλη· 
επισημαίνει τις τεράστιες αποκλίσεις όσον αφορά το ποσοστό των νέων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών και τις 
δυσχέρειες σύγκρισης λόγω των σχετικών βασικών προϋποθέσεων – όπως 
μεταναστευτικές κινήσεις και μορφωτικό επίπεδο των οικογενειών – μεταξύ διαφόρων 
περιφερειών και κρατών μελών· τονίζει ότι τα παιδιά αυτά έχουν συχνότερα χαμηλό 
μορφωτικό υπόβαθρο ή μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και είναι συχνότερα 
αγόρια παρά κορίτσια· ζητεί, συνεπώς, την ισχυρότερη δέσμευση των κρατών μελών και 
την στενότερη παρακολούθηση εκ μέρους της Επιτροπής προκειμένου να εξασφαλισθεί 
ότι τα κράτη μέλη χαράσσουν και εφαρμόζουν στρατηγικές για τον περιορισμό της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου• προειδοποιεί για τις δυσμενείς συνέπειες των 
περικοπών που ενδέχεται να επέλθουν στις δημόσιες επενδύσεις στον εκπαιδευτικό τομέα 
λόγω της οικονομικής κρίσης και τις δημοσιονομικές πολιτικές λιτότητας που 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη εφόσον συντελούν ακόμη περισσότερο στην αύξηση των 
ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης των σχολείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

2. επισημαίνει ότι το 20% των παιδιών Ρομά δεν έχει καν εγγραφεί στο σχολείο και το 30% 
εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο• υπογραμμίζει το γεγονός ότι, μολονότι το φαινόμενο 
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι συχνότερο στα αγόρια παρά απ’ ότι στα 
κορίτσια, παρατηρείται μια ιδιαίτερη κατάσταση στις παραδοσιακές κοινότητες των Ρομά 
όπου, λόγω του εθίμου των πρόωρων γάμων, τα κορίτσια εγκαταλείπουν συχνότερα σε 
πρόωρο στάδιο το σχολείο· διαπιστώνει ότι το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου από νεαρά κορίτσια των Ρομά παρατηρείται σε μικρότερη ηλικία (περίπου 12-
13 ετών) σε σύγκριση με τα αγόρια (περίπου 14-15 ετών)· στην περίπτωση παραδοσιακών 
κοινοτήτων των Ρομά, είναι ανάγκη να ληφθούν συμπληρωματικά θετικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου λόγω αυτών των επιζήμιων 
παραδοσιακών πρακτικών•

3. υπογραμμίζει επίσης την επιτακτική ανάγκη να μειωθεί η ανεργία στην ΕΕ καλύπτοντας 
νέες επαγγελματικές ανάγκες και ενθαρρύνοντας την πρόσληψη εργαζομένων νεώτερης 
ηλικίας που θα αντικαταστήσουν εργατικό δυναμικό μεγάλης ηλικίας·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μεταφράζεται σε 
χαμένες ευκαιρίες για νέους και στην απώλεια κοινωνικού και οικονομικού δυναμικού για 
την ΕΕ στο σύνολό της· επισημαίνει το γεγονός ότι, εκτός από τις σημερινές 
δημογραφικές αλλαγές, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να αδιαφορήσουν για την 
τεράστια κατασπατάληση ταλέντων, και τονίζει ότι τούτο θα πρέπει να συνειδητοποιηθεί 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά εργασίας και το ευρωπαϊκό επίπεδο ανταγωνιστικότητας 
τείνουν να ευνοούν τους κατόχους τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και ότι 
η βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου θα συμβάλει συνεπώς στην επίτευξη του στόχου
σύμφωνα με τον οποίο τα υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων θα οδηγούν στην «έξυπνη 
ανάπτυξη» και η αντιμετώπιση ενός από τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου που 
ενέχουν η ανεργία και η φτώχεια θα ανοίξουν το δρόμο για την «ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς»·

5. επισημαίνει ότι η μείωση του εν λόγω ποσοστού τουλάχιστον στο 10% που πληροί το 
βασικό στόχο της ΕΕ του 2020 θα συνέβαλε στη μείωση της νεανικής ανεργίας και στην 
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, δεδομένου ότι το 52 % των ατόμων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι επί του παρόντος άνεργα· και ότι, σύμφωνα με 
επιστημονικές εκτιμήσεις, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας για εργαζόμενους 
με χαμηλές ή ανύπαρκτες δεξιότητες θα μειωθεί ακόμη περισσότερο στα προσεχή χρόνια· 
επισημαίνει ότι και μόνο η μείωση του εν λόγω ποσοστού έστω και κατά 1% θα 
μπορούσε να αποδώσει 500.000 εξειδικευμένους, πιθανούς εργαζόμενους·

6. τονίζει ότι οι υψηλότερες χρηματοδοτικές επενδύσεις για την καταπολέμηση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τη μη 
εξάρτηση των νέων από συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

7. τονίζει τη σπουδαιότητα της καταπολέμησης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου,
ιδίως ενόψει των δημογραφικών εξελίξεων στην ΕΕ·

8. επισημαίνει τις μακροπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου που συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο φτώχειας και ότι η
καταπολέμηση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου αποτελεί ένα
μέσο που θα προστατεύει τα άτομα αυτά από τον κοινωνικό αποκλεισμό· πιστεύει 
συνεπώς ότι η μείωση του αριθμού των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείου 
αποτελεί βασικό μέτρο για την επίτευξη του στόχου, στο πλαίσιο στρατηγικών τόσο σε 
εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, να διασωθούν τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα 
από τον κίνδυνο της φτώχειας, και προτρέπει τα κράτη μέλη να μην μειώσουν το ανώτατο 
όριο ηλικίας για την υποχρεωτική εκπαίδευση

9. ζητεί συνεπώς από τα κράτη μέλη να χαράξουν το συντομότερο δυνατό πολιτικές που θα 
προωθούν την καθιέρωση νέων θέσεων εργασίας με βάση τις νέες δεξιότητες·

10. τονίζει την ανάγκη προσαρμογής των εκπαιδευτικών συστημάτων ώστε να πληρούν τις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας· τονίζει ότι, σε μια κατάσταση στην οποία μελλοντικά 
σπανιότατα θα βιώνεται ολόκληρη η εργασιακή ζωή σε έναν μόνον τομέα, πρέπει οι 
μαθητές να αποκτούν ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, όπως δημιουργικότητα, δημιουργική 
σκέψη, γενικές δεξιότητες και την ικανότητα να προσαρμόζονται γρήγορα και ευέλικτα 
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις·

11. υποστηρίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, εντός ενός έτους και με 
βάση ακριβείς δείκτες, έκθεση ανασκόπησης, εκτίμησης και αξιολόγησης των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, καθώς και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των 
εξελίξεων στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης στα κράτη μέλη, αναφέροντας λεπτομερώς 
τα μέσα που έχουν εφαρμοστεί για την καταπολέμηση της ανεργίας, όπως η μαθητεία, η 
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εναλλαγή εργασίας – σπουδών, η επαγγελματική καθοδήγηση, κ.α., επεκτείνοντας τις 
θέσεις εργασίας ανά επαγγελματικό κλάδο και επίπεδο, και πρέπει επίσης να υποβάλλει 
τακτικές εκθέσεις προόδου· προτρέπει την Επιτροπή να πραγματοποιεί μελέτες για την 
εξέταση της επιρροής των εκάστοτε σχολικών συστημάτων στο ποσοστό πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου· ζητεί να βασίζεται η αξιολόγηση αυτή στα συγκεκριμένα 
εθνικά, περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά του φαινομένου της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου·

12. πιστεύει ότι, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεκτικών 
στρατηγικών για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου θα παρέχει 
χρήσιμη καθοδήγηση στα κράτη μέλη επιβεβαιώνοντας ότι ακολουθείται η ορθή 
προσέγγιση για την αναβάθμιση των υφισταμένων πολιτικών και την ανάπτυξη των 
εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους·

13. διαπιστώνει ότι το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου διαφέρει τόσο από 
χώρα σε χώρα, όσο και μεταξύ περιφερειών, και ότι δεν υπάρχει μια ενιαία λύση για το 
πρόβλημα αυτό•

14. τονίζει τη σπουδαιότητα της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και να στηρίζει τις στρατηγικές τους με την ανταλλαγή 
εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και ορθών πρακτικών· υποστηρίζει τη σύσταση του 
Συμβουλίου που προτείνει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για αποτελεσματικές και 
αποδοτικές πολιτικές για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 
καθώς και την ιδέα να θεσπίσουν τα κράτη μέλη συνεκτικές εθνικές στρατηγικές για την 
καταπολέμηση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου έως το 2012·

15. προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλύσουν διεξοδικά την προβληματική της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, μεριμνώντας δεόντως για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, προκειμένου να εντοπίσουν τα βαθύτερα αίτια σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, και να εκπονήσουν κατάλληλες δέσμες μέτρων για την πρόληψη, 
παρέμβαση και αντιστάθμιση του φαινομένου, συμπεριλαμβανομένων ειδικευμένων 
ιδρυμάτων ή σχολικών υπηρεσιών στήριξης για αναγνωρισμένες δυσχέρειες· πιστεύει ότι 
οι στρατηγικές για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου πρέπει να 
βασίζονται στην ανάλυση των ειδικών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διαστάσεων 
του φαινομένου και ότι τα εν λόγω δεδομένα θα πρέπει να διευκολύνουν την εστίαση της 
έρευνας στους λόγους τους οποίους οφείλονται τα άκρως υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης 
του σχολείου μεταξύ δεδομένων κατηγοριών μαθητών και στις περιφέρειες, τις 
κοινότητες και τα σχολεία που θίγονται περισσότερο·

16. υπενθυμίζει ότι οι συνεκτικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της εγκατάλειψης του 
σχολείου, πρέπει να περιλαμβάνουν μείγμα πολιτικής, το συντονισμό μεταξύ διαφόρων 
τομέων πολιτικής και την ενσωμάτωση μέτρων σε όλες τις πολιτικές που αφορούν τους 
νέους και τα παιδιά·

17. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν προγράμματα για την αντιμετώπιση εθισμών και 
κοινωνικών παθολογιών και προγραμμάτων πρόληψης που θα αντιμετωπίζουν τη 
συσχέτιση μεταξύ της οικογενειακής κατάστασης και της πρόωρης εγκατάλειψης του 
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σχολείου·

18. προτρέπει τα κράτη μέλη, με τη συνδρομή της Επιτροπής, να δραστηριοποιηθούν 
αποτελεσματικά για την καταγραφή του φαινομένου των ΝΕΕΤ και την αντιμετώπισή 
του·

19. τάσσεται υπέρ ευέλικτων μεθόδων εκμάθησης στο σχολείο που να ανταποκρίνονται στις 
υπάρχουσες ανάγκες του μαθητή, και επισημαίνει ότι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
του πρώτου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι πρωτίστως αυτά που πρέπει 
να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση μέσω έγκαιρης παρέμβασης, και με την 
προώθηση ισχυρότερων δεσμών με τα σχολεία, και τη λήψη άλλων μέτρων· υποστηρίζει 
την άποψη ότι οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί στον τομέα της εκπαίδευσης και 
όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταρτίζονται κατάλληλα και να 
επωφελούνται οι εκπαιδευτικοί από ποιοτική εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της 
επαγγελματικής ζωής τους που θα τους επιτρέπει να επαναπροσανατολίζουν τις πρακτικές 
τους ώστε να τις προσαρμόζουν στις νέες απαιτήσεις και να μετέχουν ενεργά στο 
σχεδιασμό, στην οργάνωση, στην εφαρμογή και την αξιολόγηση στρατηγικών που 
συνδράμουν άτομα που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο ή εκείνα που 
το έχουν ήδη εγκαταλείψει· τονίζει συνεπώς ότι τα ιδρύματα εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να ανταλλάσσουν εμπειρίες και δοκιμασμένες και 
αξιόλογες πρακτικές και να διαμορφώνουν αποτελεσματικά μέσα στήριξης για μαθητές 
που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο·

20. προτείνει να επεκταθεί η δυνατότητα μαθητείας σε επιχειρήσεις παράλληλα με τη 
συνέχιση της σχολικής εκπαίδευσης·

21. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, ο ρόλος της οικογένειας πρέπει να 
θεωρείται εξίσου ζωτικός με εκείνο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί·

22. ζητεί να καταρτίσουν οι παράγοντες εκτός των σχολείων δίκτυα τα οποία θα επιτρέπουν 
στα σχολεία να στηρίζουν αποτελεσματικότερα τους μαθητές και να αντιμετωπίζουν τα 
προβλήματα που προκαλούν τη δυσχερή θέση των παιδιών· 

23. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω τα συστήματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισής τους ούτως ώστε να καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες κάθε ατόμου και 
όσων απασχολούνται στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζοντας τα 
προβλήματα βασικών δεξιοτήτων (γραφή, ανάγνωση και αριθμητική), προωθώντας την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και μέτρα που διευκολύνουν τη μετάβαση από 
την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας·

24. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβλέπουν εξωσχολικές και εκτός των σχολείων 
δραστηριότητες για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ούτως ώστε να αναπτύσσουν 
βασικές δεξιότητες λαμβάνοντας υπόψη τη σαφή ανάγκη για τις δεξιότητες αυτές στην 
αγορά εργασίας·

25. τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις που αφορούν την εκπαιδευτική 
πολιτική θα λαμβάνονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο· 

26. επισημαίνει ότι όλα τα παιδιά έχουν ίση αξιοπρέπεια όσον αφορά τη μάθηση και 
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δικαίωμα στη βασική εκπαίδευση· τονίζει συνεπώς ότι θα πρέπει να συνεκτιμάται η 
προσωπική κατάσταση των μαθητών, π.χ. φύλο, οικογενειακές συνθήκες, μειονοτικό ή 
μεταναστευτικό υπόβαθρο, ή αναπηρία, και οι μαθησιακές τους δυσκολίες (λ.χ. δυσλεξία, 
δυσχέρειες στη γραφή και στην αριθμητική) και ότι οι μαθητές αυτοί θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται και να λαμβάνουν εκπαιδευτική συνδρομή προσαρμοσμένη στις ειδικές 
τους ανάγκες εξ αρχής με στοχευμένο τρόπο προκειμένου να μην αντιμετωπίζουν εκ νέου 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον κίνδυνο της φτώχειας αυξάνοντας τις πιθανότητές τους 
να εισέλθουν στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι θα πρέπει να καθίσταται δυνατή η 
πρόσβαση στα σχολεία για τα παιδιά που δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτοποίησης· 
αναγνωρίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς της πολιτικής ενσωμάτωσης και 
εκπαίδευσης δεν είναι δυνατό να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά· προτείνει, στο πλαίσιο 
αυτό, πολιτικές για την εξάλειψη διακρίσεων που αποσκοπούν στην αλλαγή της 
κοινωνικής σύνθεσης των «μειονεκτούντων σχολείων» και υποστηρίζει μέτρα θετικών 
διακρίσεων, όπως εκπαιδευτικές ζώνες προτεραιότητας και προγράμματα που παρέχουν 
στοχοθετημένη στήριξη σε σχολεία που βρίσκονται σε μειονεκτικές περιοχές· τονίζει 
επίσης ότι πολλές μελέτες έχουν καταδείξει ότι στα εκπαιδευτικά ιδρύματα με 
μεγαλύτερα προβλήματα συμβίωσης και ένταξης μεταξύ των μαθητών παρατηρείται 
επίσης υψηλότερο ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και, για το λόγο αυτό, 
υποστηρίζει την ανάγκη για ένα σχολικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς· διαπιστώνει 
επίσης ότι οι αναποτελεσματικές πολιτικές για το συνδυασμό οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής συντελούν στην αύξηση των περιπτώσεων πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου καθώς και στη γενικότερη αποτυχία κατά τη σχολική εκπαίδευσηκαι ότι 
είναι απαραίτητο να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της πολιτικής 
συνδυασμού της εργασιακής με την οικογενειακή ζωή·

27. επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τις μελέτες PISA του ΟΟΣΑ στις οποίες διαπιστώνεται ότι 
σε σχολικά συστήματα χαμηλού επιπέδου κάθετης και οριζόντιας διαφοροποίησης, οι 
μαθητές επαναλαμβάνουν μια τάξη ή αποβάλλονται από το σχολείο σπανιότερα· 
υπογραμμίζει το πόρισμα του ΟΟΣΑ ότι οι μαθητές με μειονεκτικότερο κοινωνικό
υπόβαθρο πλήττονται κατά κύριο λόγο από το φαινόμενο επανάληψης τάξεων και 
αποβολής από το σχολείο· υπογραμμίζει τη διαπίστωση του ΟΟΣΑ ότι η πρόωρη 
κατανομή σε διαφορετικούς κλάδους σπουδών ενισχύει τις κοινωνικοοικονομικές 
ανισότητες από πλευράς εκπαιδευτικών ευκαιριών χωρίς να επιφέρει βελτιώσεις στις 
μέσες επιδόσεις στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά συστήματα·

28. επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τη διαπίστωση του ΟΟΣΑ ότι η αλλαγή σχολείου λόγω 
χαμηλών επιδόσεων, προβλημάτων στη συμπεριφορά ή ειδικών μαθησιακών δυσχερειών 
και η κατάταξη των μαθητών σε όλους τους κύκλους μαθημάτων με βάση τις ικανότητές 
τους επιδρά δυσμενώς στις συγκριτικές επιδόσεις των σχολικών συστημάτων στις μελέτες
PISA·

29. επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι μαθητές που μειονεκτούν 
από κοινωνική και οικονομική άποψη αντιμετωπίζουν συχνά διπλό μειονέκτημα διότι 
φοιτούν σε σχολεία που θίγονται από κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, το δε 
διδακτικό προσωπικό των οποίων υστερεί τόσο από ποσοτική όσο και ποιοτική άποψη·

30. διαπιστώνει ότι τα αγόρια εγκαταλείπουν συχνότερα το σχολείο σε πρόωρο στάδιο και ότι 
κινδυνεύουν να δημιουργήσουν μια χαμηλότερη κατηγορία νέων ανέργων χαμηλής ή 
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ανύπαρκτης εκπαίδευσης με λίγες πιθανότητες να αποτελέσουν μέρος της αγοράς 
εργασίας και της κοινωνίας γενικότερα· προτρέπει τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στα αγόρια που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες προσαρμογής στο σχολικό 
περιβάλλον, και συμβοθλεύει τα κράτη μέλη να μη μειώσουν το όριο ηλικίας της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης·

31. τονίζει ότι τα υψηλότερα ποσοστά επανένταξης επιτυγχάνονται με προγράμματα που 
αντιμετωπίζουν τις ατομικές ανάγκες των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο· 
καλεί τα θεσμικά όργανα να σεβαστούν τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων 
καταρτίζοντας κατάλληλα γι’ αυτά προγράμματα·

32. τονίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το φαινόμενο της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου είναι συχνότερο στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια, και για το 
λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται περισσότερα μέτρα για τα αγόρια στον τομέα αυτό 
προκειμένου να βελτιωθούν οι ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας·

33. ενθαρρύνει την εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού για 
νέους που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, προκειμένου να διευκολύνεται η είσοδός 
τους στον εργασιακό στίβο και να τους δίνεται η δυνατότητα μέσω ειδικών ευκαιριών να 
αποκτούν δεξιότητες και προσόντα που σχετίζονται με την εργασία και να διαμορφώνουν 
κοινωνικές ικανότητες προκειμένου να βελτιώσουν τις πιθανότητες απασχόλησής τους 
και την ένταξή τους στην κοινωνία σε μεταγενέστερο στάδιο και να επωφελούνται από 
δυνατότητες επανεκπαίδευσης και καθεστώτα ισοδύναμων κατευθύνσεων· τονίζει ότι 
πρέπει να δικαιούνται να πηγαίνουν στο σχολείο παιδιά από οικογένειες που δεν 
διαθέτουν έγγραφα ταυτοποίησης·

34. τονίζει την ανάγκη να οργανώνονται δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο που θα 
ενθαρρύνουν την επιστροφή των νέων στο σχολείο και θα προωθούν θετικό περιβάλλον 
για όσους έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο και σκοπεύουν να επιστρέψουν σε 
αυτό·

35. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά προσωρινής και επισφαλούς απασχόλησης είναι 
υψηλότερα μεταξύ των ατόμων που παραμελούν την εκπαίδευσή τους, καλεί την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την επανένταξη 
στην αγορά εργασίας των ατόμων που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους συνοδεύονται 
από προγράμματα συμπληρωματικής κατάρτισης που θα επιτρέπουν στα άτομα αυτά να 
βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους·

36. επισημαίνει τη σπουδαιότητα της επένδυσης στην επανεκπαίδευση και στον 
εκσυγχρονισμό των κύκλων σπουδών της επαγγελματικής κατάρτισης για την επανένταξη 
των νέων που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο στην αγορά εργασίας·

37. επισημαίνει την ανάγκη ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών από τα μέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, σε συνεργασία με τους γονείς των μαθητών και 
εξειδικευμένους επιστήμονες, για το δραστικό περιορισμό φαινομένων εκφοβισμού, βίας, 
κοινωνικού και φυλετικού ρατσισμού εντός της σχολικής μονάδας, που οδηγούν στην 
περιθωριοποίηση των μαθητών διαμορφώνοντας συνθήκες πρόωρης σχολικής 
εγκατάλειψης· 
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38. προτρέπει τα κράτη μέλη να διαδώσουν το θεσμό των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, 
ενισχύοντας τόσο το περιεχόμενο των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών και τον 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όσο και το διαθέσιμο διδακτικό προσωπικό, με δεδομένο πως τα 
σχολεία αυτά αναδεικνύονται σε σημαντικό μέσο για την επανένταξη των διαρρεόντων 
ατόμων στις δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος· 

39. επισημαίνει την ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων δεξιοτήτων στο πλαίσιο της 
τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και την αποτελεσματικότερη αντιστοίχηση των 
προσφερόμενων ειδικοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς η διασύνδεση 
της εκπαίδευσης με την απασχόληση αποτελεί συστατικό στοιχείο αντιμετώπισης της 
σχολικής διαρροής· 

40. επισημαίνει ότι μια αποτελεσματική πολιτική αντιμετώπισης του φαινομένου της 
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης οφείλει να περιλαμβάνει το σύνολο των βαθμίδων 
εκπαίδευσης, να έχει συνέχεια και να καταρτίζεται με βάση τοπικά, περιφερειακά, 
κοινωνικά και ατομικά κριτήρια, σε τρεις άξονες, την πρόληψη, την παρέμβαση και την 
αντιστάθμιση·

41. υποστηρίζει, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012, το προτεινόμενο
«Πιλοτικό σχέδιο για τη Νεότητα» με στόχο μια εγγύηση για την ένταξη των νέων στην 
αγορά εργασίας και ιδίως εκείνων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο·

42. τονίζει την ανάγκη να εξετασθεί αναλυτικά το φαινόμενο της επανάληψης σχολικού έτους 
και ο αντίκτυπός του στο φαινόμενο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, τονίζοντας τη 
σπουδαιότητα εξατομικευμένων προγραμμάτων για μεμονωμένους μαθητές·

43. πιστεύει ότι, για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, οι 
εκπαιδευτικές πολιτικές πρέπει να συνδέονται με πολιτικές που στοχεύουν στην 
προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης και συνεπώς στη δημιουργία μόνιμων θέσεων 
εργασίας και στην παρεμπόδιση της διακοπής των σπουδών, της βραχυπρόθεσμης και 
επισφαλούς εργασίας και στην αύξηση της διαρροής εγκεφάλων·

44. τάσσεται υπέρ της στοχευμένης, αποδοτικής και συνεκτικής αξιοποίησης των 
διαρθρωτικών ταμείων, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για την πλήρη
εφαρμογή στρατηγικών υπέρ των νέων, και ιδίως εκείνων που εγκαταλείπουν πρόωρα το 
σχολείο, για την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης στο πλαίσιο της εφαρμογής 
ειδικών προγραμμάτων σε κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να εξασφαλιστεί ποιοτική 
εκπαίδευση για όλους και να αποτρέπεται το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου και των αδικαιολόγητων απουσιών·

45. υποστηρίζει την άποψη ότι η κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών, όπως στον τομέα των γλωσσών, θα πρέπει να αρχίζει νωρίς εφόσον 
αποτελούν προνομιούχο μέσο επικοινωνίας που ιδίως οι νέοι είναι σε θέση να κατέχουν 
ταχύτατα·

46. τονίζει ότι οι νέοι που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο πρέπει να έχουν επίσης 
πρόσβαση σε πόρους και προγράμματα κινητικότητας της ΕΕ ανεξάρτητα από το 
καθεστώς τους ως μη ενταγμένοι στην επίσημη εκπαίδευση· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ελέγχουν εάν και κατά πόσον τα προγράμματα αυτά παρακολουθούνται 
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επίσης από νέους που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο και τις οργανώσεις που 
τους συνδράμουν.
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