
 
TYRIMAS

Struktūrinės ir sanglaudos politikos 
departamentas 

EUROPOS MOKYKLŲ ABSOLVENTŲ  

MOKSLINĖS IR PROFESINĖS KARJEROS 

ANALIZĖ 
 
 

SANTRAUKA 

2008 LT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ KULTŪRA IR ŠVIETIMAS━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 



Sąjungos vidaus politikos generalinis direktoratas 
 

Struktūrinės ir sanglaudos politikos departamentas 
 

KULTŪRA IR ŠVIETIMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPOS MOKYKLŲ ABSOLVENTŲ  

MOKSLINĖS IR PROFESINĖS KARJEROS 

ANALIZĖ 
 
 
 
 
 
 
 

SANTRAUKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/B/CULT/IC/2007_073    13/10/2008 
 
 
PE 408.949 LT 
 
 



Šį tyrimą užsakė Europos Parlamento Kultūros ir švietimo komitetas. 
 
Šis dokumentas paskelbtas šiomis kalbomis: 
- originalas: EN. 
- vertimas: DE, FR. 
 

Autorius: van Dijk Management Consultants (Briuselis) 
 Lježo universitetas 
 

Atsakingasis pareigūnas: Constanze Itzel 
 Struktūrinės ir sanglaudos politikos departamentas 
 Europos Parlamentas 
 B-1047 Briuselis 
 El. paštas: ipoldepb@europarl.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rankraštis baigtas rengti 2008 m. spalio mėn. 

Šią studiją galima rasti interneto tinklavietėje:  
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=lt 
 
Europos Parlamentas, Briuselis 2008 
 
Čia pareikšta autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su Europos Parlamento oficialia pozicija. 
 
Leidžiama dauginti ir versti nekomerciniais tikslais su sąlyga, kad bus nurodytas šaltinis, iš anksto informuotas 
leidėjas ir jam įteiktas vienas egzempliorius. 



Sąjungos vidaus politikos generalinis direktoratas 
 

Struktūrinės ir sanglaudos politikos departamentas 
 

KULTŪRA IR ŠVIETIMAS 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPOS MOKYKLŲ ABSOLVENTŲ  

MOKSLINĖS IR PROFESINĖS KARJEROS 

ANALIZĖ 
 
 
 
 
 
 
 

SANTRAUKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/B/CULT/IC/2007_073 
 
 
PE 408.949 LT 





Europos mokyklų absolventų mokslinė ir profesinė karjera 
 

PE 408.949 1

SANTRAUKA 
 
2008 m. vasario – rugsėjo mėn. atliktas mokslinis tyrimas apie Europos mokyklų absolventų 
mokslinę ir profesinę karjerą. Tyrimas buvo grindžiamas elektroninės apklausos būdu gautais 
atsakymais, kuriuos pateikė maždaug 3000 absolventų (tikslus skaičius – 2987). Atkreipiame 
dėmesį, kad šis skaičius sudaro apie 8,5 % (tai geriausias skaičiavimas, kurį mums pavyko 
atlikti) absolventų, įgijusių Europos bakalauro laipsnį nuo tos dienos, kai prieš penkiasdešimt 
metų buvo sukurta Europos mokyklų sistema. Ši procentinė dalis gali atrodyti maža, tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad Europos mokyklos sistemiškai nerenka ir neatnaujina informacijos apie 
absolventų gyvenamąją vietą, o tik laikmenoje saugo tėvų adresus (kurie taip pat neatnaujinami 
nuo tos dienos, kai vaikai baigia Europos mokyklas), ją iš tiesų galima būtų laikyti visiškai 
pagrįsta. 53 % respondentų yra vyresni negu 26 metų, tad galima manyti, kad akademinis 
išsimokslinimas jau baigtas, o profesinė karjera – pradėta. Iš jų maždaug 3 iš 10 yra vyresni 
negu 40 metų ir apytikriai 1 iš 10 yra vyresnis negu 50 metų. Tai leidžia daryti išvadą, kad 
atsakymus pateikė nemažas skaičius absolventų. Jų profesinę karjerą galima laikyti gerai 
įtvirtinta, nors, be abejonės, buvo paklaida jauniausių kolegų atžvilgiu. Atsakymų 
reprezentatyvumą taip pat patvirtina respondentų įvairovė pagal mokyklos dydį: 71 % 
respondentų baigė „didelę“ mokyklą Briuselyje arba Liuksemburge, o 29 % apklausos dalyvių 
baigė kurią nors vieną „mažesnių“ mokyklų. Palyginimui priminsime, kad šiuo metu 
„didelėse“ mokyklose mokosi 60 %, o „mažose“ – 40 % mokinių, tačiau nereikėtų pamiršti, kad 
„mažesnės“ mokyklos yra naujesnės, todėl jas baigusių absolventų dalis yra mažesnė negu šiuo 
metu jose besimokančių mokinių dalis. Apklausos rezultatų reprezentatyvumą patvirtina abi 
lytys: 55 % apklausos dalyvių – absolventės moterys ir 45 % – absolventai vyrai. Kad 
galėtumėte palyginti, priminsime, kad šiuo metu Europos mokyklose mokosi 51 % mergaičių ir 
49 % berniukų (taigi turime nedidelę, bet leistiną paklaidą respondenčių moterų atžvilgiu). 
Atmetę dvigubą pilietybę turinčius respondentus, gauname, kad 49 % apklausos dalyvių turi ES 
įkūrusių 6 ES valstybių narių pilietybę, 14 % – ES-10\ES-6 sudėties ES valstybių narių pilietybę 
ir 26 % – vėliau į ES įstojusių valstybių narių pilietybę. Vertindami respondentų pasiskirstymą 
pagal gimtąją kalbą, nustatėme, kad 65 % atsakiusiųjų kalba viena iš trijų Europos mokyklose 
naudojamų vadinamųjų darbo arba „plačiai paplitusių“ kalbų (anglų, prancūzų ir vokiečių), o 
likusieji kalba kokia nors viena iš oficialių ES-27 kalbų arba visiškai kita, šiai grupei 
nepriklausančia kalba (17 % teigia turį daugiau negu vieną gimtąją kalbą). Taip pat svarbu 
paminėti, kad 54 % respondentų absoliučiai visus savo mokslo metus mokėsi Europos 
mokykloje, ir net 81 % apklaustųjų Europos mokykloje baigė 7 metus trunkančią vidurinio 
išsilavinimo programą, tad galima pagrįstai teigti, jog jie yra pakankamai gerai susipažinę su 
sistema, kad galėtų dalyvauti apklausoje. 
 
Prieš atlikdami nuodugnią gautų atsakymų analizę, konsultantai norėtų pristatyti Europos 
mokyklų svarbiausių mokymo programų analizės rezultatus, kad atskleistų šių mokyklų 
švietimo sistemos trūkumus ir pranašumus, remdamiesi oficialiai patvirtintomis 
rekomendacijomis. Nereikėtų stebėtis, kad Europos mokyklos daug dėmesio skiria kalbų kaip 
dalykų arba integruoto dalyko ir kalbos (pavyzdžiui, geografijos ir istorijos pamokos) mokymui 
(angl. CLIL). Gautų atsakymų  analizė (žr. toliau) rodo, kad toks kalbų mokymas labai gerai 
parengia mokinius dažnai tarptautinei (arba geriau sakyti – tarpkultūrinei) mokslinei ir (arba) 
profesinei karjerai, net jeigu daugumos kalbos mokymo programų turinys negrindžiamas tuo, 
kas tapo pastarojo meto standartu šioje srityje, t. y. Bendrąja Europos kalbos vertinimo sistema 
(angl. CEFRL). 
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Be kalbų mokymo, gamtos mokslų (biologijos, chemijos ir fizikos) mokymo lygis Europos 
mokyklose yra taip pat didesnis negu vidutinis (palyginti su ES nacionalinėmis švietimo 
sistemomis, kurias išanalizavo Europos švietimo informacijos tinklas „Eurydice“). Taigi kaip tik 
dėl to mes atkreipiame dėmesį, kad aukštąjį mokslą šioje srityje pasirinkusiųjų absolventų 
skaičius yra didesnis už vidutinį tokių absolventų skaičių Europos lygiu, ypač mergaičių 
atžvilgiu. 
 
Konsultantai taip pat išanalizavo priemones, kurios taikomos mokymosi sunkumų turintiems 
mokiniams. Šių priemonių svarbą reikėtų vertinti, atsižvelgiant į tai, kad Europos mokyklos 
siūlo tik vieną mokymo tipą (nors pagal jį mokiniai ir gali rinktis dalykus iš daugybės siūlomų), 
kad parengtų juos akademinei karjerai, tačiau nesiūlo profesinio ar meninio lavinimo. Kitaip 
tariant, jeigu mokiniai turi sunkumų mokydamiesi pagal siūlomą programą, jie šiose mokyklose 
negali pasikeisti mokymo tipo į jiems geriau tinkamą. Kaip tik todėl būtina dėti pastangas, 
siekiant padėti tokiems mokiniams kuo geriau įveikti mokymosi sunkumus, ypač kai jie kyla dėl 
kalbos problemų (tad labai svarbu taikyti SWALS priemones, t. y. priemones, taikomas kalbų 
skyriams nepriskirtiems mokiniams). Reikėtų pabrėžti, kad be minėtųjų pagalbos priemonių 
taikomos ir kitos, bendresnės mokymo pagalbos priemonės (angl. LS), skirtos įvairiems 
mokymosi sunkumams nugalėti, ir priemonės, skirtos mokymosi sunkumų turintiems 
mokiniams integruotis (angl. SEN). Nepaisant šių priemonių įgyvendinimo, pamokų 
„dubliavimo“ laipsnis vis dar didesnis už vidutinį Europos laipsnį. Tai taikoma maždaug vienam 
iš keturių berniukų ir vienai iš septynių mergaičių. Todėl svarbu pažymėti, kad, anot apklausos 
dalyvių, „dubliuojamų“ pamokų maždaug tiek pat – ir kalbų mokymo (kaip atskiro dalyko arba 
kaip integruoto dalyko ir kalbos mokymo (angl. CLIL), ir gamtos mokslų mokymo, nes abiem 
atvejais apytikriai vienas iš keturių mokinių turėjo „sudubliuotas“ (t. y. pakartotas) pamokas. 
 
Konsultantai irgi pamėgino atskirame priede suformuluoti rekomendacijas ne tiek dėl esamos 
sistemos patobulinimo, nes ją, kaip rodo atsakymai (žr. toliau), galima laikyti pakankamai 
sėkminga, kiek dėl kai kurių jos pranašumų, kuriuos galėtų perimti ES nacionalinės švietimo 
sistemos. Tačiau prieš pradedant išsamų aptarimą, pravartu išanalizuoti atsakymus ir įvertinti ar 
Europos mokyklų programų analizės rezultatai yra pagrįsti. 
 
Paprastai Europos mokyklos labai gerai parengia savo absolventus mokslinei karjerai, nes 94 % 
respondentų kaip tik tokią karjerą ir pradėjo, iš jų 8 iš 9 galiausiai įgijo bakalauro laipsnį arba 
jam prilygintą laipsnį. Reikėtų atkreipti dėmesį dar ir į tai, kad daug absolventų (38 %) 
studijuoja daugiau negu viename koledže ar universitete. Tik nedidelė jų dalis (maždaug 1 iš 3) 
neįgijo diplomo pirmajame koledže arba universitete, į kurį jie įstojo. Be to, beveik 30 % atvejų, 
pirmasis koledžas arba universitetas buvo šalyje, kuri nėra jų kilmės šalis ir nėra ta šalis, kurioje 
jie lankė Europos mokyklą (maždaug toks pats skaičius atvejų (29 %) rodo, kad pagrindinė 
mokymo kalba nebuvo šių studentų gimtoji kalba, kitaip tariant, geografinį mobilumą patvirtina 
kalbinis lankstumas). Tai pakankamai įrodo, kad absolventai yra labai mobilūs ir akademiniame 
lygmenyje, ir profesinės karjeros lygmenyje (žr. toliau). Svarbu pastebėti, kad studentų 
mobilumą lemia ne tai, jog jie manė, kad mokymo gimtąja kalba lygis yra per žemas ir todėl 
neverta pradėti akademinės karjeros (tik nuo 1 % iki 3 % apklaustųjų manė, kad mokymo lygis 
gimtąja kalba nebuvo pakankamai aukštas), o tai, kad Europos mokyklos gerai parengia savo 
absolventus aukštajam mokslui. Tai patvirtino vertinimas, kuris rodo, kad, priklausomai nuo 
gimtosios kalbos, nuo 80 % iki 85 % studentų jautėsi vienodai gerai arba net geriau pasirengę už 
savo kolegas studentus koledžuose ir universitetuose. Bet to, absolventų lygis iš „didelių“ ir 
„mažų“ mokyklų faktiškai nesiskiria. Kita vertus, 86 % absolventų prireikia 4 metų, kad įgytų 
bakalauro laipsnį, o 84 % – 6 metų, kad įgytų magistro laipsnį. Tai rodo, kad aukštojo mokslo 
lygmenyje tam tikrais atvejais vyksta „dubliavimas“. 
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Absolventų, kurie aukštosiose mokyklose pasirenka gamtos mokslų studijas, dalis (20 %) yra 
gerokai didesnė už vidutinę tokių mokinių dalį (11 %) Europos lygiu, ir apima daugiau 
mergaičių negu berniukų. Tai, kad Europos mokyklų sistema daug dėmesio skiria gamtos 
mokslams, o kalbų mokymą ir taip laiko akivaizdžiai svarbiu, be abejonės, daro įtaką studijų 
pasirinkimui. Statistinė analizė patvirtina, kad egzistuoja ryšys tarp fakultatyvių tiksliųjų mokslų 
pasirinkimo viduriniojo mokslo lygmenyje ir gamtos mokslų pasirinkimo aukštojo mokslo 
lygmenyje. Kadangi mūsų visuomenėje mokslui skiriamas labai reikšmingas vaidmuo, šis 
Europos mokyklų sistemos bruožas laikomas labai naudingu. 
 
Socialinio ir ekonominio sektoriaus, kuriame absolventai pradeda profesinę karjerą, analizė rodo, 
kad Europos mokyklų sistema kartu su ją pratęsiančiu aukštuoju mokslu suteikia didžiulį darbų 
pasirinkimą. Svarbu pabrėžti, kad 65 % vyrų absolventų ir 55 % moterų absolvenčių savo darbo 
aplinką karjeros pradžioje apibūdina kaip tarptautinę, o vėlesniais karjeros tarpsniais šie skaičiai 
dar šiek tiek padidėja. Ko gero svarbu ir tai, kad nepaisant to, jog 68 % absolventų šeimų 
priklauso vadinamajai I kategorijai1, tik 7 % absolventų pradeda savo karjerą vienoje iš Europos 
institucijų. Išsamiau panagrinėjus kalbų vartojimą profesinės karjeros pradžioje, nė kiek 
nenustebino tai, kad 51 % absolventų, kurių gimtoji kalba yra anglų, savo profesinėje aplinkoje 
ir bendrauja šia kalba. Na, o absolventų skaičius, kurių gimtoji kalba yra kita – ne anglų, ir kurią 
jie vartoja savo profesinėje aplinkoje, sudaro 38 % (t. y. 38 % mokinių, kurių gimtoji kalba yra 
kita – ne anglų, savo profesinėje aplinkoje dažniausia kalba ta kalba), tačiau šis bendras vidurkis 
slepia nemažus skirtumus, kurių konsultantai negali paaiškinti. Graikų kalbą vartojančių 
absolventų skaičius sudaro tik 24 %, portugalų beveik dvigubai daugiau – 47 %, vokiečių kalbą, 
vieną iš vadinamųjų plačiai paplitusių Europos mokyklose kalbų, vartojančių absolventų 
skaičius sudaro 32 % ir yra mažesnis už, pavyzdžiui, olandų kalbą vartojančių absolventų 
skaičių, sudarantį 36 %. Beje, šie skaičiai atitinka kalbos pasirinkimą aukštosiose mokyklose. 
Vėl nestebina tai, jog 86 % studentų, kurių gimtoji kalba yra anglų, studijuoja koledže arba 
universitete šia kalba, tačiau tik 62 % vokiečių kalba kalbančių absolventų aukštosiose 
mokyklose studijuoja vokiečių kalba, kai, pavyzdžiui, olandų, kurie studijuoja savo kalba, 
skaičius sudaro 71 %. 
 
Šeimų socialinė kilmė ypatinga, nes bent vienas iš 82 % apklaustųjų tėvų yra įgijęs bakalauro 
arba aukštesnį laipsnį, o šis rodiklis yra apytikriai keturis ar penkis kartus didesnis už Europos 
vidurkį. Vis dėlto tik 47 % respondentų pareiškė nuomonę, kad jų socialinė kilmė turėjo 
„lemiamos įtakos“ akademinei karjerai, tačiau pridėjus respondentų skaičių, kurie mano, kad 
socialinė kilmė turėjo „šiek tiek įtakos“, santykis padidėja iki 82 %. 
Nors tėvų profesinį lygį sunku palyginti, galima pagrįstai teigti, kad 55 % apklaustųjų vienas iš 
tėvų eina A(*) arba B(*) lygio pareigas arba šiems lygiams prilygintas pareigas Europos 
institucijose. 
 
Konsultantai taip pat išanalizavo respondentų pateiktas priežastis, dėl kurių juos tėvai leido į 
Europos mokyklas. Kadangi 68 % mokinių priklauso I kategorijos šeimoms, akivaizdu, kad šią 
priežastį respondentai nurodė dažniausiai. Apklaustieji nurodė ir kitas priežastis – Europos 
mokyklų daugiakultūrį pobūdį, siūlomą mokymą gimtąja kalba, apskritai gerą mokymo kokybę 
ir penktoje vietoje – Europos bakalauro laipsnį (ši priežastis buvo minima dvigubai rečiau 
palyginti su svariausia priežastimi – I kategorijos šeima. Kitos priežastys buvo minimos dar 
rečiau). 
 

                                                 
1 Mokiniai, kurių bent vienas iš tėvų dirba Europos institucijoje. 
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Mokinių „iškritimo“ iš mokyklos priežasčių analizė rodo, kad beveik niekada nebuvo nurodytas 
Europos mokyklų sistemos nepakankamas mokymo lygis. Priešingai, daugeliu atvejų švietimo 
lygis (ypač tų sistemos dalių, kuriomis siekiama stipraus mokinių parengimo, pavyzdžiui, kalbų 
ir gamtos mokslų mokymo) laikomas itin aukštu kai kurių mokinių akimis. Silpnesni mokiniai, 
net gaudami mokymo pagalbą, bet neturėdami kito pasirinkimo „dubliuoja“ pamokas, todėl, 
galiausiai būna priversti išeiti iš šios sistemos ir tęsti mokslą jiems geriau tinkančioje švietimo 
sistemoje. Nustebino tai, kad dažniausiai minima priežastis buvo ta, kad tėvai (kone išimtinai 
Didžiosios Britanijos piliečiai) siunčia savo vaikus į internatines mokyklas tėvynėje, tačiau 
panašu, kad tai mažai susiję arba išvis nesusiję su Europos mokyklų mokymo kokybės lygiu. 
 
Apskritai absolventai labai gerai vertina Europos mokyklų mokymo kokybę ir tik 3 % apklaustų 
absolventų atsakė, kad jie neleistų savo vaikų į Europos mokyklas arba nerekomenduotų to 
daryti kitiems. Absolventų, kurie teigiamai apibūdino mokymąsi Europos mokykloje, dalis 
(kurie neabejotinai leistų savo vaikus ten mokytis, jeigu turėtų galimybę, arba rekomenduotų 
draugams ir giminėms ten leisti savo vaikus) svyruoja nuo 68 % iki 74 %, priklausomai nuo 
mokyklos dydžio („didelių“ mokyklų absolventų nuomonė sudaro didžiausią dalį), nuo 71 % iki 
74 %, priklausomai nuo apklaustųjų lyties (berniukų absolventų nuomonė sudaro didžiausią 
dalį), kuri vidutiniškai sudaro 72 %. 
 
Pabaigoje konsultantai išanalizavo paskutinį klausimą – absolventų tarpusavio ryšių palaikymą. 
Jau minėjome, jog Europos mokyklos anksčiau dėjo mažai pastangų, kad išlaikytų savo 
absolventų kontaktus, todėl buvo įdomu sužinoti, kiek absolventų palaiko tarpusavio ryšius savo 
iniciatyva. Pasirodo, kad profesinių ryšių palaikymui jie neteikia dideles reikšmės. Tik 11 % 
respondentų patvirtino, kad palaiko nuolatinius ryšius su buvusiais bendramoksliais dėl 
profesinių priežasčių. Šį rodiklį reikia aiškinti, atsižvelgiant į tai, kad 7 % respondentų dirba 
Europos institucijose, kur tikimybė susitikti savo buvusius bendramokslius yra šiaip ar taip 
didesnė negu kitose darbo aplinkose. Atkreipiame dėmesį, kad šiam rodikliui didelės įtakos 
nedaro apklaustųjų amžius, nors kita vertus, tai yra lemiamas veiksnys, vertinant ryšių 
palaikymą dėl socialinių priežasčių, kurių vidutinė procentinė dalis yra daug didesnė, nes 64 % 
respondentų teigia, nuolat palaikantys socialinius ryšius su buvusiais bendramoksliais. Šis 
rodiklis siekia net 79 % – iš karto po mokyklos baigimo iki 20 metų amžiaus, 68 % – iki 25 
metų amžiaus, o vėliau laipsniškai mažėja iki 50 %. Tai rodo, kad profesinių ryšių palaikymo 
pagrindas susiformuoja vidurinio mokymo metu ir galbūt sustiprėja aukštojo mokslo ir jau 
pačios profesinės karjeros metu. 
 
Konsultantai mano, kad atlikus apklausos rezultatų analizę, jiems pavyko atsakyti į pateiktus 
klausimus arba kitaip tariant, jie išnagrinėjo tuos dalykus, kurie buvo nurodyti pasiūlyto 
konkurso reikalavimuose. Nestebina tai, kad atsakymai į tam tikrus klausimus savo ruožtu kelia 
naujus klausimus, kurie gali paskatinti tam tikrus intelektinius pagrįstus spėjimus, ir į kuriuos 
galima atsakyti remiantis jau surinkta informacija ar atliktu papildomu tyrimu. 
Kadangi išvada dėl Europos mokyklų programų kokybės ir absolventams teikiamų galimybių 
tęsti mokslinę ir profesinę karjerą yra teigiama, kyla du svarbūs klausimai: pirmas – kokie 
konkretūs aspektai ir kokios idėjos atspindi Europos mokyklų sistemą. Ką galima būtų laikyti 
jos pranašumais; antras – ar rekomenduojama pedagoginiu arba organizaciniu požiūriu 2 
„eksportuoti“ juos į nacionalines švietimo sistemas. Konsultantai žino apie diskusijas, kurios 

                                                 
2 Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie, o gal net visi konkretūs elementai, stiprinantys Europos mokyklų sistemą, gali 

lemti nemažas sąnaudas dėl to, kad jiems būtini papildomi ištekliai. Kadangi atliekant šį tyrimą finansiniai 
klausimai nebuvo nagrinėjami, konsultantai formuluodami nuomones į juos neatsižvelgė. 



Europos mokyklų absolventų mokslinė ir profesinė karjera 
 

PE 408.949 5

vyksta šiais klausimais ir mano, kad reikėtų atsižvelgti į šiuos aspektus sprendimų priėmimo 
procese, kuriuos šiuo metu ir sprendžia suinteresuotosios šalys: 

1) Akivaizdu, kad Europos bakalaureatas atveria absolventams koledžų ir universitetų duris 
pasirinktose ES šalyse. Kaip rodo skaičiai, 94 % absolventų faktiškai naudojasi gautu 
bakalauro laipsniu, kad pradėtų mokytis aukštosiose mokyklose, o dauguma jų taip pat 
išnaudoja bakalaureato teikiamą „tarptautinį“ pranašumą, nes 62 % absolventų stoja į 
koledžą arba universitetą, kuris yra ne jų kilmės šalyje. 

Pirmiau paminėtą procentinę dalį (94 %) lemia ne tik Europos bakalaureato teikiami 
pranašumai. Kaip paaiškėjo atlikus tyrimą, 82 % absolventų bent vienas iš tėvų yra įgijęs 
aukštojo mokslo diplomą, tad ko gero neatsitiktinai turime tą procentinę absolventų dalį, 
kurie teigė, kad jų socialinė kilmė turėjo „šiek tiek įtakos“ arba „lemiamos įtakos“ jų 
akademinei karjerai. 

Kita minėta procentinė dalis (62 %), be abejo, priklauso nuo Europos bakalaureato, tačiau 
šio dokumento turėjimas tik palengvina stojimą į koledžą arba universitetą bet kurioje ES 
šalyje, o ne užtikrina, kad jo turėtojui įstojus gerai seksis, nes mokymosi sėkmė kur kas 
labiau priklauso nuo mokymo kokybės ir kalbos, kuria vyksta mokymas aukštosiose 
mokyklose, nei nuo Europos bakalaureato. Taigi Europos bakalaureato idėjos „eksportas“ į 
ES valstybių narių nacionalines švietimo sistemas gali ir neduoti norimų rezultatų, jeigu tuo 
pat metu nebus užtikrintas pakankamai aukšto lygio užsienio kalbos mokymas. 

2) Kaip rodo 1 punkte išdėstyta nuomonė, aukštos kokybės užsienio kalbos mokymo svarba yra 
pakankamai pabrėžiama. Daugelyje ataskaitų buvo minima, kad viena iš priežasčių, dėl 
kurios Europos mokyklos turi tokią didelę sėkmę šioje srityje, yra (be to, kad Europos 
mokyklų užsienio kalbų programa apima labai daug pamokų ir to, kad anksti pradedama 
mokyti antrąją užsienio kalbą) tai, kad šios mokyklos samdo gimtąja kalba kalbančius 
mokytojus ne tik kalboms mokyti stricto sensu, bet ir pamokoms vesti, kai užsienio kalbos 
vartojamos integruoto dalyko ir kalbos mokymo metu (pavyzdžiui, istorijos ir geografijos 
pamokose). Iškyla klausimas, ar gimtąja kalba kalbančių mokytojų ir (arba) integruoto 
dalyko ir kalbos mokymo (angl. CLIL) idėjos „eksportas“ į ES nacionalines švietimo 
sistemas leistų pasiekti tų pačių rezultatų. Iš tikrųjų nederėtų pamiršti, kad tai, jog Europos 
mokyklų mokiniai yra, galima sakyti, priversti kalbėti užsienio kalba (-omis), kurios (-ių) jie 
kasdien mokosi ir kuria (-iomis) bendrauja su savo bendramoksliais, labai greitai padeda jas 
išmokti ir vartoti (Beatens Beardsmore tai vadina „tiesiogine sąsaja“). Tokia daugiakalbė ir 
daugiakultūrė aplinka iki pat viduriniojo mokslo pabaigos yra vienas iš išskirtinių Europos 
mokyklos bruožų, kurį ko gero būtų sunku atkurti nacionalinių švietimo sistemų lygiu, 
kurios, susidūrusios su tuo, kad vis daugiau vaikų iš kitų kultūrų ima lankyti jų mokyklas, 
didžiausią dėmesį, regis, sutelkia į greitą tos kalbos, kuria mokomi vaikai, išmokimą, ir 
nevertina galimybių, kurias sukuria kalbų įvairovė. 3  Akivaizdu, kad rekomendacija dėl 
pokyčių nacionalinėse švietimo sistemose, kuriais būtų siekiama nuo ankstyvo amžiaus 
mokyti užsienio kalbų, reikalauja gerokai nuodugnesnės analizės nei šis konsultantų atliktas 
tyrimas. 

 

                                                 
3  Atsižvelgiant į naują Europos Komisijos komunikatą „Mūsų visuomenė turi dar nepanaudotų kalbos išteklių: 

reikėtų labiau vertinti gimtąsias kalbas ir kalbas, kuriomis kalbama namuose ir vietos bei kaimyninėse 
aplinkose“ (Europos Komisija, 2008, 6 psl.). 
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3) Vienas iš Europos mokyklų sistemos tikslų yra ne tik parengti mokinius sėkmingai 
akademinei, o vėliau ir profesinei karjerai, bet ir išugdyti gerus Europos piliečius – atvirus 
kitoms kultūroms ir gerbiančius kitas kultūras. „Europos valandėlių“ idėja buvo įgyvendinta 
pradinėse klasėse, siekiant stiprinti tokį mokinių ugdymą. Čia ir vėl kyla klausimas, ar 
galima būtų „eksportuoti“ šią idėją į nacionalines švietimo sistemas? Žinoma, kad tokios 
pamokos būtų iš tiesų sėkmingos, mokyklos turi būti daugiakultūrio pobūdžio, kurį kasdien 
jaustų mokiniai, kad atvirumą ir pagarbą galima būtų ugdyti praktiškai, o ne teoriškai. 
Nepaisant to, vis tiek būtų naudinga mokytojus, dirbančius nacionalinėse švietimo sistemose, 
kurios yra ne tokios daugiakultūrės kaip Europos mokyklų sistema, aprūpinti didaktinėmis 
priemonėmis, kurios padėtų jiems organizuoti panašią į „Europos valandėlėse“ numatytą 
veiklą. 

4) Galiausiai, tyrimas atskleidė statistinį ryšį tarp gamtos mokslams teikiamos svarbos Europos 
mokyklose (suformuojami stiprūs žinių pagrindai visiems, o labiausiai jais besidomintys 
vėliau specializuojasi) ir absolventų pasirinkimo studijuoti šių dalykų sritis aukštosiose 
mokyklose. Jeigu manoma, kad tai gali būti naudinga visuomenės ateičiai, nacionalinių 
švietimo sistemų suinteresuotosios šalys galėtų į tai atsižvelgti sudarinėdamos programas. 

 
 


