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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apgailestauja, kad šiuo metu mokyklos nebaigusių asmenų skaičius ES sudaro 14,4 % ir 
kad 17,4 % iš jų baigė tik pradinę mokyklą; pažymi, kad ES ir valstybės narės ne vienus 
metus siekė sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, tačiau kai kuriose valstybėse 
narėse nėra pakankamospažangos, nes mokyklos nebaigia daugiau kaip 30 % asmenų; 
nurodo, kad mokyklos nebaigusių asmenų skaičius valstybėse narėse labai skiriasi ir kad 
įvairių regionų ir valstybių narių bendrosios sąlygos, kaip antai migracijos tendencijos ir 
šeimų išsilavinimo lygis, sunkiai palyginamos; pabrėžia, kad dažniausiai tai vaikai iš 
šeimų, kurių išsilavinimo lygis žemas, iš tokios aplinkos, kurioje sunki socialinė ir 
ekonominė padėtis, ir dažniau vaikinai negu merginos; taigi ragina valstybes nares 
tvirčiau įsipareigoti imtis veiksmų, o Komisiją – atidžiau stebėti padėtį, kad būtų galima 
užtikrinti, jog valstybės narės parengtų ir įgyvendintų mokyklos nebaigusių  asmenų 
skaičiaus mažinimo strategijas; įspėja dėl neigiamų galimo valstybės investicijų į švietimą 
mažinimo dėl ekonomikos krizės, taip pat dėl biudžeto mažinimo politikos, kuri 
įgyvendinama valstybėse narėse, padarinių, nes taip tik dar labiau padidės mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičius Europos Sąjungoje;

2. pažymi, kad 20 % romų vaikų visiškai nelanko mokyklos, o 30 % – jos nebaigia; pabrėžia, 
kad nors paprastai mokyklos nebaigia daugiau berniukų nei mergaičių, tradicinėse romų 
bendruomenėse susiklostė ypatinga padėtis, kai dėl ankstyvos santuokos papročių daugiau 
mergaičių nebaigia mokyklos; šiuo atveju, palyginti su berniukais, kurie nustoja lankyti 
mokyklą būdami 14–15 m., romų mergaitės meta mokyklą anksčiau, t. y. sulaukusios 12–
13 m.; tradicinėse romų bendruomenėse reikia imtis papildomų pozityvių priemonių, kad 
būtų galima išspręsti mokyklos nebaigimo problemą, kurią lemia ši žalinga įprasta 
praktika;

3. taip pat pabrėžia, kad nedarbo Europos Sąjungoje problemą būtina spręsti tenkinant 
naujus profesinius poreikius ir skatinant jaunimo, kuris turės pakeisti vyresniuosius, 
užimtumą;

4. mano, kad mokyklos nebaigimas reiškia neišnaudotas jaunuolių galimybes ir prarastas ES 
socialines bei ekonomines galimybes; pabrėžia tai, kad, atsižvelgiant į dabartinius 
demografinius pokyčius, Europos valstybės negali sau leisti švaistyti didelių gabumų, ir 
ragina tai apsvarstyti turint mintyje faktą, kad pirmenybė tiek darbo rinkoje, tiek
užtikrinant Europos konkurencingumą neabejotinai bus teikiama aukštojo mokslo 
diplomus turintiems asmenims; taigi išsilavinimo lygio kėlimas padėtų siekti tiek 
pažangaus, tiek integracinio augimo, nes drauge būtų gerinami įgūdžiai ir šalinami 
svarbiausi nedarbo ir skurdo rizikos veiksniai; 

5. nurodo, kad jų skaičiaus sumažinimas iki daugiausia 10 % įgyvendinant pagrindinį 
strategijos „Europa 2020“ tikslą turėtų įtakos jaunimo nedarbo mažinimui ir užimtumo 
skatinimui, nes šiuo metu 52 % mokyklos nebaigusių asmenų neturi darbo, o pagal 
mokslinius vertinimus kitais metais žemos kvalifikacijos ar nekvalifikuotų darbo vietų 
skaičius dar labiau mažės; atkreipia dėmesį į tai, kad sumažinus jų skaičių vien tik 1 % 
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būtų galima turėti 500 000 kvalifikuotų potencialių darbuotojų;

6. pabrėžia, kad darant didesnes finansines investicijas, skirtas kovai su mokyklos nebaigimo 
problema, ilguoju laikotarpiu būtų galima pasiekti, kad jaunuoliai nebūtų priklausomi nuo 
socialinės apsaugos sistemų;

7. pabrėžia kovos su mokyklos nebaigimo problema svarbą, taip pat atsižvelgiant į 
demografinę raidą ES;

8. pažymi, kad ilgalaikės mokyklos nebaigimo ekonominės ir socialinės pasekmės susijusios 
su dideliu pavojumi patirti skurdą, o kovojant su mokyklos nebaigimu galima padėti 
jaunimui išvengti socialinės atskirties; todėl mano, kad mokyklos nebaigusių asmenų 
skaičiaus mažinimas yra pagrindinė priemonė, kuria reikėtų naudotis nacionaliniu ir 
Europos lygmeniu siekiant tikslo sumažinti riziką bent 20 mln. žmonių patirti skurdą, ir 
ragina valstybes nares nemažinti viršutinės privalomojo švietimo amžiaus ribos; 

9. taigi ragina valstybes nares kuo greičiau parengti politines priemones, kuriomis būtų 
skatinama kurti naujas darbo vietas, pagrįstas naujais gebėjimais;

10. pabrėžia poreikį priderinti mokymo sistemas taip, kad jos atitiktų darbo rinkos poreikius; 
atsižvelgiant į tai, kad ateityje išlikti visą profesinį gyvenimą viename sektoriuje bus 
galima tik retais atvejais, mokiniai turi įgyti įvairiausių gebėjimų, kaip antai: 
kūrybingumo, gebėjimo kūrybingai mąstyti, bendrojo pobūdžio gebėjimų, mokėjimo 
lengvai adaptuotis, kad galėtų greitai ir lanksčiai prisitaikyti prie kintančių sąlygų ir 
poreikių;

11. pritaria tam, kad Komisija po metų pateiktų Europos Parlamentui tiksliai apibrėžtais 
rodikliais grindžiamą nacionalinių reformų programų apžvalgą, kiekybinius duomenis ir 
vertinimą, taip pat skirtingų lygmenų švietimo raidos stebėsenos, atliktos skirtingose 
valstybėse narėse, rezultatus, nurodydama įgyvendintas kovos su nedarbu priemones, 
pavyzdžiui, mokymo, darbo ir mokymosi derinimo, specialistų kuravimo ir pan. 
priemones, įskaitant  darbo vietų prognozavimą pagal sektorius ir pagal profesijas, taip pat 
reguliariai turėtų teikti pažangos ataskaitas; ragina Komisiją atlikti tyrimus siekiant 
išsiaiškinti, kokią įtaką atitinkama mokyklinio ugdymo sistema daro mokyklos nebaigusių 
asmenų skaičiui; pageidauja, kad šie kiekybiniai duomenys būtų pagrįsti nacionaliniais, 
regioniniais ir vietos ypatumais, būdingais mokyklos nebaigimo reiškiniui;

12. mano, kad, nors reikia laikytis subsidiarumo principo, europinė išsamių kovos su 
mokyklos nebaigimu strategijų sistema galėtų būti naudingas orientyras valstybėms 
narėms, užtikrinsiantis tinkamą požiūrį atnaujinant esamą politiką ir plėtojant savo 
nacionalines reformų programas;

13. pažymi, kad mokyklos nebaigimo problemos įvairiose valstybėse narėse ir regionuose 
smarkiai skiriasi, todėl nėra vieno visiems tinkamo sprendimo būdo;

14. pabrėžia, kad siekiant sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių nacionaliniu ir 
Europos lygmenimis svarbu keistis patyrimu ir gerąja patirtimi; taigi ragina Komisiją 
skatinti valstybes nares bendradarbiauti ir paremti jų strategijas keičiantis patirtimi, taip 
pat keistis praktinėmis žiniomis ir gerąja patirtimi; remia Tarybos rekomendaciją dėl 
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mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo, kurioje siūloma nustatyti bendrą 
veiksmingų Europos politikos priemonių, skirtų mokyklos nebaigusių asmenų skaičiui 
mažinti, sistemą, įskaitant sumanymą valstybėms narėms iki 2012 m. patvirtinti išsamias 
nacionalines šios srities strategijas; 

15. ragina valstybes nares išsamiai išnagrinėti mokyklos nebaigimo problemą deramai 
atsižvelgiant į duomenų apsaugą, siekiant nacionaliniu,  regionų ir vietos lygmeniu 
nustatyti pagrindines šios problemos priežastis ir parengti prevencinių, intervencinių ir 
kompensavimo priemonių rinkinius, įskaitant specializuotų įstaigų steigimą arba 
papildomų mokymo paslaugų teikimą neįgaliesiems; mano, kad kovos su mokyklos 
nebaigimu strategijos turi būti grindžiamos šio reiškinio nacionalinių, regioninių ir vietos 
ypatumų analize, šie duomenys leistų visų pirma ištirti ypač didelio mokyklos nebaigusių 
asmenų skaičiaus priežastis pagal tam tikras moksleivių kategorijas, taip pat regionuose, 
vietovėse ar mokyklose, kur ši problema itin aktuali;

16. primena, kad išsamios kovos su mokyklos nebaigimu strategijos turėtų apimti įvairių 
politikos krypčių derinį, skirtingų politikos sektorių koordinavimą ir priemonių 
integravimą į visas politikos sritis, susijusias su jaunimu ir vaikais;

17. ragina valstybes nares parengti išsivadavimo nuo priklausomybių ir socialinių patologijų 
programas, taip pat prevencijos programas, susijusias su tiesioginiu šeimos aplinkybių ir 
mokyklos nebaigimo ryšiu;

18. ragina valstybes nares pasitelkiant Komisijos pagalbą veiksmingai registruoti atvejus, kai 
jaunuoliai nesimoko, nedirba ir nedalyvauja mokymuose, ir kovoti su šiuo reiškiniu;

19. pritaria tam, kad mokyklose būtų taikomi lankstūs, į poreikius orientuoti mokymo būdai, 
ir pabrėžia, kad šiuos uždavinius visų pirma turi spręsti pradinės ir pagrindinės mokyklos, 
pasitelkusios ankstyvosios intervencijos ir pagalbos, prisirišimo prie mokyklos stiprinimo 
ir kitas priemones; mano, kad šiuo tikslu mokymo personalui, ugdymo psichologijos 
specialistams, mokyklose dirbantiems socialiniams pedagogams ir visiems susijusiems 
asmenims turėtų būti suteikiama atitinkama kvalifikacija ir kokybiško mokymosi visą 
gyvenimą galimybė, kuri leistų perorientuoti savo veiklą, taip prisitaikyti prie naujų 
reikalavimų ir aktyviai dalyvauti planuojant, organizuojant, įgyvendinant ir vertinant 
strategijas, kuriomis siekiama padėti asmenims, kuriems gresia pavojus nebaigti 
mokyklos, arba jos jau nebelankantiems asmenims; taigi nurodo, kad švietimo ir mokymo 
įstaigos turi dalytis gerąja patirtimi, išbandyta bei aprobuota praktika ir skatinti 
veiksmingų priemonių, skirtų rizikos grupėms priklausantiems moksleiviams, plėtotę;

20. siūlo populiarinti galimybę atlikti praktiką įmonėje kartu tęsiant mokslus mokykloje;

21. laikosi nuomonės, kad, kalbant apie mokymąsi visą gyvenimą, šeimos vaidmuo turėtų būti 
laikomas tokiu pat svarbiu kaip ir pedagogų;

22. pageidauja, kad su mokyklomis susijusią išorės veiklą vykdantys subjektai sukurtų tinklą, 
kad mokyklos galėtų labiau padėti mokiniams ir spręsti problemas, dėl kurių vaikai patiria 
sunkumų; 

23. pabrėžia, kad valstybės narės turėtų toliau tobulinti savo švietimo ir mokymo sistemas, 
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kad jos geriau atitiktų asmenų ir darbo rinkos dalyvių poreikius, įtraukdamos problemų, 
susijusių su pagrindiniais įgūdžiais (raštingumu ir mokėjimu skaičiuoti), sprendimą, 
profesinio švietimo ir mokymo skatinimą ir priemones, skirtas perėjimui nuo švietimo prie 
darbo rinkos palengvinti;

24. ragina valstybes nares užtikrinti mokymosi sunkumų turintiems moksleiviams 
popamokinius ir užklasinius užsiėmimus, orientuotus į pagrindinių gebėjimų ugdymą, 
atsižvelgiant į tų gebėjimų paklausą darbo rinkoje;

25. pabrėžia, kad būtina užtikrinti, jog politiniai sprendimai švietimo srityje būtų priimami 
nacionaliniu, regionų ar vietos lygmeniu;

26. primena, kad visi vaikai turi vienodas teises oriai mokytis ir siekti bendrojo išsilavinimo;
taigi pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į asmeninę mokinių padėtį, pvz., lytį, šeimines 
aplinkybes, priklausymą mažumai ar su migracija susijusią kilmę, negalią ir asmeninius 
mokymo sunkumus, kaip antai disleksija, disgrafija ir diskalkulija, ir nuo pat pradžių 
tikslingai skatinti šiuos mokinius ir teikti švietimo pagalbą pagal jų ypatingus poreikius, 
kad didinant jų galimybes įsilieti į darbo rinką būtų galima išvengti socialinės atskirties 
didėjimo ir skurdo pavojaus; pabrėžia, kad reikia sudaryti galimybes lankyti mokyklą 
vaikams, kurie neturi asmens tapatybės dokumentų; supranta, kad negalima atskirti 
integracijos politikos ir švietimo politikos reformų; šiomis aplinkybėmis rekomenduoja 
įgyvendinti politines segregacijos naikinimo priemones, kuriomis siekiama pakeisti 
mokyklų, kurių padėtis nepalanki, socialinę struktūrą, ir skatina pozityviosios 
diskriminacijos priemones, pavyzdžiui, prioritetinių švietimo zonų steigimą ir programas, 
kuriomis teikiama tikslinė parama mokykloms, esančioms vietovėse, kuriose sąlygos 
nepalankios; taip pat pažymi, kad daug tyrimų rodo, kad mokymo įstaigose, kuriose yra 
didesnė mokinių sambūvio ir integracijos problema, mokyklos nebaigusių mokinių dalis 
didesnė, ir todėl pabrėžia poreikį puoselėti įtraukias sąlygas mokykloje; pažymi, kad dėl 
neveiksmingos šeimos gyvenimo ir darbo derinimo politikos padidėja mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičius, apskritai prastesni mokymo rezultatai, ir būtinai reikia didinti 
pastangas siekiant pagerinti šeimos ir darbo derinimo politiką;

27. atsižvelgdamas į tai, nurodo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. 
OECD) pagal Tarptautinę studentų vertinimo programą (toliau – PISA) atliktus tyrimus, 
kurių išvadose pažymima, kad mokyklinio ugdymo sistemose, kurios pasižymi maža 
horizontalia ir vertikalia diferenciacija, mokiniai rečiau paliekami toje pačioje klasėje ar 
šalinami iš mokyklos; pabrėžia EBPO išvadą, kad palikimas pakartoti kursą ir pašalinimas 
iš mokyklos didžiausią žalą daro mokiniams, kurių socialiai nepalankios sąlygos; pabrėžia 
EBPO teiginį, kad dėl ankstyvo suskirstymo pagal skirtingas švietimo programas, 
sustiprėja ekonominė ir socialinė švietimo galimybių nelygybė, o vidutiniški tų švietimo 
sistemų rezultatai nepagerėja;

28. atsižvelgdamas į tai, nurodo EBPO teiginį, kad perėjimas į kitą mokyklą dėl prastų 
mokymosi rezultatų, elgesio problemų ar specialių mokymosi poreikių ir mokinių 
suskirstymas visose disciplinose pagal jų gabumus, remiantis PISA palyginimu, daro 
neigiamą įtaką mokyklinio ugdymo sistemų pajėgumui;

29. atsižvelgdamas į tai, nurodo, kad, remiantis EBPO tyrimais, mokiniai, kurių blogesnė 
socialinė ir ekonominė padėtis,  dažnai patiria dvigubą skriaudą, nes jie neretai lanko, 
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blogesnėje socialinėje ekonominėje padėtyje esančias mokyklas, kuriose mažiau 
mokytojų, o jų kvalifikacija ne tokia gera;

30. pažymi, kad berniukai daug dažniau nebaigia mokyklos ir kad kyla pavojus sukurti 
žemesnę jaunų bedarbių, menkai išsilavinusių ar be jokio išsilavinimo vyrų, turinčių 
nedaug galimybių tapti darbo rinkos ir apskritai visuomenės dalimi, klasę; ragina 
valstybes nares ypač daug dėmesio skirti berniukams, kuriems sunku prisitaikyti prie 
mokyklos aplinkos, ir nepritaria valstybių narių ketinimams nustatyti žemesnę privalomo 
mokyklinio amžiaus ribą;

31. pabrėžia, kad didžiausias reintegracijos lygis pasiekiamas įgyvendinant programas, pagal 
kurias sprendžiami mokyklos nebaigusių asmenų individualių poreikių klausimai; ragina 
institucijas, rengiant šiems asmenims skirtas programas, atsižvelgti į jų poreikius ir paisyti 
jų teisių;

32. pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į faktą, kad berniukai dažniau negu mergaitės nebaigia 
mokyklos, todėl šioje srityje reikia labiau imtis berniukams skirtų priemonių, siekiant 
pagerinti jų galimybes darbo rinkoje;

33. ragina teikti mokyklos nebaigusiems asmenims konkrečią individualią profesinio 
orientavimo pagalbą, kad jie galėtų lengviau pradėti profesinį gyvenimą, taip pat siūlyti 
specialias priemones, kurios vėliau padėtų įgyti su darbu susijusių gebėjimų ir 
kvalifikaciją ir ugdyti socialinius gebėjimus, kad būtų galima suteikti jiems daugiau 
įsidarbinimo galimybių, padidinti socialinę įtrauktį, suteikti galimybes persikvalifikuoti ir 
pripažinti kvalifikacijų lygiavertiškumą; pabrėžia, kad mokiniai, kilę iš asmens tapatybės 
dokumentų neturinčių šeimų, turi turėti teisę lankyti mokyklą;

34. pabrėžia poreikį vietos lygmeniu imtis veiksmų, kuriais būtų skatinama grįžti į mokyklą, 
ir sudaryti palankias sąlygas asmenims, nutraukusiems mokslus ir ketinantiems vėl juos 
tęsti;

35. atsižvelgdamas į tai, kad neišsilavinusių asmenų užimtumo laikinumo ir nepastovumo 
rodikliai daug didesni, prašo Komisijos, kad, be visų pastangų, skirtų mokslus metusiems 
asmenims iš naujo integruotis į darbo rinką, visada būtų įgyvendinamos papildomos 
mokymo programos, kurios leistų jiems pagerinti savo ateities perspektyvas minėtoje 
rinkoje;

36. primena, kad svarbu investuoti į perkvalifikavimą ir profesinio mokymo programų 
modernizavimą kaip strateginę priemonę, padedančią integruoti mokyklos nebaigusius 
jaunuolius į darbo rinką;

37. pabrėžia, kad švietimo bendruomenės nariai, bendradarbiaudami su mokinių tėvais ir 
mokslo specialistais, turi imtis veiksmų ir pradėti įgyvendinti iniciatyvas, kad būtų gerokai 
sumažinta bauginimo, smurto ir socialinio bei rasistinio pobūdžio išpuolių mokykloje 
atvejų, dėl kurių atsiranda mokinių socialinė atskirtis, taigi taip sudaromos sąlygos anksti 
palikti mokyklą; 

38. ragina valstybes nares steigti daugiau vadinamųjų antrosios galimybės mokymo 
institucijų, kartu stiprinti jų mokymo programų turinį, gerinti jų materialinės ir techninės 
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įrangos bazę ir ugdyti turimo mokymo personalo gebėjimus, nes, kaip paaiškėjo, šios 
mokyklos yra svarbi asmenų, išsprūdusių iš formaliojo švietimo sistemos tinklo, 
reintegravimo priemonė; 

39. pabrėžia, kad būtina atnaujinti įgūdžius, kurių įgyjama techninio profesinio mokymo 
įstaigose, ir užtikrinti veiksmingesnę siūlomos specializacijos atitiktį darbo rinkos 
reikalavimams, nes švietimo ir užimtumo sąsajos yra neatsiejama mokyklos nebaigimo 
problemos sprendimo dalis; 

40. pažymi, kad veiksminga kovos su mokyklos nebaigimo reiškiniu politika turėtų apimti 
visus švietimo lygmenis, be to, ji turi būti parengta ir vykdoma remiantis trijų sričių –
prevencijos, intervencijos ir kompensacijos – vietos, regionų, socialiniais ir individualiais 
kriterijais;

41. rekomenduoja rengiant 2012 m. ES biudžetą numatyti pasiūlytą bandomąjį projektą 
jaunimo klausimais( angl. Pilot Project on Youth) , kuriuo būtų siekiama užtikrinti 
jaunimo, visų pirma mokyklos nebaigusių asmenų, įtrauktį į darbo rinką;

42. pabrėžia poreikį atlikti analizę tiriant antrametystės reiškinį ir jo įtaką ankstyvam 
pasitraukimui iš mokyklos, pabrėžiant individualių programų reikšmę atskiriems 
moksleiviams;

43. siekiant kovoti su mokyklos nebaigimu, švietimo politika turi būti susijusi su ekonomikos 
atkūrimo politika ir kartu skatinti stabilaus užimtumo kūrimą, padėti išvengti studijų 
nutraukimo, darbo vietų laikinumo, nesaugumo ir spartėjančio protų nutekėjimo;

44. pritaria minčiai tikslingai, nuosekliai ir efektyviai naudoti struktūrinių fondų, ypač 
Europos socialinio fondo (ESF), lėšas jaunimo programoms, ypač mokyklos nebaigusių 
asmenų, skatinant šių asmenų socialinę įtrauktį pagal konkrečias kiekvienos valstybės 
narės programas, siekiant užtikrinti visų kokybišką švietimą ir vengti praktikos nelankyti 
mokyklos ir jos nebaigti;

45. rekomenduoja anksti pradėti mokyti naudotis naujomis informacinėmis ir ryšių 
technologijomis (NIRT), taip pat kalbų technologijomis, kadangi tai ypač veiksmingos 
ryšių priemonės, kuriomis jaunimas greitai išmoksta naudotis;

46. pabrėžia, kad ir mokyklos nebaigusiems asmenims, nepaisant jų, kaip nedalyvaujančių 
formaliojo švietimo sistemoje, statuso, turėtų būti suteikta galimybė naudotis ES fondų 
lėšomis ir dalyvauti judumo programose; ragina Komisiją ir valstybes nares kontroliuoti, 
ar įgyvendinant šias programas taip pat dalyvauja mokyklos nebaigę asmenys ir su jais 
dirbančios organizacijos.
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