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ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Az Európai Iskolákban végzett diákok tudományos és szakmai pályájáról szóló tanulmány, 
amelyet a 2008. február és szeptember közötti időszakban készítettek, elsősorban egy 
megközelítőleg 3000 diák (pontosan 2987) részvételével végzett elektronikus felmérés 
eredményein alapul. Meg kell jegyezni, hogy ez a szám (legjobb becsléseinek szerint) kb. 8,5%-
át képviseli azoknak a volt diákoknak, akik az Európai Iskolák rendszerének közel 50 éves 
fennállása óta sikeres európai érettségi vizsgát tettek. Ez a szám alacsonynak tűnhet, de 
figyelembe véve, hogy az Európai Iskolák nem követték rendszeresen nyomon és aktualizálták 
végzett diákjaik tartózkodási helyét, mindössze a szülők lakcímét tartják nyilván (és ezt sem 
frissítik, miután a diák elhagyja az Európai Iskolát), ez a százalékos arány elég reálisnak 
tekinthető. A válaszadók 53%-a 26 évesnél idősebb, tehát rájuk úgy tekinthetünk, mint akik 
befejezték felsőfokú tanulmányaikat és elkezdték szakmai pályafutásukat; közülük 10-ből 
mintegy 3-an 40 évnél idősebbek, és 10-ből kb. 1 személy 50 évnél is idősebb – ebből az 
következik, hogy a válaszadók jelentős része olyan egykori diák, akinek szakmai pályafutása 
már jól megalapozott, jóllehet a válaszadók tekintetében kétségkívül van egyfajta elmozdulás a 
legfiatalabb kohorsz felé. A válaszok reprezentatív jellegét a válaszadók összetétele is 
megerősíti, az adott iskola nagyságának megfelelően: a válaszadók 71%-a brüsszeli vagy 
luxembourgi „nagy” iskolában végezte tanulmányait, míg 29%-uk valamelyik „kisebb” 
iskolában tanult; ehhez képest a jelenlegi megoszlás 60%, illetve 40%, de nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy a „kisebb” iskolák rendszerint egyben az újabb alapításúak is, így a 
végzős diákok részaránya esetükben mindenképpen alacsonyabb a jelenleg beiskolázott diákok 
rájuk eső részénél. A válaszadók esetében a nemek megoszlása szinte azonos volt: a válaszok 
55%-át nők, míg 45%-át férfiak adták – a nemek jelenlegi megoszlása szerint 51% a lányok 
aránya és 49% a fiúké (tehát van némi elmozdulás a női válaszadók felé, ami azonban még 
elfogadható). A kettős állampolgársággal rendelkező válaszadókat nem számítva a válaszadók 
49%-a az eredeti hat uniós tagállam (EU6) állampolgára, 14%-a az EU10/EU6 állampolgára, 
26%-uk pedig a később csatlakozott tagállamokból érkezett. Ami a válaszadók anyanyelvét 
illeti, 65%-uk az Európai Iskolák három ún. munkanyelvének vagy közös érintkezési nyelvének 
egyikét beszéli (angol, francia és német), míg a többiek valamely más hivatalos nyelvet vagy 
akár az EU27 hivatalos nyelveitől eltérő nyelvet használnak anyanyelvként (a válaszadók 17%-a 
jelezte, hogy nem csak egy anyanyelve van). Végül érdemes megemlíteni, hogy a válaszadók 
54%-a iskolaéveit teljes egészében Európai Iskolákban töltötte, és 81%-uk középfokú 
tanulmányait végezte mindvégig ilyen intézményben (7 év), tehát nyugodt szívvel 
kijelenthetjük, hogy elég jól ismerik a rendszert ahhoz, hogy egy ilyen felmérésben részt 
vegyenek. 
 
Mielőtt rátérnénk a válaszok részletes elemzésére, először az Európai Iskolák rendszerével 
kapcsolatos legfontosabb tantervi elemzésünk eredményeiről szeretnénk beszámolni. Célunk az, 
hogy rámutassunk az oktatási rendszer erősségeire és gyengeségeire, amennyire az e hivatalos 
iránymutatásokból megítélhető. Nem meglepő, hogy az Európai Iskolák nagy jelentőséget 
tulajdonítanak a nyelvoktatásnak, amely különálló tantárgy vagy más tárgyak – pl. a történelem 
vagy a földrajz – idegen nyelven történő tanítása keretében valósul meg (content and language 
integrated learning, CLIL). A kapott válaszok elemzéséből kitűnik (lásd alább), hogy az ilyen 
jellegű oktatás nagyon is nemzetközi (vagy fogalmazhatunk úgy, hogy interkulturális) felsőfokú 
tanulmányokra és/vagy szakmai pályára készíti fel a diákokat, még ha a legtöbb nyelvi kurzus 
tantervének tartalma nem is felel meg annak, ami e tekintetben szabványossá vált (közös európai 
nyelvi referenciakeret, CEFRL). 
 



Az Európai Iskolákban végzett diákok felsőfokú tanulmányairól és szakmai pályájáról 
 

 2

A nyelvtanítás mellett az Európai Iskolák a természettudományi tárgyak (biológia, kémia és 
fizika) oktatásában is átlagon felül teljesítenek (az EU nemzeti oktatási rendszereivel 
összehasonlítva, az Eurodyce vizsgálata szerint). Kétségkívül ebből következik, hogy azon 
végzős diákok száma, akik a felsőoktatás e területeit választják, meghaladja az európai átlagot, 
különösen a lányok esetében.  
 
A felmérés készítői a tanulási nehézségekkel küzdő diákok érdekében tett intézkedéseket is 
megvizsgálták. Ezen intézkedések fontosságát az adja, hogy az Európai Iskolák csupán egyféle 
oktatást nyújtanak (jóllehet ezen belül a diákok számos lehetőség közül választhatnak): az 
Európai Iskolák a felsőfokú oktatásra készítenek fel, és nem kínálnak szakképzést vagy 
művészeti képzést. Más szóval azok a diákok, akinek nehézségei adódnak a kínált programmal 
kapcsolatban, nem tudnak egyszerűen csak váltani a rendszeren belül egy számukra megfelelőbb 
oktatási típusra; ezért szükséges segíteni őket abban, hogy lehetőség szerint megoldják tanulási 
nehézségeiket, különösen akkor, ha e nehézségek nyelvi problémákból fakadnak (ez adja meg az 
ún. SWALS-intézkedések, azaz a nyelvi szekcióval nem rendelkező diákokat segítő 
intézkedéseket jelentőségét). Meg kell jegyezni, hogy a támogatási intézkedések nem 
korlátozódnak kizárólag ezekre az esetekre: a különböző tanulási nehézségekre irányuló, 
általánosabb tanulási támogató intézkedéseket is magukban foglalják, valamint a speciális 
oktatást igénylő tanulók integrálását célzó intézkedéseket. Ezen intézkedések ellenére az 
osztályismétlők száma még mindig némileg meghaladja az európai átlagot (kb. minden 
negyedik fiú és minden hetedik lány osztályt ismétel). E tekintetben érdemes megjegyezni, hogy 
a válaszadók szerint az osztályismétlések közel ugyanolyan mértékben történnek a (külön 
tárgyként vagy más tárgyak idegen nyelven történő oktatása keretében megvalósuló) nyelvi 
oktatás, mint a természettudományi tárgyak oktatása miatt, mivel mindkét esetben minden 
negyedik diák osztályismétlésre kényszerül. 
 
A felmérés készítői egy külön mellékletben ajánlásokat fogalmaztak meg; ezek nem a jelenlegi 
rendszer javításával kapcsolatosak, mivel – amint az a válaszokból is kitűnik (lásd alább) – e 
rendszer meglehetősen sikeresnek mondható, hanem inkább azzal, hogy az Európai Iskolák 
egyes erősségeit hogyan lehetne átültetni az EU nemzeti oktatási rendszereibe. De mielőtt 
rátérnénk a részletekre, tanulságos lenne a válaszok elemzése, hogy lássuk, azok milyen 
mértékben igazolják az Európai Iskolák program elemzésének megállapításait. 
 
Általában véve az Európai Iskolák nagyon jól felkészítik diákjaikat a felsőfokú tanulmányokra: 
a válaszadók 94%-a valóban el is kezdett ilyen tanulmányokat, és közülük 9-ből 8-an legalább 
felsőfokú alapképzési vagy azzal egyenértékű fokozatot szereztek. Mindenképpen meg kell 
jegyezni, hogy a végzett diákok jelentős része (38%) egynél több egyetemen vagy főiskolán 
tanul, és ennek csak az esetek kis részében (3-ból 1) az az oka, hogy az általuk választott első 
egyetemen vagy főiskolán nem tudnak diplomát szerezni. Ezenkívül az esetek csaknem 30%-
ában az első főiskola vagy egyetem nem abban az országban van, ahonnan az adott diák 
származik vagy ahol a számára korábban oktatást nyújtó Európai Iskola található (csaknem 
ugyanannyi esetben – 29% – ez azt jelzi, hogy az oktatásban használt fő nyelv nem az 
anyanyelvük, más szóval a földrajzi mobilitást nyelvi rugalmasságuk erősíti). Ez kellőképpen 
bizonyítja a végzett diákok nagymértékű mobilitását a felsőoktatás szintjén, ami szakmai 
karrierjük szintjén is megerősíthető (lásd alább). Továbbá meg kell jegyezni, hogy e 
mobilitásnak nem az az oka, hogy a válaszadók szerint az anyanyelvükön nyújtott oktatás szintje 
túlságosan alacsony ahhoz, hogy felsőfokú tanulmányaikat azon a nyelven végezzék: az adott 
nyelvtől függően a válaszadók mindössze 1–3%-a gondolta úgy, hogy az oktatás színvonala 
nem elég magas. Az arra vonatkozó elismerést, ahogyan az Európai Iskolák felkészítik 
diákjaikat a felsőfokú tanulmányokra, alátámasztotta az az értékelés, amely szerint – az 
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anyanyelvtől függően – a válaszadók 80–85%-a érezte úgy, hogy legalább olyan jól vagy akár 
jobban felkészült volt, mint egyetemi vagy főiskolai diáktársai; a felkészítés színvonalának 
elismerését illetően mellesleg nincs valós különbség a „nagy” és a „kisebb” iskolákban végzett 
diákok között. Ugyanakkor a végzett diákok 86%-ának 4 évbe is telhet a felsőfokú alapképzési 
fokozat megszerzése, és 84%-uknak 6 évig is eltarthat a mesterfokozat megszerzése, ami azt 
jelzi, hogy egyes esetekben a felsőfokú oktatásban is „évismétlésre” kerül sor. 
 
A felsőoktatásban természettudományi területeket választó végzős diákok aránya (20%) 
lényegesen magasabb az európai átlagnál (11%), és ez különösen igaz a lányok esetében. Az a 
tény, hogy az Európai Iskolák rendszere amellett, hogy a nyelvoktatásnak „magától értetődően” 
nagy jelentőséget tulajdonít, a természettudományok oktatását is kiemelten kezeli, kétségkívül 
befolyásolja a diákok által választott felsőoktatási irányt. A statisztikai elemzés megerősíti, hogy 
határozott kapcsolat áll fenn aközött, hogy a középfokú oktatásban a diákok fakultatív jelleggel 
választják a természettudományi tárgyakat, és hogy később a felsőoktatásban 
természettudományi területeken tanulnak tovább. Figyelembe véve, hogy a 
természettudományok milyen fontos szerepet töltenek be társadalmunkban, az Európai Iskolák 
rendszerének e jellemzőjét hasznosnak minősíthetjük. 
 
Azoknak a társadalmi-gazdasági ágazatoknak az elemzése, amelyekben a végzett diákok 
elkezdik szakmai pályájukat, azt mutatja, hogy az Európai Iskolák rendszere – felsőfokú 
oktatással kiegészítve – számos különböző állás tekintetében nyitott ajtókat jelent. 
Megjegyzendő, hogy a végzett diákok közül a férfiak 65%-a, a nőknek pedig 55%-a közölte, 
hogy pályájuk kezdetén nemzetközi környezetben dolgoztak, és ezek az arányok némiképp még 
emelkedtek is a karrier előrehaladásával. Talán érdemes felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy 
a diákoknak csupán 7%-a kezdte pályáját valamely európai intézménynél, annak ellenére, hogy 
a végzett diákok családjainak 68%-a az ún. I. kategóriába tartozik1. Ha jobban megvizsgáljuk 
azt, hogy az Európai Iskolák volt diákjai szakmai karrierjük kezdetén milyen nyelvet 
használnak, azt a nem meglepő eredményt kapjuk, hogy az angol anyanyelvű volt diákok 51%-a 
szakmai karrierje során is elsősorban anyanyelvét használja kommunikáció céljából; a többi 
nyelvet együttvéve ez csak a diákok 38%-ára igaz (azaz az angoltól eltérő anyanyelvű 
diákoknak 38%-a használja anyanyelvét leggyakrabban munkahelyi környezetben), ugyanakkor 
ez az átlag jelentős különbségeket fed el, amelyre a felmérés készítői nem tudnak magyarázatot 
adni: a görög nyelv esetében az arány mindössze 24%, míg a portugál esetében ennek közel 
kétszerese, 47%; a német nyelv esetében – amely az Európai Iskolákban az egyik ún. közös 
érintkezési nyelv – az arány 32%, ami alacsonyabb, mint például a holland nyelv aránya, ami 
36%. Ezek a számok egyébként összhangban vannak a felsőfokú oktatásban választott 
nyelvekkel: szintén nem meglepő, hogy az angol anyanyelvű diákok 86%-a ezen a nyelven 
folytatja egyetemi vagy főiskolai tanulmányait, míg a német anyanyelvű végzős diákoknak csak 
62%-a tanul tovább németül, amely arány alacsonyabb, mint például a holland nyelv esetében 
(71%).  
 
A családok szociális háttere is meglehetősen egyedi: a válaszadók 82%-a esetében legalább az 
egyik szülő felsőfokú alapképzési vagy magasabb fokozattal rendelkezik; ez az európai átlag 
négy-ötszöröse. Mindazonáltal a válaszadóknak csak 47%-a vélte úgy, hogy szociális hátterük 
„döntően befolyásolta” tanulmányaikat, de ha figyelembe vesszük azokat, akik szerint szociális 
hátterük „valamelyest befolyásolta” tanulmányaikat, az arány 82%-ra nő. 

                                                 
1 Olyan diákok, akinek legalább egyik szülője egy európai intézménynél dolgozik. 
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És bár nehéz összehasonlítást végezni a szülők szakmai előmenetelei között, kijelenthető, hogy 
az esetek mintegy 55%-ában az egyik szülő A(*) vagy B(*) szintű vagy azzal hasonló szintű 
pozíciót tölt be az európai intézményeknél. 
 
A felmérés készítői megvizsgálták, hogy (a válaszadók szerint) a szülők milyen okból küldték 
gyermekeiket Európai Iskolába. Mivel a tanulók 68%-a I. kategóriás családból való, érthetően 
ezt az okot jelölték meg legtöbbször, ezt követte az Európai Iskolák multikulturális jellege, 
annak ténye, hogy ezek az iskolák anyanyelvi oktatást is nyújtanak, továbbá az oktatás 
általánosan magas színvonala, és – ötödik helyen – az európai érettségi vizsga (amit csak 
feleannyiszor említettek, mint a legfontosabb okot, azaz az I. kategóriát; egyéb indokokat még 
kevesebb alkalommal említettek). 
 
A „lemorzsolódás” okainak vizsgálata azt mutatja, hogy az szinte soha sem az Európai Iskolák 
rendszerének alacsony oktatási színvonala miatt történik; épp ellenkezőleg, az esetek 
többségében az oktatás szintjét (és különösen azokat a tárgyakat, amelyekre a rendszer kifejezett 
hangsúlyt fektet, úgymint a nyelveket és a természettudományi tárgyakat) túl magasnak vélik 
egyes diákok számára, és mivel a gyengébben teljesítőknek – még akkor is, ha tanulási 
segítséget kapnak – nincs más lehetőségük, minthogy osztályt ismételjenek, végül a rendszerből 
való kilépést választhatják, hogy egy számukra megfelelőbb oktatási rendszerben folytassák 
tanulmányaikat. Itt érdemes megjegyezni, hogy a leggyakrabban említett ok az, hogy a szülők (a 
gyakorlatban szinte kizárólag brit állampolgárok) bentlakásos iskolába küldik gyermekiket saját 
országukban, de az is igaz, hogy ennek kevés köze van vagy nincs is köze az Európai Iskolák 
rendszerében biztosított oktatás színvonalához. 
 
Mindent összevetve az Európai Iskolákban biztosított oktatást a diákok is nagyra értékelik, és a 
válaszadók mindössze 3%-a mondta azt, hogy nem küldené a saját gyermekét Európai Iskolába 
vagy nem ajánlaná másoknak ezeket az iskolákat. Azoknak a volt diákoknak az aránya, akik jó 
véleménnyel vannak az Európai Iskolában eltöltött éveikről (és akik kétségkívül saját 
gyermekeiket is ilyen iskolába küldenék, ha erre lehetőség adódna, vagy ajánlanák az ilyen 
iskolákat barátaik vagy rokonaik gyermekei számára) 68–74% között mozog, az iskola 
nagyságától függően (a „nagy” iskolák nagyobb százalékos aránnyal bírnak), és 71–74% a 
válaszadók nemétől függően (a fiúk nagyobb arányban vannak); az átlag 72%. 
 
Végül, az utolsó vizsgált téma a diákok közötti kapcsolattartás volt. Amint már elmondtuk, 
maguk az Európai Iskolák nem sok erőfeszítést tettek volt diákjaik pályájának követése 
érdekében, ezért érdekes volt megvizsgálni, hogy e diákok saját kezdeményezésként mennyire 
tartották egymással a kapcsolatot. A munkahelyi kapcsolattartás e tekintetben nem tűnik túl 
fontosnak: csak a válaszadók 11%-a jelezte, hogy szakmai okokból rendszeres kapcsolatot tart 
fenn volt iskolatársaival; ezt az arányt annak figyelembevételével kell értelmezni, hogy a 
válaszadók 7%-a valamely európai intézménynél dolgozik, ahol – más munkahelyi 
környezetekkel összevetve – mindenképpen nagyobb az esélye annak, hogy találkozzanak régi 
diáktársaikkal. Megjegyzendő, hogy ezt az arányt nem befolyásolja jelentős mértékben a 
válaszadók életkora, amely viszont meghatározó tényező a baráti kapcsolattartásban. Az utóbbi 
esetén a kapcsolattartás átlagos aránya sokkal magasabb: a válaszadók 64%-a mondta, hogy 
rendszeres baráti kapcsolatot tart fenn volt diáktársaival. Közvetlenül az iskola elvégzése után az 
arány 79% (20 éves korig) és 25 éves korig is 68% marad. Később, az életkor előrehaladtával a 
rendszeres baráti kapcsolatot fenntartók aránya is fokozatosan lecsökken kb. 50%-ra. 
Mindenestre, ebből az a következtetés vonható le, hogy a szakmai kapcsolatok alapjai csak 
korlátozott mértékben alakulnak ki a középfokú oktatás szintjén, és valószínűleg inkább a 
felsőfokú oktatásban vagy már a szakmai karrier során jönnek létre. 
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A felmérés készítői úgy vélik, hogy a fenti adalékok válaszokkal szolgának a feltett kérdésekre 
vagy más szóval azokra a témákra, amelyeket az e tanulmány ajánlati felhívásának 
dokumentációja értelmében vizsgálni kellett. Természetesen nem szokatlan, hogy bizonyos 
kérdésre adott válaszok új kérdéseket vetnek fel, amelyeket a már összegyűjtött adatok alapján 
meg lehet válaszolni, vagy amelyek megválaszolásához további felmérésekre van szükség, vagy 
amelyekkel kapcsolatban elfogadható feltevések születnek. 
 
Figyelembe véve az Európai Iskolák programjainak színvonala tekintetében levont 
következtetéseket, valamint azokat a lehetőségeket, amelyeket az Európai Iskolák bizonyítottan 
kínálni tudnak diákjaik számára felsőoktatási tanulmányaik és szakmai pályájuk tekintetében, 
két fontos kérdést kell megválaszolni: először, pontosan melyek azok a szempontok vagy 
elgondolások, amelyek az Európai Iskolák rendszerének sajátosságai és amelyek e rendszer 
erősségeinek tekinthetők, másodszor pedig, hogy pedagógiai vagy szervezési szempontból1 
ajánlott-e ezek „exportálása” a nemzeti oktatási rendszerekbe? A felmérés készítői tudják, hogy 
e téren megbeszéléseket folytatnak, és úgy vélik, hogy a következő elemeket figyelembe lehetne 
venni az érdekelt felek részvételével jelenleg folyó döntéshozatali eljárásban: 

1) Az európai érettségi bizonyítvány magától értetődően utat nyit az Európai Iskolákban 
végzett diákok számára az egyetemekhez és a főiskolákhoz az általuk kiválasztott uniós 
országban, és ezt számok is alátámasztják: a végzett diákok 94%-a valóban az érettségi 
bizonyítványa révén jut be a felsőoktatásba – míg a többség az érettségi bizonyítvány 
„nemzetközi” dimenzióját használja ki, mivel a végzett diákok 62%-a származási országától 
eltérő országban jár egyetemre vagy főiskolára. 

Az első százalékos arány (94%) nem pusztán az európai érettségi bizonyítvány érdemeinek 
tudható be: amint az a felmérésből is kiderült, a végzett diákok 82%-ának családjában 
legalább az egyik szülő felsőfokú képesítéssel rendelkezik, és valószínűleg az sem véletlen 
egybeesés, hogy a válaszadók ugyanilyen arányban vélték úgy, hogy szociális hátterük 
„befolyásolta” vagy „döntően befolyásolta” felsőfokú tanulmányaikat. 

A másik százalékos arány (62%) természetesen az európai érettségi bizonyítvány meglététől 
függ, jóllehet ez az okmány csak a főiskolára vagy egyetemre való bejutást segíti az EU 
bármely országában, arra viszont nem jelent garanciát, hogy tulajdonosa az adott 
intézményben sikeresen veszi majd az akadályokat, mivel ez sokkal inkább függ attól, hogy 
a diák mennyire alapos oktatásban részesült, valamint a felsőfokú oktatásban használt nyelv 
ismeretétől, mint magától az európai érettségi bizonyítványtól. Ebből következik, hogy ha az 
európai érettségi bizonyítvány elgondolását anélkül „exportálják” az EU nemzeti oktatási 
rendszereibe, hogy közben gondoskodnának a kellően magas szintű idegennyelv-oktatásról, 
nem biztos, hogy elérik a kívánt hatásokat. 

2) Amint az az 1) pontból is kitűnik, nem lehet eléggé hangsúlyozni a magas szintű 
idegennyelv-oktatás fontosságát. Már számos jelentés rámutatott, hogy – amellett, hogy az 
Európai Iskolák programja értelmében magas óraszámban oktatják az idegen nyelveket, 
valamint hogy az idegen nyelvek oktatását már korai életkorban megkezdik – az egyik oka 
annak, amiért az Európai Iskolák olyan jó eredményeket érnek el e téren, az, hogy a rendszer 
anyanyelvi tanárokat alkalmaz, nem csak a szorosabb értelemben vett nyelvórákon, hanem 

                                                 
1 Meg kell jegyezni, hogy az Európai Iskolák rendszerének erősségét adó egyes sajátos jellemzők, vagy akár az 

összes ilyen tényező, jelentős költséggel járhat az általuk igényelt plusz erőforrások miatt. Mivel e felmérés nem 
terjedt ki a pénzügyi szempontok vizsgálatára, a felmérés készítői észrevételeik megfogalmazásakor nem vették 
figyelembe a pénzügyi megfontolásokat. 
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akkor is, amikor más tantárgyakat (pl. a történelmet vagy a földrajzot) idegen nyelven 
oktatnak (CLIL). Ezen a ponton újra fel kell tenni azt a kérdést, miszerint az, ha az 
anyanyelvi tanárok alkalmazását és/vagy a más tantárgyak idegen nyelven történő oktatását 
(CLIL) átültetnénk az EU nemzeti oktatási rendszereibe, azonos eredményeket kapnánk-e? 
Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy annak ténye, hogy az Európai Iskolák 
diákjai úgymond kénytelenek használni a tanult idegen nyelvet a mindennapi életben és a 
diáktársaikkal való kapcsolattartásban, jelentős mértékben segíti az adott idegen nyelv 
elsajátítását és használatát (Beatens Beardsmore szerint „közvetlen alkalmazhatóság”). Ez a 
többnyelvű és multikulturális környezet, amely egészen a középfokú oktatás végéig tart, 
még mindig az Európai Iskolák egyik sajátossága, amit a nemzeti oktatási rendszerek 
szintjén esetlegesen nehéz lenne reprodukálni. A nemzeti oktatási rendszerek, amelyek – 
szembesülve azzal, hogy egyre több, az adott ország kultúrájától eltérő kultúrájú tanulót 
iratnak be iskoláikba – elsősorban arra koncentrálnak, hogy a gyermekekkel gyorsan 
elsajátíttassák az oktatás nyelvét, és nem értékelik azokat a lehetőségeket, amelyeket a 
nyelvi sokszínűség kínálhat1. Nyilvánvalóan azon ajánlások tekintetében, amelyek a nemzeti 
oktatási rendszerekben a nyelvtanulás már korai életkorban történő megkezdése érdekében 
végrehajtandó változásokkal kapcsolatosak, még sokkal több további vizsgálatot kell 
elvégezni, mint ami ettől a felméréstől elvárható. 

3) Az Európai Iskolák rendszerének egyik célja az, hogy amellett, hogy a diákokat felkészíti 
tanulmányaik sikeres folytatására (és egy eredményes szakmai pályafutásra), jó európai 
polgárokat is kíván belőlük nevelni, akik – többek között – nyitottak más kultúrákra és 
tiszteletben tartják azokat. Az „európai órák” elképzelést e cél érdekében valósították meg 
(az alapfokú képzésben). Itt ismét feltehetjük azt a kérdést, hogy ez az elgondolás 
átültethető-e a nemzeti oktatási rendszerekbe. Természetesen ahhoz, hogy az ilyen tanórák 
sikeresek legyenek, az iskolának multikulturális jellegűnek kell lennie, amit a gyerekek nap 
mint nap megtapasztalhatnak, így a gyakorlatban is megismerhetik, mi is a nyitottság és a 
tisztelet. Mindazonáltal hasznos lehet, ha a nemzeti oktatási rendszerekben – amelyek az 
Európai Iskoláknál sokkal kevésbé multikulturális jellegűek – a tanároknak olyan oktatási 
eszközöket bocsátanak rendelkezésére, amelyek segítségével az „európai órák” keretében 
megvalósuló tevékenységekhez hasonlókat szervezhetnek. 

4) Végül a tanulmány rámutatott, hogy statisztikai adatok bizonyítják a kapcsolatot aközött, 
hogy az Európai Iskolák nagy jelentőséget tulajdonítanak a természettudományi tárgyak 
oktatásának (mindenki számára szilárd alapokat teremtenek, amit később szakosodás 
követhet a leginkább érdeklődő diákok esetében), és hogy a végzős diákok ilyen 
szakirányokat választanak a felsőoktatás terén. Amennyire ez jótékony hatásúnak tekinthető 
társadalmunk jövője számára, ez a nézőpont segíthet a nemzeti oktatási rendszerek érdekelt 
feleinek, hogy más megvilágításban lássák tantervük felépítését.  

                                                 
1  Az Európai Bizottság egy nemrégiben közzétett közleménye szerint „Társadalmainkban kihasználatlan nyelvi 

erőforrások is vannak: az otthonokban, a helyi vagy a szomszédos környezetben beszélt különböző anyanyelveket 
és idegen nyelveket jobban kell értékelni” (Európai Bizottság, 2008., 6. o.). 


