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Kopsavilkums 

Šis ziņojums sniedz padziļinātu salīdzinošo analīzi par trīspadsmit valodu 
gadījumu izpēti, lai gūtu priekšstatu par minoritāšu valodu situāciju 

izglītības jomā Eiropā. Ir aprakstītas norādes par paraugpraksi un izceltas 
problēmas, ar kurām saskaras minoritāšu valodas izglītībā. Īpaša uzmanība 

ir vērsta uz profesionālo izglītību un karjeras perspektīvām. Visbeidzot, šis 
ziņojums sniedz ieteikumus par to, kā ES var atbalstīt minoritāšu valodas 
izglītībā. 
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KOPSAVILKUMS 

Galvenie konstatējumi 

Pamatojoties uz attiecīgajiem tiesību aktiem, projektiem un literatūru kopā ar padziļinātu 

salīdzinošo analīzi par trīspadsmit konkrētu gadījumu izpēti, šajā ziņojumā ir uzskaitīti dažādi 

galvenie konstatējumi, kuriem ir būtiska nozīme padziļinātai izpratnei par paraugpraksi un 

problēmām saistībā ar reģionālajām un minoritāšu valodām izglītībā. Nozīmīgākie konstatējumi 

ir šādi. 

 Nav vienas visiem piemērotas paraugprakses, kas derētu visām minoritātēm. 

 Atzīstot valodu par vienu no oficiālajām valodām vai par oficiālo valsts valodu, valsts 

apņemas veikt konkrētus pasākumus, lai aizsargātu un veicinātu šo valodu. 

 Nacionālajai valstij ir jāīsteno nepieciešamie pasākumi, kurus tā ir piekritusi veikt. 

 Institucionālam atbalstam un valodu plānošanai  ir būtiska nozīme attiecībā uz 

minoritāšu izglītību. 

 Attiecībā uz izglītību minoritāšu valodā plaši atzīta problēma, kas jāizskata, ir jautājums 

par augstas kvalitātes mācību materiālu pieejamību un kvalificētiem minoritāšu valodu 

skolotājiem. 

Visizplatītākā un vispārēji atzītā problēma minoritāšu valodu izglītībai attiecas uz augstas 

kvalitātes mācību materiāla pieejamību un minoritāšu valodu skolotāju prasmēm. Lai gan 

nepastāv viens visiem piemērots risinājums problēmām, ar ko saskaras minoritātes, šis 

ziņojums sniedz vairākus vispārīgus ieteikumus minoritāšu valodu turpmākai attīstībai un 

atbalstīšanai. 

Jāatzīmē, ka galvenā atbildība par būtiskiem pasākumiem, kas īstenojami, lai uzlabotu 

minoritāšu valodu izglītības kvalitāti, gulstas uz nacionālo valsti. Nacionāla valsts var apņemties 

turpmāk veicināt un attīstīt savas minoritāšu valodas, atzīstot valodu (-as) kā vienu no 

oficiālajām vai oficiālo valsts valodu vai/un ratificējot Eiropas reģionālo un minoritāšu valodu 

hartu (ECRML) attiecībā uz attiecīgo (-ajām) valodu (-ām). Proti, institucionālais atbalsts un 

valodu plānošana  ir svarīgākie tā atbalsta komponenti, ko nacionāla valsts var sniegt.  

Ieteikumi 

Ieteikumi, kas izriet no salīdzinošas gadījumu izpētes analīzes (2. pielikums), ir vērsti uz dažāda 

veida jautājumiem. Pamatojoties uz pārskatu šā ziņojuma 1. nodaļā, kā arī 2. nodaļā veikto 

analīzi, šis ziņojums sniedz Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm šādus ieteikumus: 

 uzturēt un popularizēt programmas, kas vērstas uz pieredzes un paraugprakses 

apmaiņu attiecībā uz Eiropas reģionālajām un minoritāšu valodām;  
 

 veicināt ES mēroga pētījumus par izglītības, valodu apguves un mācību modeļiem 

daudzvalodu vidē;  
 

 veicināt kvalitatīvu mācību materiālu izstrādi minoritāšu valodās visos izglītības līmeņos; 
 

 veicināt stabilas starpvalstu attiecības, jo īpaši pierobežas reģionos, kur iedzīvotāji runā 

abās valodās; 
 

 izstrādāt starptautisku kompensācijas sistēmu, kas stimulētu skolotājus apgūt spēju 

prasmīgi strādāt daudzvalodu klasē; 
 

 vairot izpratni par daudzvalodību Eiropā; 

 mudināt dalībvalstis ratificēt tiesiskos regulējumus pienācīgai juridiskai valodas 

atzīšanai; 

 īstenot valodu plānošanu kā vienu no galvenajiem ilgtermiņa jautājumiem valsts 

politikā; 
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 stimulēt dalībvalstis nodrošināt pastāvīgas minoritāšu valodu mācīšanās iespējas no 

pirmsskolas izglītības līdz trešā līmeņa izglītībai. 
 

Šo priekšlikumu pamats un sīkāks apraksts un skaidrojums par ieteikumiem ir atrodami 

3. nodaļā. 

Vispārīga informācija 

Eiropā ir daudz minoritāšu valodu, un katrai no tām jāpārvar atšķirīgs apstākļu kopums 

nacionālas valsts līmenī vai reģionālā līmenī. Jēdzieniem “minoritāte” un “minoritāšu” valodas 

nav fiksētas definīcijas. Gatavojot šo pārskatu, izvēle notika saskaņā ar definīciju, kas lietota 

ECRML, un tas pievēršas tikai tādām valodām, kuras kādā atsevišķā kādas valsts teritorijā lieto 

šīs valsts valstspiederīgie. Praksē tas nozīmē to, ka netiek ņemtas vērā valodas, ko izmanto 

grupas, kuras ir migrējušas uz Eiropu vai Eiropā pēdējo desmitgažu laikā. 

Saskaņā ar subsidiaritātes principu jautājumi par minoritāšu valodām izglītībā ir jārisina valsts 

un dažkārt pat reģionālā līmenī. Tomēr nedrīkst aizmirst starptautisko un, vēl precīzāk, Eiropas 

ietekmi uz šiem jautājumiem. Daudzas Eiropas kontinenta valstis ir parakstījušas un 

ratificējušas ECRML un Pamatkonvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību (FCNM), kas 

paredz šīm valstīm pieņemt attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu un attīstītu savu nacionālo 

minoritāšu un valodu situāciju. Abi ir juridiski saistoši Eiropas Padomes instrumenti, un jo īpaši 

ECRML ir konkrēti vērsta uz tiesībām, ko minoritāšu valodas var pieprasīt attiecībā uz izglītību 

saskaņā ar šo Hartu. Ietekmei, kāda ir ECRML un FCNM, attiecīgajām ES hartām, piemēram, 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartai, kā arī atbalstam, ko Eiropas Savienība var sniegt, 

piemēram, uzsākot pētījumus vai projektus, kas veicina sadarbību starp vairākām minoritāšu 

valodu zonām, ir ļoti būtiska nozīme, kad tiek diskutēts par minoritāšu valodām izglītībā.  

Galvenais šā izpētes projekta mērķis ir sniegt skaidru pārskatu par  trīspadsmit Eiropas 

minoritāšu valodu situāciju, jo īpašipar šo minoritāšu valodu lomu izglītībā. Ziņojumā ir iekļauta 

arī nodaļa par vispārīgiem jautājumiem, tostarp izmantotā minoritāšu valodu definīcija, 

apraksts par attiecīgajiem starptautiskajiem nolīgumiem un norisēm ES līmenī. Ir svarīgi 

apzināties, ka jau pastāv plaša sistēma reģionālo valodu aizsardzībai un veicināšanai. 

Trīspadsmit apskatītie gadījumi ir salīdzināti, pamatojoties uz to paraugpraksi un problēmām. 

Lai gan ikvienā reģionā ir sava specifiskā valodas situācija, var daudz gūt no paraugprakses 

apmaiņas un daudz var savstarpēji mācīties no problēmām. Tiek apsvērts arī tas, kāda var būt 

ES loma šajā sakarā.  

Metodoloģija  

Šajā pētījumā izmantotā metodoloģija bija rakstiski visaptveroši individuālo gadījumu pētījumi 

attiecībā uz visām izvēlētajām valodām. Informācija tika iegūta galvenokārt no pētniecības 

centra Mercator sērijas „Regional Dossiers” („Reģionālās lietas”), ko papildināja intervijas ar 

ekspertiem no dažādiem Eiropas reģioniem (1. pielikums). Šīs intervijas papildināja šā 

ziņojuma gadījumu izpētes pārskatu, un to rezultātā tika iegūta sīkāka informācija, piemēram, 

par īpašām valodu situācijām un karjeras aspektiem. Lai sniegtu visaptverošu sistēmu, kurā 

var iekļaut šo ziņojumu un tā rezultātus, ir veikts plašs pārskats par attiecīgajiem tiesību 

aktiem, literatūru un Eiropas projektiem.   


