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KOKKUVÕTE 
 
Uurimus Euroopa koolide lõpetajate akadeemilise ja tööalase karjääri kohta, mis viidi läbi 
ajavahemikul veebruarist kuni septembrini 2008, põhines peamiselt ligi 3 000 lõpetanu (täpsemalt 2 
987) elektroonilisele küsitlusele antud vastustel. See arv esindab ligi 8,5 % (täpseima võimaliku 
hinnangu alusel, mille me teha suutsime) lõpetanute hulgast, kes on alates Euroopa koolide 
süsteemi loomisest ligi 50 aasta eest omandanud Euroopa küpsustunnistuse. See osakaal võib näida 
väiksena, kuid kui arvestada, et Euroopa koolid ei kogunud ega ajakohastanud süstemaatiliselt 
andmeid oma lõpetanute asukoha kohta ning säilitavad ainult lapsevanemate aadressid (mida aga ei 
ajakohastata pärast seda, kui lapsed Euroopa koolidest lahkunud on), siis võib seda protsenti 
küllaltki arvestatavaks pidada. 53 % vastajatest on üle 26 aasta vanused ja seega võib öelda, et nad 
on oma akadeemilise hariduse omandanud ja alustanud tööalast karjääri; ligi kolm kümnest on üle 
40 aasta vanused ning ligi üks kümnest üle 50 aasta vanune, mis viib järeldusele, et olulise osa 
vastanutest moodustavad lõpetanud, kelle tööalast karjääri võib pidada väljakujunenuks, kuigi 
vastanud kaldusid kahtlemata olema nooremapoolsed. Vastuste esinduslikkust kinnitab ühtlasi 
vastanute arv kooli suuruse järgi: 71 % vastanutest lõpetasid n-ö suure kooli Brüsselis või 
Luxembourgis ning 29 % mõne muu n-ö väiksema kooli, mida tuleb võrrelda vastavalt praeguse 60 
% ja 40 % jaotusega, kuid meeles tuleb pidada seda, et n-ö väiksemad koolid on ka nooremad, nii et 
nende koolide osakaal lõpetanute hulgas peab olema väiksem kui nende osakaal praeguses koolide 
õpilaste arvus. Samuti on peaaegu võrdselt esindatud mõlemad sood: 55 % vastustest tuli naissoost 
lõpetanutelt ja 45 % meessoost lõpetanutelt – arve tuleb võrrelda praeguse jaotusega, kus 51 % on 
tüdrukud ja 49 % poisid (seega esineb kerge, kuid lubatav kalle naissoost vastanute poole). 
Topeltkodakondsusega vastanud välja jättes on 49 % vastanutest ELi algse 6 liikmesriigi 
kodanikud, 14 % EL 10 või EL 6 ning 26 % hiljem ühinenud liikmesriikide kodanikud. Mis puutub 
emakeelde, siis on 65 % vastanute emakeeleks üks kolmest Euroopa koolide niinimetatud 
töökeelest (inglise, prantsuse või saksa keel), ning ülejäänud kasutavad emakeelena mõnda teist 
ametlikku keelt või hoopis mõnda mitte ELi 27 keelt (ja 17 % märgib emakeeleks rohkem kui ühe 
keele). Lõpetuseks tasub mainida, et 54 % vastanutest on kõik oma kooliaastad veetnud Euroopa 
koolis ning lausa 81 % saanud seal ka täieliku keskhariduse (7 aastat), mistõttu on mõistlik väita, et 
nad tundsid uuringus osalemiseks süsteemi piisavalt hästi. 
 
Enne saadud vastuste analüüsi käsitlevatesse detailidesse laskumist tahavad konsultandid esitada 
Euroopa koolide süsteemi kõige olulisemate õppekavade kohta tehtud analüüside tulemused 
eesmärgiga tuua esile haridussüsteemi tugevused ja nõrkused sellisel määral, nagu on nende 
ametlike suuniste põhjal võimalik otsustada. Üllatusena ei tohiks tulla see, et Euroopa koolid 
peavad oluliseks keelte õpetamist kas eraldi ainena või õppeainete sisu ja keeleõppe ühendamise 
kontekstis, seda näiteks ajaloos ja geograafias. Saadud vastuste analüüs näitas (vt infra), et selline 
haridus annab ilmselt õpilastele väga hea ettevalmistuse sageli rahvusvaheliseks (või peaksime 
ütlema kultuuridevaheliseks) akadeemiliseks ja/või tööalaseks karjääriks, isegi kui enamiku 
keelekursuste õppekavade sisu ei kattu hiljuti selles osas standardiks saanud Euroopa keeleõppe 
raamdokumendis öelduga. 
 
Lisaks keeleõppele on Euroopa koolid ühtlasi üle keskmise taseme (võrreldes ELi riikide 
haridussüsteemidega, mida analüüsis Eurydice) loodusteaduste õpetamise vallas (bioloogia, keemia 
ja füüsika). Kahtlemata selle tulemusena on nende lõpetajate arv, kes valisid edasiõppimise nendes 
valdkondades, üle Euroopa keskmise, seda eriti tüdrukute puhul. 
 
Konsultandid analüüsisid ühtlasi meetmeid, mis on võetud õppimisraskustega õpilaste toetamiseks. 
Nende meetmete tähtsust tuleks vaadelda asjaolu taustal, et Euroopa koolid pakuvad ainult ühte liiki 
haridust (isegi kui selle liigi raames saavad õpilased valida suure hulga erinevate võimaluste vahel), 



Academic and professional careers of graduates of the European Schools 

PE 408.949 2

mis valmistab ette akadeemiliseks karjääriks, kuid ei paku kutseõpet või kunstialast haridust. Teiste 
sõnadega ei saa õpilased, kellel on pakutava kavaga raskusi, lihtsalt üle minna neile paremini 
sobivale haridussüsteemile; siit ka vajadus aidata neil võimalikult suures ulatuses ületada 
õpiraskused, seda eriti siis, kui need põhinevad keelelistel probleemidel (siinkohal SWALS 
meetmete tähtsus – ilma keelesektsioonita õpilaste toetamise meetmed). Tuleb märkida, et 
tugimeetmed ei piirdu üksnes nende juhtudega, vaid hõlmavad lisaks üldisemaid õppimise 
toetamise meetmeid eri õppimisraskuste jaoks ning ühtlasi meetmeid hariduslike erivajadustega 
õpilaste kaasamiseks. Nendele meetmetele vaatamata on klassi kordama jäämise tase ikka veel veidi 
kõrgem kui Euroopa keskmine ning puudutab ligi ühte poissi neljast ja ühte tüdrukut seitsmest. 
Seoses sellega on asjakohane märkida, et vastanute sõnade kohaselt on klassi kordama jäämine 
tingitud jämedalt võetuna samavõrra keelelisest haridusest (eraldi ainena või õppeainete sisu ja 
keeleõppe ühendamise kaudu) kui loodusteadustealasest haridusest, kuna mõlemal juhul puudutab 
see ligi ühte õpilast neljast, kes pidid klassi kordama. 
 
Konsultandid on samuti püüdnud eraldi lisas esitada soovitusi mitte niivõrd praeguse süsteemi 
parandamise kohta, mida võib ka vastuste põhjal (vt infra) küllaltki edukaks pidada, vaid pigem 
selle kohta, kuidas ka ELi riikide haridussüsteemid saaksid mõned tema tugevused üle võtta. Kuid 
enne üksikasjadesse laskumist on kasulik vastuseid analüüsida ja vaadata, mil määral need 
kinnitavad Euroopa koolide kava analüüsi tulemusi. 
 
Euroopa koolid valmistavad üldiselt oma lõpetajaid akadeemiliseks karjääriks väga hästi ette, kuna 
94 % vastanutest sellist karjääri alustas ning neist omandas 8 inimest 9st lõpuks vähemalt 
bakalaureusekraadi või sellega võrdväärse kvalifikatsiooni. Märkimisväärne on ka asjaolu, et 
oluline arv lõpetajaid (38 %) õpib rohkem kui ühes kõrgkoolis või ülikoolis, ning ainult vähestel 
juhtudel (umbes üks kolmest) on see tingitud asjaolust, et neil ei õnnestunud esimeses kõrgkoolis 
või ülikoolis, kus nad käisid, diplomit saada. Lisaks asub 30 % juhtudest esimene kõrgkool või 
ülikool riigis, mis ei ole ei nende kodumaa ega ka riik, kus nad Euroopa koolis käisid (ligi sama 
suur arv juhtudest ehk 29 %, see näitab, et õppekeel ei olnud nende emakeel – teiste sõnadega 
kinnitab keeleline paindlikkus geograafilist mobiilsust). See tõendab piisaval määral lõpetanute 
suurt mobiilsust akadeemilisel tasandil, mis leiab ühtlasi kinnitust tööalase karjääri tasandil (vt 
infra). Märkida tuleb ka seda, et niisugust mobiilsust ei ajenda asjaolu, et vastanud pidasid oma 
emakeele õpetamise taset liiga madalaks akadeemilise karjääri alustamiseks selles keeles: 
tõepoolest, olenevalt keelest leidis ainult 1–3 %, et tase ei ole piisavalt kõrge. Tunnustust viisile, 
kuidas Euroopa koolid oma lõpetajaid kõrghariduseks ette valmistavad, kinnitas hinnang, mille 
kohaselt tundis olenevalt emakeelest 80–85 %, et nad on samaväärselt või isegi paremini ette 
valmistatud kui nende kaasõpilased kõrgkoolis või ülikoolis; kusjuures n-ö suurte või väikeste 
koolide lõpetajate avaldatud tunnustuse vahel ei ole märgatavat vahet. Teisest küljest vajab 86 % 
lõpetanutest bakalaureusekraadi omandamiseks kuni 4 aastat ning 84 % magistrikraadi 
omandamiseks kuni 6 aastat, mis viitab mõningasele kordamisele kõrghariduse tasemel. 
 
Lõpetajate osakaal, kes valivad kõrghariduse loodusteaduste vallas (20 %), on Euroopa keskmisest 
oluliselt suurem (11 %), ning erinevus on tüdrukute puhul poistega võrreldes veelgi suurem. 
Asjaolu, et Euroopa koolide süsteem peab ühtlasi lisaks ilmselgele keelelise hariduse tähtsusele 
väga oluliseks loodusteaduslikku haridust, avaldab kahtlemata nendele valikutele mõju; statistiline 
analüüs kinnitab kindlat seost loodusteaduslike ainete valimise vahel valikainetena keskkooliosas 
ning loodusteaduse valimise vahel kõrgkooli tasemel; arvestades loodusteaduste tähtsust meie 
ühiskonnas, võib Euroopa koolide süsteemi seda aspekti kasulikuks pidada. 
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Sotsiaal-majanduslike harude analüüs, kus lõpetajad oma tööalast karjääri alustavad, näitab, et 
Euroopa koolide süsteemi läbimine koos kõrghariduse omandamisega avab tee paljude eri 
töökohtade juurde. Väärib tähelepanu, et 65 % meessoost ja 55 % naissoost lõpetanuid 
iseloomustab oma töökeskkonda oma karjääri alguses rahvusvahelisena, ning need näitajad 
kasvavad veelgi karjääri hilisemas etapis. Võib-olla tasub märkida veel seda, et vaid 7 % alustab 
karjääri mõnes Euroopa Liidu institutsioonis vaatamata tõsiasjale, et 68 % lõpetanute perekonnad 
kuuluvad niinimetatud I kategooriasse1. Mis puutub keelte kasutamisse tööalase karjääri alguses, 
siis ei tule veelgi detailsemaks minnes üllatusena, et 51 % lõpetanutest, kelle emakeeleks on inglise 
keel, kasutab ühtlasi oma töökeskkonnas suhtluskeelena peamiselt inglise keelt; see kehtib ainult 38 
% lõpetanute puhul kõikide muude keelte kohta (st 38 % õpilasi, kelle emakeeleks on mõni muu 
keel peale inglise keele, kasutab kõige sagedamini oma tööalases keskkonnas oma emakeelt), kuid 
see keskmine varjab endas olulisi erinevusi, mille kohta konsultantidel selgitusi ei ole: kreeka keele 
puhul on see arv vaid 24 %, samas kui portugali keelel ligi kaks korda nii suur ehk 47 %; saksa 
keelel, mis on üks kolmest Euroopa koolide peamisest töökeelest, on see 32 %, olles madalam kui 
näiteks hollandi keele 36 %. Need arvud muide kattuvad keelte valikuga kõrghariduse tasemel: taas 
ei tule üllatusena, et 86 % õpilasi, kelle emakeeleks on inglise keel, õpib kõrgkoolis või ülikoolis 
selles keeles, kuid vaid 62 % saksa keelt kõnelevatest lõpetanutest jätkab kõrgharidust saksa keeles, 
mis on madalam kui hollandi keel oma 71 %ga. 
 
Perekondade sotsiaalne taust on küllaltki omapärane, kuna 82 % kuulub perekonda, kus vähemalt 
ühel vanemal on bakalaureusekraad või kõrgem kvalifikatsioon; see on ligi neli kuni viis korda 
kõrgem kui Euroopa keskmine. Sellest hoolimata oli vaid 47 % vastanutest arvamusel, et nende 
sotsiaalsel taustal on olnud otsustav mõju nende akadeemilisele karjäärile, kuid võttes arvesse ka 
neid, kes leidsid, et sellel on olnud mõningane mõju, tõuseb osakaal 82 %-le. 
Ja kuigi vanemate tööalase taseme vahel on raske võrdlusi teha, on põhjendatud väide, et ligi 55 % 
juhtudest töötab üks vanematest töökohal, mis on võrreldav tasemega A(*) või B(*) Euroopa 
institutsioonides. 
 
Samuti on analüüsitud põhjuseid (vastajate antud), miks vanemad nad Euroopa kooli saatsid. Kuna 
68 % on I kategooriasse kuuluvast perekonnast, oli see mõistetavalt kõige sagedamini nimetatud 
põhjus, millele järgnes Euroopa koolide mitmekultuuriline olemus, asjaolu, et need pakuvad 
haridust emakeeles, hariduse hea üldine kvaliteet, ning viiendal kohal on Euroopa küpsustunnistus 
(mida nimetati kaks korda vähem kui muid olulisi põhjuseid, nagu I kategooria; muid põhjuseid 
nimetati harvem). 
 
Väljalangemise põhjuste analüüs näitab, et Euroopa koolide süsteemis antava hariduse taseme 
puudulikkust ei mainita peaaegu üldse; vastupidi, enamikul juhtudel peetakse haridustaset (ja eriti 
punkte, mille puhul süsteem tahab, et õpilased tugevad oleksid, nagu keeled ja loodusteadused) 
mõnede õpilaste jaoks liiga kõrgeks ning kuna nõrgematel – isegi kui nad saavad õppimisel toetust 
– ei ole muud valikut kui klassi kordama jääda, võib lõpptulemus olla see, et nad peavad süsteemist 
lahkuma ja sobivamas haridussüsteemis jätkama. Siiski on huvitav märkida, et kõige sagedamini 
mainitud põhjuseks on asjaolu, et vanemad (tegelikult peaaegu eranditult Suurbritannia kodanikud) 
saadavad oma lapsed internaatkooli oma kodumaal, kuid ühtlasi tundub, et sellel ei ole suurt midagi 
pistmist Euroopa koolide süsteemi kui sellise kvaliteeditasemega. 
 
 
 
 
                                                 
1 Õpilased, kellel vähemalt üks vanematest töötab mõnes Euroopa Liidu institutsioonis. 



Academic and professional careers of graduates of the European Schools 

PE 408.949 4

Kõike arvestades hindavad lõpetanud Euroopa koolis saadud hariduse kvaliteeti kõrgelt ja vaid 3 % 
vastanud lõpetanutest teatab, et nad ei saadaks oma lapsi Euroopa kooli ega soovitaks seda teistele. 
Lõpetanute protsent, kellel on jäänud positiivne arvamus Euroopa koolis veedetud ajast (ja kes 
kahtlemata saadaksid võimaluse korral sinna oma lapsed või soovitaksid seda oma sõprade ja 
sugulaste lastele), varieerub 68 ja 74 % vahel olenevalt kooli suurusest (suurtel koolidel on kõrgem 
protsent), ning 71 ja 74 % vahel olenevalt vastanute soost (poistel kõrgem protsent), keskmine on 
72 %. 
 
Lõpetuseks puudutas viimane analüüsi teema lõpetanute omavahelist suhtlemist; nagu me juba 
ütlesime, pingutasid Euroopa koolid ise varem oma lõpetanutega sideme hoidmiseks vähe, nii et oli 
huvitav näha, mil määral lõpetanud ise omavahel kontakti hoiavad. Tööalane suhtlus ei paista väga 
oluline olevat: vaid 11 % vastanutest kinnitab, et neil on kaasõpilastega tööalastel põhjustel 
regulaarne kontakt, ning selle arvu tõlgendamisel tuleb arvesse võtta, et 7 % vastanutest töötab 
mõnes Euroopa institutsioonis, kus endise kaasõpilase kohtamise võimalus on nagunii suurem kui 
muus töökeskkonnas. Tähele tuleb panna, et seda protsenti ei mõjuta oluliselt vastaja vanus, mis on 
teiselt poolt otsustav asjaolu, kui me vaatame suhtlust sotsiaalsetel põhjustel: siin on keskmine 
protsent nagunii palju kõrgem – 64 % vastanutest kinnitab, et neil on kaasõpilastega regulaarselt 
sotsiaalsel tasandil kontakt, ning kohe pärast lõpetamist on see arv isegi 79 % (kuni 20. eluaastani) 
ja kuni 25. eluaastani ikka veel 68 %, langedes hilisemas eas ühtlaselt kuni ligi 50 %-le. Nii või 
teisiti nähtub sellest ilmselt, et alus tööalaseks suhtluseks luuakse keskhariduse tasemel vaid 
piiratud ulatuses ning nähtavasti suuremal määral kõrghariduse tasemel ja tööalase karjääri enda 
raames. 
 
Konsultandid on arvamusel, et ülalmainitud elemendid pakuvad vastuse esitatud küsimustele ehk 
teiste sõnadega teemadele, mida selle uuringu jaoks korraldatud pakkumismenetluse 
spetsifikatsioonide kohaselt tuli vaadelda. Loomulikult ei ole ebatavaline, et vastused 
konkreetsetele küsimustele tõstatavad omakorda uusi küsimusi, millele saab vastata juba kogutud 
teabe põhjal või mis vajavad lisauuringut või mis annavad alust teatud laadi intellektuaalselt 
põhjendatud oletustele. 
 
Arvestades Euroopa koolide kavade kvaliteediga seotud järelduste positiivset olemust ja võimalusi, 
mida need tõendatult oma lõpetajatele akadeemilise ja tööalase karjääri osas pakuvad, kerkib kaks 
tähtsat küsimust: esiteks, millised täpselt on aspektid või kontseptsioonid, mis on omased Euroopa 
koolide süsteemile ja mida saab määratleda selle tugevustena, ning teiseks see, kas nende 
eksportimine riikide haridussüsteemidesse on pedagoogilisest või organisatoorsest vaatepunktist2 
soovitatav. Konsultandid on teadlikud aruteludest, mis selles kontekstis käimas on, ja arvavad, et 
otsuse vastuvõtmise protsessis, millega sidusrühmad praegu tegelevad, tuleks arvesse võtta järgmisi 
elemente: 

1) Euroopa küpsustunnistus avab lõpetajatele ilmselgelt ukse nende valitud ELi riigi 
kõrgkoolidesse ja ülikoolidesse ning, nagu numbrid kinnitavad, kasutab 94 % lõpetanutest oma 
küpsustunnistust tõepoolest kõrghariduse omandamise alustamiseks, kusjuures 62 % 
lõpetanutest kasutab ühtlasi küpsustunnistuse n-ö rahvusvahelist mõõdet, kuna 62 % 
lõpetanutest käib kõrgkoolis või ülikoolis riigis, mis ei ole nende päritolumaa. 

 

                                                 
2 Tuleb märkida, et kui mitte kõigil, siis mõnedel konkreetsetel elementidel, mis aitavad kaasa Euroopa koolide 

süsteemi tugevusele, võib olla oluline maksumus lisaressursside tõttu, mida need nõuavad. Kuna selles uuringus ei 
ole analüüsitud rahalisi aspekte, ei võtnud konsultandid oma järeldustes rahalisi elemente arvesse. 
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Esimest protsenti (94 %) ei saa pelgalt Euroopa küpsustunnistuse arvele kanda: uurimusest 
ilmnes, et 82 % lõpetanutest on perekonnas vähemalt ühel vanemal kõrgkooli diplom ning see 
on, ja ilmselt mitte juhuslikult, lõpetanute protsent, kes oli arvamusel, et nende sotsiaalne taust 
avaldab nende akadeemilisele karjäärile mõningat kuni otsustavat mõju. 

Teine protsent (62 %) sõltub loomulikult Euroopa küpsustunnistuse olemasolust, kuid see 
dokument üksi ainult hõlbustab kõrgkooli või ülikooli pääsu mis tahes ELi riigis, kuid ei taga 
iseenesest seda, et tunnistuse omanikud seal ka edukad on, kuna see oleneb palju suuremas osas 
antud hariduse üldisest kvaliteedist ja keele tundmisest, milles kõrgharidust antakse, kui 
Euroopa küpsustunnistusest endast. Selle tulemusena ei pruugi Euroopa küpsustunnistuse 
kontseptsiooni eksportimine ELi riikide haridussüsteemidesse, ilma et samal ajal tagataks 
võõrkeele õpetamise piisavalt kõrge tase, viia soovitud tulemusteni. 

2) Nagu punktist 1 ilmneb, ei ole võimalik võõrkeele õpetamise kõrget taset üle hinnata. Paljudes 
raportites on juba korratud, et üks põhjuseid, miks Euroopa koolid selles osas nii kõrgeid 
tulemusi saavutavad, on – lisaks suurele hulgale õppeperioodidele Euroopa koolide kavas, mis 
on pühendatud võõrkeeltele, ning asjaolule, et teise keele õpetamine algab juba varases eas – 
see, et süsteem rajaneb vastavat keelt emakeelena kasutavatele õpetajatele ja mitte ainult 
keelekursustele stricto sensu, vaid ka sellele, et võõrkeeli kasutatakse õppeainete sisu ja 
keeleõppe ühendamise kontekstis (nt ajaloos ja geograafias). Siinkohal tuleks jällegi küsida, kas 
emakeelt kõnelevate õpetajate kontseptsiooni ja/või õppeainete sisu ja keeleõppe ühendamise 
eksportimine sellisel kujul ELi riikide haridussüsteemidesse viiks samade tulemusteni. 
Tõsiasjana ei tohiks unustada, et asjaolu, et Euroopa kooli õpilased on nii-öelda kohustatud 
õpitavaid võõrkeeli oma igapäevases elus ja kaasõpilastega suheldes kasutama, aitab oluliselt 
kaasa keeletundmisele ja kasutamisele (kohene mõju Beatens Beardsmore`i kohaselt). See kuni 
keskkooli lõpuni kestev mitmekeelne ja -kultuuriline keskkond on endiselt Euroopa koolide üks 
eripärasid, mida võib olla keeruline riikide haridussüsteemidesse kopeerida, mis – seistes 
silmitsi tõsiasjaga, et järjest rohkem lapsi on muudest kultuuridest kui see, kus nende kool 
paikneb – tunduvad keskenduvat peamiselt õpetamisel kasutatava keele kiirele lastele selgeks 
õpetamisele ning ei hinda seega võimalusi, mida see keeleline mitmekesisus võib pakkuda3. 
Loomulikult vajaks soovitus teha muudatusi riikide haridussüsteemis, mille eesmärk oleks 
võõrkeelte tutvustamine varases eas, palju põhjalikumat analüüsi kui võib oodata konsultantide 
tehtud käesolevast uuringust. 

3) Euroopa koolide süsteemi üks eesmärke ei ole mitte ainult valmistada õpilasi ette edukaks 
akadeemiliseks (ja tööalaseks) karjääriks, vaid ühtlasi teha neist head Euroopa kodanikud, kes 
on avatud ja tunnustavad muid kultuure. Selle tugevdamiseks on jõustatud Euroopa tundide 
kontseptsioon (algkooli tasemel). Ka siinkohal võib küsida, kas seda kontseptsiooni saaks 
eksportida riikide haridussüsteemidesse. Loomulikult peab kool selleks, et niisugust laadi 
kursused tõepoolest edukad oleksid, olema mitmekultuurilise iseloomuga, mida lapsed iga päev 
tunnetaksid, et muuta avatuse ja tunnustuse kontseptsioon teoreetilise asemel praktiliseks. Seda 
öeldes näib siiski kasulikuna anda õpetajatele riikide haridussüsteemides, mis ei ole nii 
mitmekultuurilised kui Euroopa koolide süsteem, õpetamisvahendid, mis aitavad neil 
samasuguseid tegevusi läbi viia, mida nähakse ette Euroopa tundides. 

 

                                                 
3  Hiljutise Euroopa Komisjoni teatise kohaselt: Meie ühiskonnas on ka kasutamata keelelisi võimalusi: tuleks 

kõrgemini hinnata seda, kui inimesed kasutavad kodus ja kohalikus keskkonnas või naabritevaheliseks suhtlemiseks 
erinevaid keeli (Euroopa Komisjon, 2008, lk 6). 
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4) Lõpetuseks on uuring näidanud, et olemas on statistilised tõendid, mis kinnitavad seost selle 
vahel, kui oluliseks peetakse Euroopa koolide süsteemis loodusteaduste õpetamist (korralik alus 
kõigile, millele võib järgneda hilisem spetsialiseerumine kõige enam huvitatud õpilastele) ja kui 
paljud lõpetajad valivad kõrghariduse jätkamise nendes valdkondades. Olenevalt sellest, mil 
määral võib seda meie ühiskonna tuleviku jaoks kasulikuks pidada, võib nimetatud aspekt anda 
mõtlemisainet sidusrühmadele riikide haridussüsteemides nende õppekavade ülesehituse kohta. 

 


