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TERVIKLIK KÄSITLUS KOOLIST VÄLJALANGEMISE 
TÕKESTAMISEKS 

 

Põhiseisukohad 

Väljalangemise vastu võitlemisel täidab kool põhirolli, ent see ei saa omaette 

tegutseda, sest õpilase kaasatuse ja edukuse taset mõjutavad koolivälised 

tegurid. Seetõttu on koolist väljalangemise tõkestamiseks tarvis terviklikku 

käsitlust. Selle käsitluse järgi koondatakse terve koolikogukond (kooli 

juhtkond, õpetajad, õppe- ja muu personal, vanemad ja pered) sidusasse 

ühistegevusse, millesse kaasatakse ka muud sidusrühmad ning kogukond 

tervikuna.  

Terviklik käsitlus lubab koolil sobivalt reageerida tema ees seisvatele uutele 

ja keerukatele probleemidele, mis on seotud ühiskonna järjest suureneva 

mitmekesisusega.  

Tõhus juhtimine on otsustava tähtsusega. Seda on vaja, et soodustada 

koolikogukonnas positiivset kultuuri ja ühistegevust.  Juhtimisel on ka roll 

selles, et tuua kokku asjaosalised nii koolist kui ka väljastpoolt seda, et 

tagada kooli õpiedukus ja ennetada väljalangemist.  

Kooliarendus- ja täiustamisprotsessid peaksid sisaldama eesmärke, mis on 

suunatud koolist väljalangemiseni viivate tegurite vastu. Ka nendesse 

peaksid olema kaasatud kogu koolikogukond, sidusrühmad, eri valdkondade 

meeskonnad, koolivälised kohalike teenuste pakkujad, vanemad ja pered. 

Tuleb eraldada vahendid kooli juhtkonna, õpetajate ja muu koolipersonali 

pidevaks erialaseks täiendamiseks, et nad mõistaksid koolist väljalangemise 

protsessi ning omandaksid pädevused ja oskused haridusliku ebavõrdsuse ja 

õpilase koolist eemaldumise tõkestamiseks.  

Tuleb tagada, et igal lapsel ja noorel oleks võrdne võimalus saada osa 

kõrgetasemelisest ja kaasavast haridusest. Haarav ja ajakohane õppekava 

ning innustav ja pühendunud koolipersonal on kõige paremad vahendid 

koolist väljalangemise ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks. 

Kõik õpilased ja nende erinevad vajadused peavad olema hariduse 

keskpunktiks. Nad peaksid saama oma õppimise juures kaasa rääkida ning 

saama vajalikku tuge ja teenuseid. Kool peaks pakkuma hoolivat, innustavat 

ja õppimist soodustavat keskkonda ning ootama kõigilt õpilastelt nende 

võimete täielikku väljaarendamisesast. 

Haridus on vastutus, mida vanemad ja kool jagavad – see peab põhinema 

nende kahe vastastikusel usaldusel ja koostööl. 
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TERVIKLIK KÄSITLUS KOOLIST 

VÄLJALANGEMISE TÕKESTAMISEKS 

POLIITIKA PÕHIPUNKTID 

Sissejuhatus 

Koolist väljalangemine1 on murettekitav nii üksikisiku, ühiskonna kui ka majanduse 

seisukohalt. Keskkoolis omandatud oskusi ja pädevusi peetakse eduka tööturule 

sisenemise  miinimumtasemeks ning edasiste õppimis- ja koolitusvõimaluste 

vundamendiks. Need oskused ja pädevused aitavad noortel end eluks ette valmistada 

ja arendada oma võimeid nii, et saada rahulolevaks ja aktiivseks ühiskonnaliikmeks. 

Paraku lahkub Eurostati 2014. aasta andmete põhjal 11,1% 18- kuni 24-aastastest 

haridussüsteemist keskharidust omandamata.2 Võõrsil sündinutel on põlisrahvastikuga 

võrreldes keskmiselt kaks korda suurem tõenäosus koolist välja langeda.3 60% koolist 

väljalangenutest on töötud või tööturul mitteaktiivsed, kes seisavad silmitsi pikaaegse 

sotsiaalselt ja majanduslikult ebasoodsa olukorraga.  Koolist väljalangemise ning 

töövõimaluste vähenemise ning töötuse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse suurenemise 

vaheline seos on laialdaselt dokumenteeritud.4  

Haridus- ja koolitussüsteemist väljalangemise komplekssus ja mitmetahulisus on laialt 

tunnustatud, selle erinevate põhjustega piisaval määral tegelemiseks on vaja 

samaväärset kompleksset käsitlust. Paljud koolist väljalangemise ajendid on seotud 

laiemate ühiskondlike teguritega, mis jäävad haridussüsteemist väljapoole. Koolist 

väljalangemise põhjustavad kõige sagedamini tugevalt seotud isiklikud, 

majanduslikud, hariduslikud ja perekondlikud tegurid, mis viivad järjest 

ebasoodsama olukorrani. Paljudel juhtudel langeb õpilane koolist välja järjest 

suureneva koolist kaugenemise tagajärjel, mis on seotud tihti juba varases eas alguse 

saanud halva edasijõudmisega. Uuringute järgi on koolist väljalangemise kõige 

määravamateks teguriteks vanemate sotsiaalmajanduslik staatus ning haridustase.  

Samuti võivad haridus- ja koolitussüsteemi mõned jooned suurendada 

hariduslikku ebavõrdsust, luua raskustes õpilaste jaoks täiendavaid tõkkeid ja 

takistada nende haridusteed. Uuringutest on selgunud, et süsteemid, mida 

iseloomustavad klassikursuse kordama jätmine, varane diferentseerimine5, ebapiisav 

õpiabi, ebakvaliteetne kutseharidus ja -koolitus ning alushariduse ja lasteaia piiratud 

kättesaadavus, on silmitsi suurema sotsiaalse ebavõrdsusega haridussaavutustes. 

Kooli tasandil mõjutavad laste ja noorte hariduslikku motivatsiooni ja pühendumist 

                                           
1 Selles väljaandes kasutatakse vaheldumisi termineid „koolist väljalangemine” ja „haridussüsteemist 
väljalangemine”. Mõlemad seostuvad 18-24aastastega, kellel puudub keskharidus (ISCEDi tasemed 0, 1, 2 
või 3 esmaõpe) ning kes ei osale enam formaalses ega mitteformaalses õppes. 

2 Kõik näitajad pärinevad ELi 2014. aasta tööjõu-uuringust. 

3 Võõrpäritolu rahvastikku puudutavaid andmeid tuleb tõlgendada ettevaatusega, kuna need ei pärine 
kõigist, vaid ainult mõnest liikmesriigist. Samuti on valimid täieliku usaldusväärsuse tagamiseks sageli liiga 
väikesed (vt Euroopa Komisjoni 2015. aasta haridus- ja koolitusülevaadet, 
http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_et.htm) 

4 Vt nt OECD 2012. aasta väljaannet „Equity and Quality in Education” (Võrdsus ja kvaliteet hariduses; 
http://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf) või Euroopa Komisjoni talituste 2011. aasta 
töödokumenti „Reducing early school leaving“  (Koolist väljalangemise vähendamine), mis kuulus nõukogu 
soovituste juurde kooli poolelijätmise vähendamiseks (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC0096&from=EN ) 

5 Termin viitab olukorrale, milles õpilastel tuleb koos perega teha varases eas otsus oma edasise haridustee 
kohta. 

http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_et.htm
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kooli kui terviku ja klassi tavad, õpetajate suhtumine ja õpetamisstiilid: ebasoodne 

koolikliima, õppijakesksuse puudumine, ebapiisav arusaamine hariduslikust 

ebavõrdsusest, vägivald ja kiusamine, halvad suhted õpetajate ja õpilaste vahel, 

mitteajakohased õppemeetodid ja -kavad on mõned tegurid, mis võivad olla 

kaalukeeleks koolist väljalangemisel.6  

 

Poliitilised meetmed Euroopa Liidu tasandil  

Koolist väljalangemise vähendamist on Euroopa tasandil käsitletud strateegias 

Euroopa 2020.7 Selle üks viiest põhieesmärgist on viia koolist väljalangevus 

aastaks 2020 alla 10%. 2011. aastal võttis nõukogu vastu soovitused kooli 

poolelijätmise vähendamiseks.8 See kutsub liikmesriike üles rakendama kõigil 

haridus- ja koolitusastmetel tõenditel põhinevaid ja kõikehõlmavaid 

strateegiaid, mis sisaldavad vajalikul määral ennetavaid, sekkuvaid ja 

kompenseerivaid meetmeid. Ettepaneku elluviimise hõlbustamiseks alustasid ELi 

liikmesriigid koostööd koolist väljalangemisega tegeleva töörühma raames.9  

Töörühma tulemustega edasitöötamiseks moodustati 2014. aastal uus „Haridus ja 

koolitus 2020” koolipoliitika töörühm, millesse kuuluvad peaaegu kõigi ELi 

liikmesriikide, Norra, Serbia ja Türgi poliitikakujundajad ning Euroopa 

sotsiaalpartnerite esindajad. Kinnitades küll vajadust kõikehõlmava ja pikaaegse 

poliitika järele, milles oleksid järjepidevalt sõnastatud ennetavad, sekkuvad ja 

kompenseerivad meetmed, on koolipoliitika töörühm pühendunud koolist 

väljalangemise ennetamisele ning varasele sekkumisele kooli ja kohalikul 

tasandil. Töögrupp on uurinud vastastikuse õppimise, juhtumiuuringute analüüsi, 

koolijuhtimise ja õpiabi tavade väljaselgitamise, rahvusvaheliste uurimistööde 

tulemuste, ekspertide seisukohtade ja põhjalike, eri riikidele pühendatud töötubade 

kaudu, kuidas rakendada terviklikumat ja enam koostööl põhinevat käsitlust 

koolist väljalangemise tõkestamiseks. Töörühm pakub Euroopa koolide 

netiteatmiku „European Toolkit for Schools“ (Abinõud koolist väljalangemise vastu) 10 

vormis   koolidele konkreetset tuge, kuidas ennetada väljalangemist, reageerida kiirelt 

ja asjakohaselt koolist kaugenemise esimestele märkidele ja tagada igale õpilasele 

võimalused edu saavutamiseks.   

Hiljuti seadis Euroopa Liidu eesistujariik Luxembourg koolist väljalangemise oma 

tegevuskavas olulisele kohale, mis annab selleteemalisele arutelule kindlasti värsket 

hoogu juurde.  2015. aasta juulis Luxembourgis korraldatud sümpoosion ja ELi  

nõukogu järelduste projekt, mille haridusministrid peaksid vastu võtma 2015. aasta 

                                           
6  Vt koolist väljalangemise põhjuste kohta 2014. aastal avaldatud Eurydice'i ja Cedefopi ülevaadet „Tackling 
early leaving from education and training in Europe – Strategies, policies and measures”, mis on saadaval 
aadressil http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175en.pdf 

7 Euroopa 2020. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia (KOM (2010) 2020) Täiendav 
teave aadressil http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1441711487189&uri=CELEX:32011H0701(01) 

9 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/index_en.htm Töörühma 2013. aasta 
novembris avaldatud lõppraport sisaldab põhipunkte poliitikakujundajate jaoks ja kõikehõlmava poliitika 
kontrollnimekirja ning selle lisast leiab näiteid mitmete ELi liikmesriikide praktika kohta. Raport on saadaval 
aadressil http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/index_en.htm 

10 Teatmiku „European Toolkit for Schools“ (Abinõud koolist väljalangemise vastu) esmaversioon 
avaldatakse School Education Gateway (Koolihariduse värav) kodulehel 
(http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm) 2015. aasta lõpus. 
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novembris, kinnitavad ja toetavad järeldusi, milleni on jõutud koolipoliitika alase 

koostöö käigus.  

Selles dokumendis võetakse kokku koolipoliitika töörühma peamised järeldused ja 

määratletakse koolist väljalangemise ja haridusliku ebavõrdsuse vastu suunatud 

koostööpõhiste käsitlusviiside olulisimad kriteeriumid nii kooli kui kohalikul 

tasandil. Dokument on mõeldud riigi, piirkondliku ja/või kohaliku tasandi 

haridusasutustele (sõltuvalt riikide eripärast) kui ka koolidele. See on üsna pea 

avaldatava Euroopa koolide netiteatmiku „European Toolkit for Schools“ (Abinõud 

koolist väljalangemise vastu) lisa.  

 

Terviklik käsitlus koolist väljalangemise 

tõkestamiseks   

Koolist väljalangemise tõkestamise poliitika peaks põhinema kaasava, õppijakeskse 

hariduse ideel, mille järgi on kõrgetasemeline haridus kättesaadav kõigile. Selle idee 

järgi täidab kool põhirolli, et kõik õpilased saaksid oma võimed täielikult välja 

arendada, vaatamata nende isiklikele ja perekondlikele teguritele, 

sotsiaalmajanduslikule staatusele ja elukogemustele. Kool peaks olema turvaline, 

sõbralik ja hooliv keskkond, mis püüab õpilasi kaasata, kus lapsed ja noored saavad 

areneda ja kasvada nii üksikisikute kui ka kogukonnaliikmetena, tunda end lugupeetu 

ja hinnatuna ning kus nende ainuomaseid andeid ja vajadusi mõistetakse.  

Probleemi komplekssuse tõttu ei saa koolid väljalangemist ja hariduslikku ebavõrdsust 

üksi takistada. Nii koolisisesed kui -välised sidusrühmad ja avalike teenuste pakkujad 

peavad koostööd tegema ja nende pingutustega ühinema. Kool on loogiline koht, kust 

kogukonna koostöö käima lükata. Selleks on tarvis rakendada terviklikku käsitlust.  

Terviklik käsitlus on ökoloogiline käsitlus koolist. Kooli nähakse mitmemõõtmelise ja 

interaktiivse süsteemina, mis on suuteline õppima ja muutuma – avatud 

õppekeskusena, mis toetab oma naabruskonda ja saab kogukonnalt tuge.  

Tervikliku käsitluse kasutamine koolist väljalangemise tõkestamiseks tähendab, et 

väljalangemise vähendamise ja kõigi õppeedukuse parandamise eesmärki 

edendatakse järjepidevalt ja süstemaatiliselt koolielu igas mõõtmes, mis võib 

mõjutada kooli haridustulemusi. Selle käsitluse puhul tunnetavad kõik 

koolikogukonna liikmed (kooli juhtkond, keskastme juhid, õppe- ja muu personal, 

õpilased, vanemad ja pered) oma vastutust ja etendavad aktiivset rolli haridusliku 

ebavõrdsuse takistamisel ja väljalangemise ennetamisel. Terve koolikogukond on 

kaasatud sidusasse koostöösse, mis põhineb multidistsiplinaarsusel ja 

diferentseerimisel11 ning on suunatud iga õpilase toetamisele talle kõige sobivamal 

viisil. Koolikultuuri ja õhustikku iseloomustab lähenemine „kogu kool, kõik õpilased“, 

mis seab eesmärgi parandada õpilaste õppetulemusi ja käitumist ning aidata kaasa 

nende emotsionaalsele, sotsiaalsele ja psühholoogilisele heaolule. 

Terviklik käsitlus vihjab ka valdkonnaülesele käsitlusviisile ja tihedamale 

koostööle arvukate sidusrühmade (sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad, 

                                           
11 Diferentseerimine tähistab õppemeetodite kohandamist ühe või mitme õpilase vajaduste ja/või 
konkreetsete asjaolude järgi.  See eeldab, et õpetajad on võimelised valima erinevate õpetamistehnikate ja 
õppetunni kohandamise viiside vahel, et töötada ühe kursuse, tunni või õppekeskkonna raames 
mittehomogeense õpilasrühmaga, erinevate õpivajadustega lastega. 
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psühholoogid, medõed, kõne- ja keeleterapeudid, nõustajad, kohalikud asutused, 

vabaühendused, äriühingud, liidud, vabatahtlikud jne) ja laiema kogukonnaga, et 

tulla toime probleemidega, mille lahendamiseks koolidel ei ole (ega saagi olla) 

vajalikku pädevust. Tervikliku käsitluse mõiste puhul on võimalik arvesse võtta kõiki 

asjaosalisi ning nendevahelisi suhteid koolis ja väljaspool kooli ning tunnustada osa, 

mida igaüks neist etendab õpilaste haridustee ja õpingute toetamisel. 

Terviklikust käsitlusest saavad kasu kõik õpilased – mitte ainult raskustes olijad.  

Samuti aitab see koolil lahendada paljusid kompleksseid probleeme, millega nad 

järjest sagedamini kokku põrkavad. Ülesanded, mis seostuvad ühiskonnas järjest 

suureneva mitmekesisuse, ebavõrdsuse ja sotsiaalse tõrjutusega, aga ka hiljuti 

suurenenud rändega, esitavad koolile uusi nõudmisi ja eeldavad süsteemset, koostööl 

põhinevat reageerimist.  

Koostöö arendamine vajab aega ning lähenemise ja mõtlemise muutmist.  Indiviidi 

tasandil eeldab see võimekust töötada uudsetel meetoditel mitmeid valdkondi 

hõlmavas olukorras. Samuti on tarvis rohkem aega ja võimalusi dialoogiks ja 

koostööks, õpilaste aktiivsemaks osaluseks, vanemate ja perede tugevamat kaasatust.  

Koolidele peab andma võimaluse välja töötada ja rakendada omaenda 

terviklikku käsitlust. Suure koolist väljalangemise või sotsiaalse tõrjutusega 

piirkondades koolidele tuleb osutada konkreetset abi. See võib näiteks seisneda 

suuremas rahalises ja personalitoetuses või personali tööalase täiendusõppe 

täiendavas toetuses koos pideva järelevalvega. Samuti peaks sisse viima 

tugistruktuurid ja -mehhanismid, mis tagavad asjakohase dialoogi ja vastastikuse 

infovahetuse kooli, sidusrühmade ja riigiasutuste vahel (sõltuvalt riikide tingimustest 

ja vastavuses lähimuspõhimõttega), et kooli igapäevaolukord oleks kõigil 

valitsustasanditel arusaadav. Siinkohal oleks abi koolide süstemaatilisest kaasamisest 

poliitikakujundamisse.  

Koolist väljalangemise tõkestamiseks rakendatava tervikliku käsitluse 

peamised kriteeriumid on jaotatud viie omavahel seotud valdkonna vahel. Iga 

valdkonda on põhjalikumalt käsitletud koolide netiteatmikus „Toolkit for Schools“ 

(Abinõud koolist väljalangemise vastu), lisatud on praktilised näited ja mõõdikud. 

Mõne valdkonna puhul tuleb kaaluda edasist tööd Euroopa tasandil. 

1. Koolijuhtimine 

2. Õpiabi 

3. Õpetajad 

4. Vanemad ja pered 

5. Sidusrühmade kaasamine 
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1. Koolijuhtimine  

Asjatundlik ja tõhus koolijuhtimine on vajalik, et soodustada positiivset ja kõigi 

asjaosaliste koostööl põhinevat kultuuri ja luua tihedad sidemed kogukonnaga, kus 

kool asub. Esmajärgulise tähtsusega on seejuures järgmised aspektid. 

 Koolide suurem paindlikkus/autonoomia. Koolist väljalangemise komplekssus 

eeldab paindlikumaid ja uuenduslikumaid meetodeid. Koolidele peaks lubama 

suuremat paindlikkust näiteks koolijuhtimise korraldamise, õpetamismeetodite ja 

õppekava rakendamise osas (nt suurem mänguruum eksperimentaalseks 

lähenemiseks koolist väljalangemise vähendamiseks). Suurem autonoomia koos 

range aruandekohustusega lubab koolil leida keerukatele olukordadele kõige 

sobivamaid lahendusi ja rahuldada kõige paremini koolikogukonna eriomaseid 

vajadusi.   

 Koolijuhtide valik, toetus ja koolitus. Koolijuhtidel on otsustav roll tervikliku 

käsitluse arendamisel ja rakendamisel koolis, iseäranis jagatud juhtimise 

sisseviimisel ning koostööks aja ja koha leidmisel. Koolil on vaja pühendunud, 

väärtustest lähtuvat, asjatundlikku ja tugevalt motiveeritud juhti, kellel on selge 

tulevikunägemus, hea organisatsioonitunnetus, suutlikkus võtta uusi kohustusi, 

jagada autoriteeti ja võimu, algatada ja soodustada dialoogi ühiste eesmärkide ja 

kohustuste üle koolikogukonna ja muude sidusrühmade vahel. Võtmeisikuna saab 

koolijuht soodustada õpetajaid toetavat õhustikku, kus ergutatakse vastastikust 

õppimist, tagasisidet, refleksiooni ja võrgustiku loomist nii kooli sees kui ka teiste 

koolide vahel. Koolijuhil on ka otsustav osa, et pakkuda võimalusi ja keskkonda 

õpetajate praktilise suunitlusega esmaõppeks ja teadusuuringutel põhinevaks 

kutsealaseks täiendusõppeks, mis peab seadma keskmesse koolist väljalangemise 

teema. Vaja on arutleda koolijuhtide oskuste ja väljaõppe nõuete üle. Tõhususe 

saavutamiseks on vaja koolijuhte õigesti valida, ette valmistada ja toetada. Nii 

olemasolevate, äsjaste kui ka tulevaste koolijuhtide esma- ja kutsealase 

täiendusõppe puhul tuleks juhtida konkreetset tähelepanu koolist väljalangemise 

teguritele ning sellele, kui olulist rolli juhtimine ja koostöö (sh perede ja 

kogukonna kui tervikuga) mängib.  Mitmetes riikides on sisse viidud või 

sisseviimisel tulevaste ja olemasolevate koolijuhtide täienduskoolitus ning 

mõnedes riikides on asutud välja töötama koolijuhtide pädevusraamistikku.   

 Jagatud juhtimine. Jagatud juhtimise mudeli sisseviimine koolis eesmärgiga 

parandada õppimist eeldab reflekteerimistava väljakujundamist koolikogukonnas 

ning ühise vastutuse võtmist ülesannete ja kohustuste täitmise eest. Koolijuht 

peaks ergutama õpetajaid võtma endale individuaalselt või rühma liikmena  

eestvedaja roll kindlas valdkonnas, olema valmis vastutama ning algatusi läbi 

viima. Samuti peaks ta stimuleerima meeskonnatööd, multidistsiplinaarsust ja 

kutsealast koostööd nii õppe- kui ka muu personali, teiste sidusrühmade, eri 

elukutsete esindajate ja teenusepakkujate vahel. Jagatud juhtimise mudeli 

juurutamine eeldab ka õpilaste ja perede suuremat kaasatust kooliellu ning 

formaalsesse ja  ja mitteformaalsesse otsustusprotsessi.   

 Terviklik täiustamisprotsess. Tervikliku käsitlusega tahetakse tõsta kvaliteeti ja 

nõudeid kogu koolis. Selle saavutamiseks on koolil tarvis välja selgitada 

koolikogukonna vajadused ja leida nendele lahendused ning tegelda pideva, 

tsüklilise täiustamisprotsessiga. Koolid, kus toimub aktiivne planeerimine ja 

enesehindamine, on väljalangemise tõkestamisel paremas positsioonis.  Kooli 

arengukavad ja enesehindamine peaksid sisaldama ka eesmärke, mis on seotud 

väljalangemise ja õpiedu parandamise teguritega, võttes arvesse  riigi, 

piirkondlikke ja kohalikele nõudeid. Kõikehõlmav kooliarendusprotsess peaks 
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olema avatud ja läbipaistev ning selle kujundamisse ja rakendamisse tuleks 

kaasata terve koolikogukond (sh õpilased, vanemad ja pered), sidusrühmad, eri 

elukutsete esindajad ja kohalikud teenusepakkujad. Protsess peaks põhinema 

ühistel eesmärkidel ning selgelt määratletud rollidel ja kohustustel; arenduste 

järelevalveks tuleb välja töötada selged indikaatorid, mis põhinevad  riski- ja 

kaitsefaktoritel. Kooli arengukavad peaksid sisaldama meetmeid koolipersonali 

toetuseks, sh struktureeritud tutvustusprogrammid ja kutsealane täiendusõpe. 

 Kooliväline järelevalve ja hindamine (kvaliteedi tagamine). Kvaliteedi tagamise 

protsess, mis peegeldab kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate kaudu kooli 

kohustusliku tegevuse mitmekesisust ja kooli konkreetset tausta (nt püüdes 

määratleda kooli lisaväärtust), võib täita koolist väljalangemise tõkestamise 

strateegiate rakendamisel nõuandvat ja toetavat funktsiooni. Kvaliteedi tagamise 

eesmärk on tõsta esile koolis aset leidnud edukad muutused ja arengusuunad. 

Eelkõige kvalitatiivsed näitajad annavad koolile võimaluse näha, millised meetmed 

on koolist väljalangemise tõkestamiseks sisse viidud või tuleks sisse viia. Kvaliteedi 

tagamise protseduur näib olevat kõige tõhusam, kui selle kokkuvõttev (seotud 

aruandekohustuse, kontrolli ja nõuetele vastavusega) ja kujundav (seotud 

täiustamise ja arendamise) funktsioon toetavad ja kinnitavad teineteist.12 

 Koolivõrgustikud. Sama piirkonna eri liiki ja astme koolide võrgustikud ja koostöö 

annavad võimaluse vahetada kogemusi ja lihtsustada õpilaste ja perede jaoks 

otsustavat üleminekut lasteaiast kooli ning põhikoolist keskkooli. Sellise koostöö 

soodustamisel etendab olulist osa kohalik omavalitsus. Vastastikuseks õppimiseks 

ja kogemuste vahetamiseks tuleb ka ergutada piirkonna, riigi ja rahvusvahelise 

tasandi võrgustikke ja eri kutsealade õpikogukondi. 

 

2. Õpiabi 

Otsustava tähtsusega on luua stimuleeriv ja õppimist soodustav kliima, kus kõigile 

õpilastele on seatud kõrged ootused. Kool peaks pakkuma kõigile õpilastele 

keskkonda, kus võetakse arvesse nende erinevust, viiakse maksimumini nende 

õpipotentsiaal ning arvestatakse nende õppevajadustega. Kooli missiooni kirjelduses 

tuleks panna suurt rõhku koolist väljalangemise ennetamisele. Õpiraskuste ja koolist 

kaugenemise varajaste märkide tuvastamisel tuleks koolil kiiresti tegutseda. 

Eesmärgipärane sekkumine väljalangemisohus õpilaste tugisüsteemi osana on 

esmajärgulise tähtsusega. 

 Haarav ja stimuleeriv õppekava ning tõhusad õppemeetodid. Kui seatakse kõrged 

ootused kõigile õpilastele, peaksid õppekavad võimaldama õppimise ja õpetamise 

isikupärastamist ning erinevaid hindamisviise. Minetamata õppekavade sisu 

kvaliteeti, tuleks asetada suurem rõhk kujundavale hindamisele ning soodustada 

seda, et iga laps omandaks teadmised, oskused ja pädevused vastavalt oma 

võimetele. Õppekava peaks peegeldama tegelikku elu ja ühiskonna mitmekesisust 

ning tagama järjepidevuse järjestikuste haridusastmete või alternatiivsete 

koolitusteede vahel. See peaks võimaldama õpilasekesksemaid õppemeetodeid 

ning suuremal määral koostööl põhinevat õpetamist ja õppimist. Samuti peaks 

olema võimalik arvesse võtta mitteformaalset ja informaalset õppimist. 

                                           
12 Euroopa Komisjoni 2015. aasta „Comparative study on quality assurances in EU school education 
systems”, http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-quality-assurance-in-eu-school-education-
systems-pbNC0415279/) 

http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-quality-assurance-in-eu-school-education-systems-pbNC0415279/
http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-quality-assurance-in-eu-school-education-systems-pbNC0415279/
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 Õpilase heaolu.  Samal ajal kui tugev fookus on õpetamisel ja õppimisel, tuleb 

hoolt kanda ka õpilaste heaolu eest. Lisaks sõbraliku ja turvalise paiga loomisele 

on koolil oluline roll ka kiusamise, vägivalla või väärkohtlemise märkamisel nii 

koolis kui väljaspool seda. Siinkohal on otsustava tähtsusega kiusamist ennetavate 

strateegiate väljatöötamine. Koolis ja võimalusel koostöös kohalike asutuste ja 

teenusepakkujatega peaksid õpilastele olema kättesaadavad mitmesugused 

tegevused, tugi ja nõustamine, sh emotsionaalne ja psühholoogiline abi vaimse 

tervise probleemide puhul  (sh stress, depressioon, traumajärgsed häired).   

 Ohumärkide tuvastamise süsteem. Oluline on varakult tähele panna koolist 

kaugenemise märke, puudumisi ja kohatut käitumist ning seada sisse nendele kiire 

reageerimise süsteem. Ohumärkide tuvastamise süsteemi võib välja töötada, 

võttes aluseks riiklike või kohalike asutuste soovitused.  

 Tugisüsteem. Õpiraskuste või muude probleemide kiirele tuvastamisele peab 

järgnema kooli tugisüsteemi reaktsioon. Väljalangemisohus õpilase puhul peaks 

eesmärgipärane sekkumine olema kaasav: suurema mõju saavutamiseks tuleks 

sellesse kaasata eri valdkondade esindajatest koosnevad koolimeeskonnad ja/või 

spetsialistid väljastpoolt kooli ning kõik, kes õpilasega kokku puutuvad, nt tema 

pereliikmed, õed-vennad, vabatahtlikud jne. Suur abi võib olla selgeid ja 

saavutatavaid eesmärke seadvast individuaalsest toetuskavast, mis lepitakse 

kokku õpilase ja tema perekonnaga.  

 Eriabi muukeelsetele. Õpilased, kelle emakeel erineb õppekeelest, peavad saama 

täiendavat toetust vastavalt vajadusele ja eelistatavalt väljaspool tunde, vältides 

nende mis tahes eraldamist või eristamist. Nende emakeeleoskust tuleb 

tunnustada ja kasutada kui ressurssi kogu ülejäänud klassi jaoks.  Ka õpilase 

vanemad võivad keeleabist kasu saada – siinkohal saavad koolid teha koostööd 

vabaühendustega, kes aitavad sisserännanuid keeleõppega. Abi peaks andma ka 

muul moel, iseäranis äsja sisserännanutele nii koolis kui ka väljaspool seda 

koostöös kohalike asutuste ja teenusepakkujatega.  

 Õpilase arvamus ja osalemine koolielus. Õpilased peavad tundma, et neil on 

kontroll oma õpingute üle, ja neile peab andma võimaluse oma arvamust 

avaldada. Koolielus ja -sündmustes osalemine suurendab õpilaste motivatsiooni ja 

kuuluvustunnet.13 Kool peaks pakkuma piisaval määral aega dialoogiks 

koolitundides, õpilasesinduses või -aruteludes, et õpilased saaksid üles tõsta 

õpingutega seonduvaid küsimusi.  Interaktiivne õpetamine ja dialoogipõhine 

õppimine (näiteks väikestes rühmades) võivad anda õpilastele paremad 

võimalused vabamaks eneseväljenduseks õpingute teemal, samuti võiks õpilaste 

arvamusi uurida väli- ja siseküsitluste kaudu. Osalemine teatud teemale 

keskendatud kooliprojektides (nt keskkonnateadlikkus), samuti Erasmus+ ja 

eTwinningu võimaluste täiel määral ärakasutamine aitavad suurendada õpilaste 

kaasatust. Kool peaks ka soodustama õppurite sisulist osalemist otsustusprotsessis 

(nt kooli hoolekogusse kuulumise kaudu) ning kooli hindamises ja 

arendustegevuses. Kuigi kõik õpilased vajavad tuge, et aktiivselt koolielus osaleda, 

on otsustava tähtsusega tõrjutud õppurite kaasamisele suunatud tegevused, et 

nende arvamust kuulda võetaks.  

                                           
13 Lapse osalemine on õigus, mida tunnustatakse nii Euroopa Liidu põhiõiguste harta 24. artiklis (ELT C 364, 
18.12.2000, täistekst aadressil http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf) kui ka Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni lapse õiguste konventsiooni 12. artiklis. 

 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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 Karjääriõpe ja -nõustamine. Karjääriõppe ja -nõustamise roll koolist 

väljalangemise ennetamisel on laialdaselt tunnustatud. Uuringute järgi jäävad 

karjääriplaanidega õpilased suurema tõenäosusega kooli ning on paremal moel 

haridusse kaasatud.  Süsteemne karjääriõpe ja -nõustamine võivad samuti 

lihtsustada sageli keerulist üleminekut teistele haridusastmetele ja -teedele või 

tööle. Tõhusad õpioskused ja karjääriõpe peaksid olema õppekavasse lülitatud juba 

hariduse varastes astmetes ning aitama õpilastel mõista oma andeid ja tugevusi. 

Karjääriõpe võib olla kohustuslik teema, seda võidakse õpetada iseseisva 

õppeainena või kogu õppekava läbiva teemana. Tõhus elukestev 

karjäärinõustamine hõlmab arvukalt koolisiseseid ja -väliseid tegevusi, nt 

tööpraktika programmid, töövarjuks olemine, karjäärimängud või proovikursused 

teist liiki haridusasutustes.  Kuigi õpetajatel on oluline roll, et võimestada õpilasi 

omandama selliseid oskusi, mis aitavad neil liikuda soovitud eesmärkide, 

pädevuste ja karjääri suunas, vajab efektiivne karjääriõpe hulga asjaosaliste 

kaasamist (nt kooli nõustajad, vanemad ja tööandjad).  

 Õppekavaväline tegevus. Õppekava- ja koolivälised haridusvõimalused, sh sport, 

kunst, kultuur jm tegevused, mille eesmärgid ühilduvad hariduseesmärkidega, 

võivad anda noortele täiendava võimaluse oma võimete näitamiseks ning 

suurendada nende motivatsiooni ja kooliperre kuulumise tunnet. Sellised 

tegevused tuleb kavandada nii, et need täiendaksid õppekava ning suurendaksid 

õpilaste osalust ja sotsiaalset kaasatust. Neid võiks arvesse võtta ka õpilaste 

kokkuvõtvas hindamises. Õppekavavälise tegevuse kavandamisel võiks teha 

koostööd vanemate, kultuuriasutuste, spordi- ja noorteorganisatsioonidega, 

kohalike teenusepakkujate, vabaühenduste ning kogukonna vabatahtlikega.    

 

3. Õpetajad 

Õpetajad on üks peamisi tegureid laste ja noorte kooliõpingutes ning edasijõudmises. 

Uuringute järgi on õpetaja ja õpilase toetav suhe kõige usaldusväärsem märk, mille 

põhjal saab ennustada õpilase koolis osalemise ja edukuse üle. Õpetajad peavad 

mõistma, et nad on õpilase jaoks otsustava tähtsusega tugiisikud, kes võivad 

tugevasti mõjutada tema õpingute kulgemist. Samavõrd oluline on teadvustada, et 

kõigil õpetajatel ja tervel koolikogukonnal on ühine kohustus aidata kõigil õpilastel 

oma võimed täielikult välja arendada. Tänu uutele ülesannetele muutub õpetaja roll 

järjest suuremaks ning nõudlikumaks. Kuna õpetaja professionaalsed otsused on nii 

kaalukad, peab õpetajate esma- ja kutsealane täiendusõpe pakkuma neile selleks uusi 

oskusi ja pädevusi.  

 Koolist väljalangemise mõistmine. Nii õpetajate esma- kui ka kutsealases 

täiendusõppes tuleb panna rõhk sellele, et õppida tundma koolist väljalangemise 

mehhanisme ja haridusliku ebavõrdsuse olemust, sh riski- ja kaitsetegureid. 

Õpetajad peavad mõistma oma olulist rolli lapse arengu ja õppimise toetamisel: 

neil on suurepärane võimalus tähele panna õpilase kaugenemist koolist ja tema 

õpiraskusi väga varases staadiumis ning kohe midagi ette võtta. Õpetajad peavad 

teadvustama, et nende ootustel, hoiakutel ja keelekasutusel on suur mõju 

õpilastele ja nende peredele. Nad peavad tunnustama vanemate ja pere rolli lapse 

õpiprotsessis ning lõikama kasu vanemate kaasamisest.    

 Õpetaja pädevus. Õpetajate elukestva kutsealase arengu toetamiseks peaks olema 

sisse seatud vajalikud meetmed ja tugisüsteemid (ideaalselt kohalikul tasandil). 

Õpetajate esma- ja kutsealane täiendusõpe, mille keskmes on koolist 

väljalangemise takistamise, peaksid võimaldama õpetajal praktiseerida 
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diferentseerimist ja aktiivõpet.   See peaks neid ette valmistama pädevuspõhise 

õpetamise ja kujundava hindamise tõhusaks kasutamiseks ning projektipõhise ja 

koostööl põhineva õppimise/õpetamise rakendamiseks suuremal määral.    

Ettevalmistus peaks tugevdama nende suhtlemisoskusi (sh vanemate ja 

kooliväliste partnerite kaasamise meetodid ) ja pakkuma õpetajatele klassis 

õpetamise strateegiaid, erinevustega toimetuleku strateegiaid, suhete loomise, 

konfliktide lahendamise ja kiusamise ennetamise tehnikaid.   

 Õpetaja kui eestvedaja võimekuse arendamine. Õpetaja kui eestvedaja rolli võib 

iseloomustada  koostöösündmuste kaudu, milles õpetajad arendavad 

õpetamispraktika parandamise nimel oma kutsoskusi ja soodustavad erialast 

arengut. Õpetajaid tuleb innustada olema eestvedajaks nii klassis kui ka väljaspool 

seda. Ühises juhtimises osalevad õpetajad annavad panuse kooli 

tulemuslikkusesse, õpetamiskvaliteeti ja õpilaste paremasse edasijõudmisse.  

 Töökogemus. On oluline, et esmaõppe raames oleks kõigile üliõpilastele loodud 

praktilised võimalused edendada oma arusaamist koolist väljalangemise ja 

haridusliku ebavõrdsuse olemusest, põhjustest ja ulatusest ning kuidas need 

mõjutavad õppimist ning õpetajatele endile seatavaid nõudeid. Õpetajakoolituse 

üliõpilased peaksid kokku puutuma koolist väljalangemise praktilise küljega, nt 

töötades koolides, milles on kõrge väljalangevus või palju sotsiaalmajanduslikult 

tõrjutud õpilasi või osaledes juhendaja käe all vähemkaitstud peredele suunatud 

tegevuses. See annaks neile võimaluse mõtestada oma rolli õpetajana ning kuidas 

nad lahendaksid riskiõpilaste haridusvajadusi.  

 Vastastikune õppimine. Otsustava tähtsusega on soodustada õhkkonda, kus 

toimub nii vastastikune õpe (nii õpetajate kui ka õpilaste vahel) kui ka üksteise 

tundide külastamine. Samuti peaks ergutama mentorlust nii koolisiseselt kui ka 

koostöös teiste koolidega; eri tüüpi ja astme koolid on üksteise jaoks ressursid 

koolivõrgustike kaudu, mis võimaldab koolidel üksteiselt õppida. Sellist koostööd 

toetavad suurepäraselt infotehnoloogilised vahendid ja koostööplatvormid nagu 

eTwinning.   

 Mitmekesisuse väärtustamine. Koolides, kus väärtustatakse nii personali kui ka 

õpilaste mitmekesisust, võib täheldada jätkuvat edasiminekut. Õpetajate esmaõpe 

peaks andma ja kutsealane täiendusõpe kinnistama teadmised, oskused ja 

pädevused, mis on seotud kõigi mitmekesisuse vormide mõistmise, 

kultuuridevahelise hariduse, mitmekeelsuse ja erineva emakeelega õpilaste 

õpetamisega.   Õpetaja elukutset tuleb senisest enam populariseerida, et köita 

paljude kandidaatide huvi, kes esindavad kogu ühiskonda,  ning valida nende seast 

parimad, säilitades tugeva sidususe kooli põhiväärtuste ning ühiskonna ja 

sidusrühmade ühiste eesmärkide vahel. 

 Täiendav toetus õpetajatele. Kõrge väljalangevuse ja paljude 

sotsiaalmajanduslikult tõrjutud õpilastega koolides töötavaid õpetajaid tuleb 

piisaval määral tunnustada ja toetada, nt pakkuda kutsealase täiendusõppe 

võimalusi, akadeemilist puhkeaastat, täiendavaid õppe- ja muid ressursse. Samuti 

tuleb täita personali emotsionaalse heaolu vajadusi.  
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4. Vanemad ja pered 

Vanemate kaasatus on koolis edasijõudmise üks võtmetegureid: kodus valitsev 

stimuleeriv õhkkond ja vanemate aktiivsus mõjutavad suuresti lapse õpinguid ning 

kognitiivset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Sidemete loomine kooli, vanemate 

ja pere vahel võib siiski keerukas olla. Ühelt poolt võib olla põhjuseks vanemate 

varasem koolikogemus ning hariduslik, kultuuriline ja sotsiaalmajanduslik taust, 

erinevad kasvatusstiilid ja võõrastus koolikultuuri ja -keele suhtes. Teisalt võib see olla 

seotud õpetajate halva arvamusega lapsevanematest kui passiivsetest, 

omakasupüüdlikest või pealetükkivatest ning see, et neil ei ole aega ega kogemusi 

vanematega kontakti loomiseks ja tulemuslikult suhtlemiseks. 

 Haridus kui ühine vastutus. Vanematel ja peredel on laste õpingutele ja arengule 

kõige otsesem ja kauaaegsem mõju. Kõiki vanemaid ja peresid tuleb lapse 

varasest east peale tunnustada ja piisaval määraval toetada kui kaasosalisi tema 

õpingutes. Koolid ja muud sidusrühmad võivad välja töötada meetmed, mis 

aitavad peredel luua õppimist toetava keskkonna ning pakuvad teavet ja ideid, 

kuidas lapsi kodutöö ja muude õppekavaväliste tegevuste juures aidata. 

 Usaldus ja koostöö. Vanemate ja kooli tõhus koostöö peab põhinema vastastikusel 

austusel ning teineteise võimaluste ja asjatundlikkuse tunnustamisel. Vastastikune 

usaldus ja mõistmine on kooli ja pere suhetes otsustava tähtsusega. Tuleb 

populariseerida koole, milles erineva tausta ja haridustasemetega vanemad on 

teretulnud ja kelles nähakse ressurssi kooli jaoks. Seda on võimalik saavutada, 

pakkudes nt vanematele aja ja koha kokkusaamiseks ning vastastikuseks 

toetamiseks, kutsudes vanemaid vabatahtlikena jagama oma oskusi ja pädevusi 

koolitunnis (nt klassile ettelugemine, individuaalne abi, väikeste rühmade 

juhtimine) või muudes (õppekava- või selle välistes) tegevustes. Vajadusel võib 

kaasata ka muid teenusepakkujaid, vabaühendusi ja professionaale 

(kultuurinõustajad, mentorid, sotsiaaltöötajad jne), et luua häid suhteid 

vanematega, iseäranis nendega, kellel on ebasoodne taust ja/või varasemad 

halvad kogemused kooliga. Kultuuriüritused ja -festivalid ning teavitamistegevus 

aitavad ületada kultuurierinevusi ning jõuda tõrjutud ja vähemusrahvustest 

peredeni. 

 Osalemine otsuste tegemises ja koolielus. Vanemate aktiivne osalemine õppimise, 

koolikorralduse ja -tegevusega seotud otsuste tegemises soodustab läbipaistvust 

ja kooli paremat kohandamist kogukonna tegelike vajadustega  ning suurendab 

ühist vastutust lapse hariduse eest. Vanemaid tuleb koolitegevusse ja –juhtimisse 

kaasata enne mis tahes probleemide tekkimist.   Kooli otsuste tegemises tuleb 

aidata osaleda iseäranis tõrjutud vanematel. Vanemate roll tuleb koolikorralduses 

selgelt määratleda. Vanemad peaksid olema täiel määral kaasatud kooli 

hindamisse ja järelevalvesse. Pere mõistet tuleb näha avaramalt, et kaasata lapse 

haridusse ka ülejäänud sugulased.  

 Vanemate ligipääs infole. Õpilastel ja nende vanematel, eriti muulastel peaks 

olema ligipääs selgele infole riigi haridussüsteemi ja koolivalikute kohta; neil peab 

olema võimalus aru saada, kuidas valikud mõjutavad  õppija  õpinguid ja 

tulevikuvõimalusi. Õpilastele ja nende vanematele tuleb selgitada koolispetsiifilisi 

küsimusi, mis seonduvad nõustamis- ning laste sotsiaal- ja tugiteenustega. 

 Suhtluse täiustamine. Kooli ja pere vaheliste suhtluskanalite loomine ja 

täiustamine aitab suurendada usaldust ja vastastikust mõistmist. Suhtlusvormid 

tuleb valida konkreetse olukorra ja vanemate vajaduste järgi. Tulemuslike suhete 

loomiseks võib kasutada nii ametlikku (nt vanemate koosolekud) kui ka 
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mitteametlikku (üritused) käsitlust. Kooli õppekeelt mittevaldavate vanemateni 

jõudmiseks tuleb võib-olla kasutada eraldi vahendeid, näiteks kultuurinõustajaid. 

Mõned koolid täiustavad suhtlust vanematega tehnoloogia abil, kasutades näiteks 

e-kirju/lühisõnumeid, interaktiivseid telefonisüsteeme, uudiskirju ja interaktiivseid 

veebisaite.  Oluline on sisse seada süsteemid, mille kaudu vanemad saavad anda 

tagasisidet, mida võetakse ka arvesse. 

 Vanematele haridusvõimaluste pakkumine. Uuringute põhjal on vanemate 

harimisel arvukalt eeliseid nii nende endi kui ka laste jaoks, sh kasulik mõju 

lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisoskusele. Vanemate haridustaseme parandamine 

on üks tõhusaid viise laste koolist väljalangemise ennetamiseks. Vanemate 

osalemine haridustegevuses soodustab pere sees hariduse ja kultuuri vastastikust 

toimet. Nii suureneb vanemate enesetõhusus ja võimekus, aga ka nende osa lapse 

hariduses ja nende vanemlik enesekindlus lapse aitamisel kodus.  See omakorda 

tugevdab lapse seotust kooliga ja parandab tema edasijõudmist. Väga soodsalt 

võib mõjuda ka pärast tunde kooliruumides keele- ja muu õppe võimaldamine 

vanematele, iseäranis neile, kellele oma hariduskogemused on rusuvalt mõjunud. 

Nii saab vabaneda takistustest, millega kool vanemate kaasatuse suurendamisel 

kokku põrkub. Väga halva varasema hariduskogemusega vanemate puhul võib ehk 

koostöö vabaühendustega aidata luua mujal täiendavaid võimalusi vanemate 

haridustaseme parandamiseks. 

 

5. Sidusrühmade kaasamine  

Koolist väljalangemise komplekssus nõuab ka kompleksset reageerimist, millesse 

kaasatakse terve hulk sidusrühmi, eri elukutsete esindajaid ja teenusepakkujaid. Tänu 

eri sidusrühmadele on võimalik näha probleeme erinevatest, üksteist täiendavatest 

vaatenurkadest. Samuti saavad sidusrühmad pakkuda lahendusi, mis võtavad arvesse 

õpilase eriomaseid vajadusi. Koostöö võib eri riikide tingimustest olenevalt toimuda 

paljudes vormides ja tasanditel alates ametlikest struktuuridest kuni paindlikumate 

võrgustikeni.  

Usalduslike suhete ja koostöö loomine sidusrühmade vahel võib nõuda aega, hoolt ja 

möönduste tegemist.  Samal ajal on koostööl potentsiaali tekitada positiivseid 

muutusi. Sõltuvalt eri riikide tingimustest on kohalikel võimudel või hoopis 

koolijuhtidel kõige parem positsioon ja võtmeroll sellise protsessi toetamiseks, 

koolidevahelise koostöö soodustamiseks, partnerite leidmiseks, teenuste 

korraldamiseks, rakendamise hõlbustamiseks jne. 

 Sidusrühmade kaasamine. Oluline on määratleda kohalikud asjaomased 

sidusrühmad ja kaasata need protsessi kohe algusest peale. Arvesse tuleb võtta 

paljusid sidusrühmi ja mitmete elukutsete esindajaid: sotsiaaltöötajad, 

noorsooteenused ja -organisatsioonid, tugiisikud, psühholoogid, medõed ja muud 

terapeudid (kõne- ja keeleoskused), lastekaitse, nõustajad, korrakaitse, ühingud, 

äriühingud, kultuurinõustajad, sisserännanute ühingud, vabaühendused ja muud 

kogukondlikud spordi-, kultuuri-, keskkonna- ja aktiivse kodanikkonna 

organisatsioonid jms. Sidusrühmade valimisel tuleb arvesse võtta nende sobivust 

ja asjakohasust konkreetses olukorras. Koostöö sotsiaalsete partnerite ja kohalike 

ettevõtetega on väga oluline, kuna see aitab siduda õppekava paremini tööeluga 

ning muuta see noorte jaoks köitvamaks.  Sidusrühmade kaasamine peab 

võimaldama pidevat tagasisidet ning vajadusel kaasatuse kohandamist või 

muutmist.  Tuleb tunnustada sidusrühmade väärtust ja panust. 
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 Tugi ja juhtimine. Koostöö ja võrgustike arendamiseks ja korraldamiseks kohalikul 

tasandil on vaja poliitilist toetust ning protsessi selget ja jõulist juhtimist.  Võimalik 

on ka kasutada asjakohase valitsustasandi juhtnööre. Sisse tuleb seada 

mehhanismid, mis tagavad vastavalt iga riigi tingimustele teabe liikumise kooli, 

sidusrühmade ja asjaomaste asutuste vahel. Häid tavasid ja nendega seostuvat 

teavet peaks jagama kohalikul, piirkonna, riigi (vajadusel) ja rahvusvahelisel 

tasandil. 

 Ühtne strateegia. Sidusrühmade koostööd aitab korraldada ühtne 

strateegia/tegevuskava, mis põhineb selgetel eesmärkidel ja ülesannete 

ühesugusel mõistmisel.  Strateegia/kava peaks keskenduma õpilase vajadustele, 

hõlmama mitmeid asutusi, tunnustama iga sidusrühma eri vaatenurki ja eesmärke. 

Oluline on, et rollid, kohustused ja struktuurid on kohe algusest peale selgelt 

sõnastatud ja kokku lepitud, nt kohalikest tingimustest lähtudes lepingu vormis. 

Koordineerimiskeskuse loomine võib aidata ületada paratamatuid vastuolusid, kuid 

see saab toimida ka keskusena, mis pakub sidusrühmadele toetust, korraldab 

teabevahetust, teenuseid ja süsteeme, et toetada koolist väljalangejaid.  Tuleb 

luua järelevalve- ja hindamismehhanismid, mis võimaldavad pidevat tagasisidet 

ning vajadusel kaasatuse kohandamist või muutmist. Võimalusel võib välja töötada 

juhised/näitajad, mille abil on võimalik teha enesehindamist.  

 

Lõppmärkused  

See dokument esitab koolipoliitika töögrupi koolist väljalangemise teemalise töö 

järeldused.  Selles on esitatud põhilised seisukohad, mis puudutavad ühtset ideelist ja 

praktilist raamistikku tegevusteks, millega võidelda koolist väljalangemise vastu.  

Dokument pakub välja järjepideva tegevuse mudeli, mis aitaks Euroopa Liidul 

saavutada oma põhieesmärki koolist väljalangevuse osas – viia see aastaks 2020 alla 

10%.  Lisaks leiab dokumendist juhiseid, mis võiksid aidata liikmesriikidel välja 

töötada koostööl põhineva lähenemise koolist väljalangemise tõkestamiseks.   

Poliitika põhipunktides antakse nõu, kuidas võimestada ja toetada eri sidusrühmi, et  

kaasata neid terviklikku käsitlusse koolist väljalangemise tõkestamiseks. Seda 

käsitlusviisi kasutatakse usus, et koostööpõhine lähenemisviis toob üle kogu Euroopa 

kaasa muutused inimeste ja kogukondade elu muudeski aspektides.  Samuti loob 

dokument poliitilise tausta Euroopa koolide netiteatmikule „European Toolkit for 

schools“ (Abinõud koolist väljalangemise vastu), mis jätkab Euroopa riikide heade 

tavade kogumist.  Koolipoliitika alane koostöö jätkub kõikjal Euroopa Liidus ning see 

pakub täiendavaid võimalusi vastastikuseks õppimiseks ja kogemuste jagamiseks.   
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