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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. obžaluje, da je v EU delež osipnikov 14,4 %, od katerih jih ima 17,4 % celo samo 
osnovnošolsko izobrazbo; ugotavlja, da je zmanjšanje osipa v šolah že vrsto let cilj 
Evropske unije in držav članic, vendar ni bil dosežen zadosten napredek, saj v nekaterih 
državah članicah stopnja osipa presega 30 %; opozarja, da se stopnja osipa med državami 
članicami bistveno razlikuje in da je med posameznimi regijami in državami članicami 
težko primerjati razmere, kot so preseljevanje in stopnja izobrazbe družin; poudarja, da so 
to najpogosteje otroci, katerih starši imajo nizko izobrazbo, ali socialno-ekonomsko 
prikrajšani otroci, med njimi pa so pogosteje dečki kot deklice; poziva k večji zavezanosti 
držav članic ter k natančnejšemu spremljanju Komisije, da bodo države članice zanesljivo 
pripravile in izvajale strategije za zmanjšanje osipa; svari pred škodljivim vplivom 
morebitnega zmanjšanja javnih izdatkov za izobraževanje zaradi gospodarske krize in 
varčevalnih proračunskih politik v državah članicah, saj bo to še povečalo število 
osipnikov v EU;

2. ugotavlja, da 20 % romskih otrok sploh ne obiskuje šole, 30 % pa jih prezgodaj opusti 
šolanje; poudarja, da kljub temu, da je običajno med osipniki več dečkov kot deklic, pa je 
v tradicionalnih romskih skupnostih poseben položaj, ko zaradi običaja zgodnjih porok 
deklice pogosteje kot dečki zgodaj opustijo šolanje; romske deklice prej opustijo šolanje 
(okrog 12. ali 13. leta) kot dečki (okrog 14. ali 15. leta); pri tradicionalnih romskih 
skupnostih so potrebni dodatni pozitivni ukrepi za zmanjšanje šolskega osipa, do katerega 
pride zaradi škodljivih tradicionalnih običajev;

3. prav tako poudarja brezpogojno potrebo po zmanjšanju brezposelnosti v Evropski uniji s 
prilagoditvijo novim poklicnim potrebam in spodbujanjem zaposlovanja mladih, ki bodo 
nadomestili odhajajoči kader;

4. meni, da je zgodnja opustitev šolanja za mlade zamujena življenjska priložnost, za 
Evropsko unijo kot celoto pa izguba družbenega in gospodarskega potenciala; opozarja na 
dejstvo, da si poleg sedanjih demografskih sprememb evropske države ne morejo 
privoščiti še velike izgube talentov, ter poudarja, da je to pomembno, ker bosta trg dela in 
stopnja konkurenčnosti v Evropi dajala prednost imetnikom visoke izobrazbe; izboljšanje 
pridobljene izobrazbe bo pripomoglo k temu, da bo višja raven znanja in spretnosti 
prispevala k „pametni rasti“, odpravljanje enega najpomembnejših dejavnikov tveganja za 
brezposelnost in revščino pa bo omogočilo „vključujočo rast“;

5. opozarja, da bi zmanjšanje deleža na največ 10 % in s tem uresničitev glavnega cilja 
strategije EU 2020 vplivalo na zmanjšanje brezposelnosti med mladimi in na stopnjo 
zaposlenosti, saj je trenutno 52 % osipnikov brezposelnih, po akademskih ocenah pa se bo 
v prihodnjih letih število delovnih mest za nizko kvalificirane ali nekvalificirane delavce 
še zmanjšalo; opozarja, da bi lahko že zgolj z zmanjšanjem tega deleža za 1 % pridobili 
500 000 potencialnih kvalificiranih delavcev;

6. poudarja, da bi lahko z višjimi finančnimi vložki za boj proti osipu v šolah dolgoročno 
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dosegli, da mladi ne bi bili odvisni od sistemov socialne varnosti;

7. poudarja pomen boja proti šolskemu osipu, nenazadnje zaradi demografskega teženj v 
EU;

8. ugotavlja, da dolgoročne gospodarske in socialne posledice zgodnje opustitve šolanja 
precej povečujejo tveganje za revščino, boj proti temu pa je način za preprečevanje 
socialne izključenosti mladih; zato meni, da je zmanjšanje števila osipnikov poglavitni 
ukrep za uresničitev cilja strategij na nacionalni in evropski ravni, da se število ljudi, ki 
tvegajo revščino, zmanjša za najmanj 20 milijonov, ter poziva države članice, naj ne 
znižajo zgornje starostne meje obveznega šolanja; 

9. poziva države članice, naj v najkrajšem času razvijejo politiko, ki bo ustvarjala nova 
delovna mesta na podlagi novih znanj;

10. poudarja, da je treba izobraževalne sisteme prilagoditi, da bodo zadostili zahtevam na trgu 
dela; poudarja, da morajo učenci pridobiti vrsto različnih sposobnosti, kot so ustvarjalnost, 
ustvarjalno mišljenje, splošne spretnosti ter zmožnost hitrega in prožnega prilagajanja 
spreminjajočim se pogojem in zahtevam, saj se bo v prihodnje redko možno zaposliti v 
enem samem sektorju za celo delovno obdobje;

11. meni, da mora Komisija Parlamentu v enem letu na podlagi natančnih kazalnikov 
predložiti pregled, vrednotenje in oceno nacionalnih programov reform, pa tudi rezultate 
spremljanja napredka držav članic na različnih izobrazbenih ravneh, navesti ukrepe, 
sprejete za boj proti brezposelnosti, kot so vajeništvo, programi, ki predvidevajo redno 
izmenjavo med šolo in delovnim okoljem, poklicno mentorstvo itd., predvidena delovna 
mesta po panogah in poklicnih ravneh, ter mora tudi redno predložiti poročila o napredku;
spodbuja Komisijo, naj izvede raziskavo o vplivu posameznih nacionalnih šolskih 
sistemov na število osipnikov; želi, naj pregled temelji na nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih posebnostih šolskega osipa;

12. meni, da bi lahko ob spoštovanju načela subsidiarnosti evropski okvir celostnih strategij 
za zmanjšanje šolskega osipa državam članicam dal koristno vodilo za pravi pristop k 
nadgradnji obstoječih politik in pripravi njihovih nacionalnih programov reform;

13. ugotavlja, da se problem šolskega osipa med državami in tudi regijami zelo razlikuje ter 
da ni univerzalne rešitve zanj;

14. poudarja, da je v boju proti šolskemu osipu pomembna izmenjava izkušenj in dobre 
prakse na nacionalni in evropski ravni; zato poziva Komisijo, naj spodbuja sodelovanje 
med državami članicami in naj podpre njihove strategije s pomočjo izmenjave izkušenj, 
znanja in dobre prakse; podpira priporočilo Sveta, ki predlaga vzpostavitev skupnega 
evropskega okvira za učinkovito in uspešno politiko boja proti šolskemu osipu ter zamisel, 
naj države članice do leta 2012 sprejmejo celovite nacionalne strategije za zmanjšanje 
tega pojava; 

15. poziva države članice, naj ob upoštevanju ustreznega varstva podatkov poglobljeno 
preučijo problematiko šolskega osipa, ugotovijo temeljne razloge na nacionalni, regionalni 
in lokalni ravni ter pripravijo ustrezne svežnje ukrepov za preprečevanje, posredovanje in 
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nadomestilo, tudi z odpiranjem specializiranih ustanov ali ustvarjanjem mest šolskih 
spremljevalcev za priznane invalidnosti; meni, da morajo strategije za zmanjševanje 
šolskega osipa temeljiti na analizah posebnih nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
razsežnosti tega pojava ter da bi bilo treba na podlagi teh podatkov raziskati razloge za 
izjemno visoko stopnjo osipa v nekaterih kategorijah učencev ter najbolj prizadetih 
regijah, krajih in šolah;

16. opozarja, da morajo celovite strategije za zmanjšanje šolskega osipa vključevati skupek 
politik, usklajevanje med različnimi političnimi področji ter vključitev ukrepov v vse 
politike, ki zadevajo mlade in otroke;

17. poziva države članice, naj organizirajo programe za zdravljenje odvisnosti in socialne 
patologije ter programe za preprečevanje, ki bodo obravnavali vzročno zvezo med 
družinskimi razmerami in šolskim osipom;

18. poziva države članice, naj ob pomoči Komisije ravnajo učinkovito, da bodo zaznale pojav 
mladih, ki se ne izobražujejo, ne usposabljajo in niso zaposleni, ter proti temu ukrepale;

19. se zavzema za prožne oblike učenja v šolah, prilagojene potrebam, in poudarja, da se 
morajo zlasti osnovne in poklicne srednje šole spopasti s tem izzivom, in sicer z zgodnjim 
posredovanjem, s krepitvijo vezi s šolo in drugimi ukrepi; meni, da morajo učitelji, 
psihologi v izobraževalnih ustanovah, socialni delavci ter vse pomembne zainteresirane 
strani imeti ustrezne kvalifikacije in biti deležni visokokakovostnega usposabljanja skozi 
vso poklicno pot, da lahko spreminjajo svojo prakso in jo prilagajajo novim zahtevam;
zato poudarja, da si morajo izobraževalne ustanove in ustanove poklicnega usposabljanja 
izmenjati izkušnje in preverjeno prakso ter razviti učinkovita sredstva za pomoč učencem, 
pri katerih je večja verjetnost za opustitev šolanja;

20. predlaga, da bi razširili možnost pripravništva v podjetjih vzporedno s šolanjem;

21. meni, da je za vseživljenjsko učenje družina enako pomembna kot učitelji;

22. želi, da se akterji zunaj šolskega okolja povežejo v mrežo, da bodo šole učinkoviteje 
pomagale učencem ter se spopadale s problemi, zaradi katerih imajo učenci težave;

23. poudarja, da morajo države članice še naprej izboljševati sisteme izobraževanja in 
usposabljanja, da bi bolje uskladile potrebe posameznika in trga dela, tudi z odpravljanjem 
težav pri osnovnih veščinah (pismenost in računanje), spodbujanjem poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja ter z ukrepi za lažji prehod od šolanja na trg dela;

24. spodbuja države članice, naj za učence z učnimi težavami zagotovijo izvenšolske 
dejavnosti, da bodo razvili ključne veščine glede na očitne potrebe na trgu dela;

25. poudarja, da je treba odločitve o izobraževalni politiki sprejeti na nacionalni, regionalni ali 
lokalni ravni;

26. opozarja, da imajo vsi otroci enake zmožnosti za učenje in pravico do osnovnega 
izobraževanja; poudarja, da je treba upoštevati osebne okoliščine učencev, na primer spol, 
družinske okoliščine, manjšinsko ali migracijsko ozadje, invalidnost ali učne težave (na 
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primer disleksija, disgrafija ali diskalkulija) in jih že od vsega začetka spodbujati ter jim 
nuditi pomoč, prilagojeno njihovim potrebam, da bi s povečanjem njihovih možnosti za 
vstop na trg dela preprečili ponovno socialno izključenost ter nevarnost revščine; 
poudarja, da je treba omogočiti šolanje tudi otrokom, ki nimajo dokumentov; priznava, da 
se ne sme ločeno obravnavati reform na področju politike integracije in izobraževanja; 
priporoča, da se proti tem okoliščinam izvaja politika za odpravo segregacije, ki naj 
spremeni socialno strukturo „prikrajšanih“ šol, ter spodbuja oblike pozitivne 
diskriminacije, kot so prednostna izobraževalna območja in programi, ki naj pomagajo 
šolam na prikrajšanih območjih; prav tako poudarja (kot to dokazujejo tudi številne 
študije), da je v izobraževalnih ustanovah, kjer je med učenci več težav pri sobivanju in 
integraciji, tudi več osipa, zato meni, da je treba vzpostaviti vključujoče šolsko vzdušje; 
ugotavlja tudi, da je zaradi neučinkovitih politik za usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja več osipa in šolskega neuspeha na splošno, ter da je treba povečati prizadevanja 
za izboljšanje teh politik;

27. v zvezi s tem opozarja na raziskave PISA v okviru Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj, kjer so ugotovili, da v šolskih sistemih z nižjo stopnjo vertikalnega 
in horizontalnega razlikovanja šolarji redkeje ponavljajo razred ali so izključeni iz šole; 
poudarja ugotovitev OECD, da ponavljanje razreda in izključitev iz šole najbolj škodita 
šolarjem iz socialno šibkejšega okolja; poudarja ugotovitev OECD, da zgodnja razdelitev 
na različne izobraževalne smeri povečuje socialno-ekonomske razlike pri možnostih 
izobraževanja, ne da bi to vplivalo na izboljšanje povprečnih rezultatov v posameznih 
izobraževalnih sistemih;

28. glede na to opozarja na ugotovitev OECD v študiji v okviru programa PISA, da menjava 
šole zaradi slabega šolskega uspeha, vedenjskih težav ali posebnih učnih potreb ter 
razvrstitev šolarjev glede na njihove sposobnosti pri vseh predmetih negativno vplivata na 
primerjalne rezultate šolskih sistemov;

29. glede na to opozarja, da so po ugotovitvah OECD socialno-ekonomsko prikrajšani šolarji 
pogosto dvakratno prikrajšani, saj največkrat obiskujejo šole v slabšem socialno-
ekonomskem položaju, kjer poučujejo slabše usposobljeni učitelji;

30. ugotavlja, da dečki pogosteje zgodaj opustijo šolanje, kar je nevarno za nastanek nižjega 
sloja mladih, brezposelnih moških z malo ali nič izobrazbe ter slabimi možnostmi za 
vključitev na trg dela ter v družbo na splošno; poziva države članice, naj posebno 
pozornost namenijo dečkom s težavami pri prilagajanju na šolsko okolje, ter državam 
članicam odsvetuje skrajšanje obveznega šolanja;

31. poudarja, da najvišjo stopnjo ponovne vključitve dosegajo programi, ki se prilagajajo 
individualnim potrebam osipnikov; poziva institucije, naj pri pripravi programov za 
posameznike spoštujejo njihove potrebe in pravice;

32. poudarja, da je treba upoštevati, da je pri šolskem osipu večji delež dečkov kot deklic, 
zato je treba pripraviti več ukrepov za dečke, da bi izboljšali njihove možnosti na trgu 
dela;

33. predlaga, da je treba s posebnim individualnim poklicnim svetovanjem osipnikom olajšati 
vstop v delovno okolje in jim s posebno njim prilagojenimi ukrepi omogočiti, da pridobijo 
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delovne kvalifikacije in znanje, pa tudi naknadno razvijejo socialne spretnosti, da bi 
povečali svoje možnosti za zaposlitev in socialno vključevanje, za prekvalifikacijo in 
izenačitev različnih usmeritev; poudarja, da morajo imeti učenci iz družin brez 
dokumentov pravico do šolanja;

34. poudarja, da je treba na lokalni ravni organizirati dejavnosti, s katerimi bi ljudi spodbudili 
k vrnitvi v šolo in vzpostavili ugodno okolje za tiste, ki so predčasno opustili šolanje in ga 
nameravajo nadaljevati;

35. glede na to, da je kratkoročna in negotova zaposlitev pogostejša pri osebah z nizko 
izobrazbo, poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo prizadevanja za vrnitev osipnikov na 
trg dela usklajena s programi dodatnega usposabljanja, da bi izboljšali njihove prihodnje 
zaposlitvene možnosti;

36. opozarja, da je nujno vlagati v spremembe programov in posodabljanje poklicnega 
usposabljanja za ponovno vključitev mladih, ki so opustili šolanje, na trg dela;

37. poudarja, da morajo člani izobraževalne skupnosti v sodelovanju s starši učencev in 
akademskimi strokovnjaki ukrepati ter sprožiti pobude, da bi korenito zmanjšali primere 
ustrahovanja, nasilja ter socialne diskriminacije in rasizma v šolah, ki učence odrivajo na 
rob družbe in tako ustvarjajo pogoje za šolski osip; 

38. poziva države članice, naj razširijo ustanavljanje šol za drugo priložnost, izboljšajo 
vsebino njihovega učnega programa, gradivo ter tehnično opremo in povečajo 
zmogljivosti razpoložljivih učiteljev, saj se te šole kažejo kot pomembno orodje za 
ponovno vključevanje oseb, ki so padli skozi sito formalnega izobraževalnega sistema; 

39. poudarja, da je treba nadgraditi veščine, pridobljene pri tehničnem poklicnem 
usposabljanju, ter ponudbo specializacij bolj učinkovito prilagoditi zahtevam na trgu dela, 
saj je povezovanje izobraževanja z zaposlitvijo bistveno za zmanjšanje šolskega osipa; 

40. ugotavlja, da bi morala učinkovita politika za zmanjševanje šolskega osipa vključevati vse 
stopnje izobrazbe, treba bi jo spremljati in oblikovati na podlagi lokalnih, regionalnih, 
socialnih in individualnih meril na treh področjih: preprečevanje, posredovanje in 
nadomestilo;

41. se zavzema za predlagani pilotni projekt o mladih v okviru proračuna EU za leto 2012 
zato, bi mlade in zlasti osipnike vključili na trg dela;

42. poudarja, da je treba preučiti pojav ponavljanja letnika in njegov vpliv na šolski osip, pri 
čemer poudarja pomen individualnih programov za posamezne učence;

43. meni, da je treba v boju proti šolskemu osipu izobraževalno politiko povezati s politikami 
za spodbujanje gospodarskega okrevanja, ustvarjanje stalnih delovnih mest ter 
preprečevanje opustitve šolanja, kratkoročne in negotove zaposlitve ter bega možganov;

44. se zavzema, da bi bila sredstva strukturnih skladov, zlasti Evropskega socialnega sklada, 
namensko, učinkovito in usklajeno dodeljena za izvajanje strategij za mlade, predvsem 
osipnike, prek posebnih programov v vsaki državi članici, za njihovo boljšo socialno 
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vključenost, da se zagotovi kakovostno izobraževanje za vse in prepreči šolski osip in 
namerno izostajanje od pouka;

45. se zavzema za zgodnje učenje novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter 
tehnologij za učenje jezikov, saj so učinkovita sredstva komuniciranja, ki jih mladi hitro 
obvladajo;

46. poudarja, da je treba tudi osipnikom omogočiti dostop do skladov EU in programov 
mobilnosti, ne glede na njihov status "izven formalnega izobraževanja"; poziva Komisijo 
in države članice, naj spremljajo, ali v teh programih sodelujejo tudi osipniki in 
organizacije, ki delajo z njimi.
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