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KOPSAVILKUMS 
 
Pētījums par Eiropas skolu absolventu akadēmisko un profesionālo karjeru ir veikts no 
2008. gada februāra līdz septembrim, un to galvenokārt veido aptuveni 3000 (precīzāk — 2987) 
absolventu sniegtās atbildes uz elektroniskas aptaujas jautājumiem. Jāievēro, ka šis skaits ir 
aptuveni 8,5 % no to absolventu kopskaita (saskaņā ar mūsu aplēsēm), kuri kopš Eiropas skolu 
sistēmas izveides pirms apmēram piecdesmit gadiem ir ieguvuši Eiropas vispārējās vidējās 
izglītības diplomu (European Baccalaureate). Šī procentuālā attiecība varētu šķist zema, bet 
faktiski to var uzskatīt par pietiekami pamatotu, ja ņem vērā, ka Eiropas skolas nav sistemātiski 
apkopojušas un precizējušas datus par savu absolventu turpmākajām gaitām, saglabājot tikai 
audzēkņu vecāku adreses (pēc tam, kad bērni ir pabeiguši Eiropas skolas, arī vecāku adreses 
vairs netiek precizētas). No visiem respondentiem 53 % ir vecāki par 26 gadiem, līdz ar to var 
uzskatīt, ka šī respondentu daļa ir ieguvusi akadēmisko izglītību un sākusi profesionālo karjeru; 
šo respondentu vidū aptuveni 3 no 10 ir vecāki par 40 gadiem, bet aptuveni 1 no 10 ir vecāks par 
50 gadiem, tātad var secināt, ka respondentu vidū ir ievērojams tādu absolventu skaits, kuru 
profesionālo karjeru var uzskatīt par stabilu, lai gan gados jaunāku respondentu neapšaubāmi ir 
vairāk. Atbilžu pārstāvības līmeni apliecina arī respondentu sadalījums atbilstoši skolu 
lielumam, proti, 71 % respondentu ir beiguši „lielas” skolas Briselē vai Luksemburgā, bet 29 % 
kādu no „mazākām” skolām (salīdzinājumam — pašreizējais audzēkņu sadalījums ir attiecīgi 
60 % un 40 %), tomēr jāatceras, ka „mazākās” skolas vienlaikus ir arī jaunākās, tādējādi šo 
skolu absolventu daļai jābūt mazākai nekā skolās šobrīd. Gandrīz vienādi ir pārstāvēti arī abi 
dzimumi, proti, 55 % atbilžu ir sniegušas skolu absolventes, bet 45 % absolventi 
(salīdzinājumam — pašlaik skolās mācās 51 % meiteņu un 49 % zēnu), tātad sieviešu skaits 
respondentu vidū ir nedaudz lielāks, tomēr pieņemamās robežās. Ja neskaita respondentus ar 
dubultpilsonību, 49 % respondentu ir sākotnējo ES6 dalībvalstu valstspiederīgie, 14 % nāk no 
ES10/ES6 dalībvalstīm, bet 26 % no jaunākajām dalībvalstīm. Atbildot uz jautājumu par dzimto 
valodu, 65 % respondentu ir nosaukuši vienu no Eiropas skolu trim t. s. darba jeb saziņas 
valodām (angļu, franču un vācu), bet pārējo dzimtā valoda ir kāda no pārējām ES 27 oficiālajām 
valodām vai pat kāda ārpuskopienas valoda (turklāt 17 % respondentu apgalvo, ka viņiem ir 
vairāk nekā viena dzimtā valoda). Visbeidzot, jāpiemin, ka 54 % respondentu ir apmeklējuši 
tikai Eiropas skolas un ka 81 % šajās skolās ir apguvuši pat visu (7 gadu) vidusskolas kursu, 
tātad apgalvojums, ka viņi pazīst Eiropas skolu sistēmu pietiekami labi, ir pamatots, lai varētu 
piedalīties aptaujā. 
 
Pirms sīkākas saņemto atbilžu analīzes konsultanti vēlas iepazīstināt ar Eiropas skolu sistēmas 
svarīgāko mācību programmu analīzes rezultātiem, lai noskaidrotu Eiropas skolu sistēmas 
stiprās un vājās puses, ņemot vērā oficiālās pamatnostādnes. Nav pārsteigums, ka Eiropas skolu 
mācību programmās īpaši liela uzmanība ir pievērsta valodām kā atsevišķiem mācību 
priekšmetiem vai arī satura un valodas integrētas apguves (CLIL — Content and Language 
Integrated Learning) kontekstā, piemēram, vēsturē un ģeogrāfijā. Pēc saņemto atbilžu analīzes 
(skat. turpmāk), šķiet, ka šī izglītība ļoti labi sagatavo skolēnus bieži vien starptautiskai (vai 
drīzāk starpkultūru) akadēmiskai un/vai profesionālai karjerai, lai arī valodu mācību programmu 
saturs pārsvarā neatbilst nesen pieņemtajiem standartiem šajā jomā, t. i., Eiropas kopīgajām 
pamatnostādnēm valodu apguvei (CEFRL — Common European Framework of Reference for 
Languages). 
 
Līdzās valodām Eiropas skolās pārsvarā augstākā līmenī nekā citviet (ja salīdzina EURYDICE 
veiktās ES valsts izglītības sistēmu analīzes rezultātus) tiek mācītas dabas zinātnes (bioloģija, 
ķīmija un fizika). Tādēļ nav pārsteigums, ka to Eiropas skolu absolventu skaits, kuri izvēlas 
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iegūt augstāko izglītību šajās jomās, salīdzinājumā ar Eiropas vidējiem rādītājiem ir lielāks, jo 
īpaši meiteņu vidū. 
 
Konsultanti ir analizējuši arī pasākumus, lai palīdzētu skolēniem, kam mācības sagādā grūtības. 
Vērtējot šo pasākumu nozīmi, nedrīkst aizmirst, ka Eiropas skolas piedāvā tikai viena veida 
izglītību (lai arī skolēniem ir iespējas izvēlēties visdažādākos šā vienīgā izglītības veida 
variantus), proti, tās sagatavo audzēkņus akadēmiskai karjerai, bet nepiedāvā arodizglītību vai 
mākslas izglītību. Citiem vārdiem sakot, skolēni, kam piedāvātā mācību programma sagādā 
grūtības, Eiropas skolu sistēmā nevar vienkārši izvēlēties sev piemērotāku izglītības veidu, 
tāpēc, cik vien iespējams, jācenšas viņiem palīdzēt pārvarēt mācību grūtības, jo īpaši, ja tas ir 
lingvistisku problēmu dēļ (tādēļ tik svarīgi ir t. s. SWALS pasākumi jeb pasākumi skolēniem, 
kuriem nav valodas nodaļas — measures in favour of students without a language section). 
Jāievēro, ka atbalsta pasākumi neaprobežojas tikai ar šādiem gadījumiem, bet aptver arī 
vispārīgākus mācību atbalsta (LS — learning support) pasākumus, lai palīdzētu pārvarēt dažādas 
mācību grūtības, un integrācijas pasākumus skolēniem ar īpašām izglītības vajadzībām (SEN — 
special educational needs). Par spīti visiem šiem pasākumiem „otrgadnieku” skaits Eiropas 
skolās nedaudz pārsniedz Eiropas vidējo līmeni — uz otru gadu tiek atstāts aptuveni katrs 
ceturtais zēns un katra septītā meitene. Jāpiebilst, ka saskaņā ar aptaujāto atbildēm 
„otrgadniecība” ir vairāk vai mazāk vienādā mērā saistīta ar valodu apguvi (atsevišķu 
priekšmetu veidā vai CLIL kontekstā) un dabas zinātņu apguvi, jo abos gadījumos mācību 
programmas apgūt divreiz (t. i., palikt uz otru gadu) nākas aptuveni vienam no četriem 
skolēniem. 
 
Atsevišķā pielikumā konsultanti ir centušies sniegt arī ieteikumus, kas attiecas ne tik daudz uz 
pašreizējās sistēmas uzlabojumiem, jo sistēmu var uzskatīt par pietiekami veiksmīgu, un to 
apliecina arī aptaujāto absolventu atbildes (skat. turpmāk), bet drīzāk uz veidu, kā ES valsts 
izglītības sistēmas varētu pārņemt Eiropas skolu pozitīvo pieredzi. Bet pirms sīkākas šo 
ieteikumu aplūkošanas ir lietderīgi izpētīt saņemtās atbildes, lai konstatētu, cik lielā mērā tās 
apstiprina Eiropas skolu programmas analīzes rezultātus. 
 
Kopumā Eiropas skolas ļoti labi sagatavo savus absolventus akadēmiskai karjerai, jo atbildes 
liecina, ka 94 % respondentu tiešām ir sākuši veidot šādu karjeru, un 8 no 9 šīs grupas 
absolventiem ir ieguvuši vismaz bakalaura vai līdzvērtīgu grādu. Jāatzīmē arī, ka ievērojams 
skaits absolventu (38 %) ir studējuši vairāk nekā vienā koledžā vai augstskolā un tikai dažos 
gadījumos (aptuveni katrā trešajā) tas ir bijis tādēļ, ka viņiem nav izdevies iegūt diplomu 
pirmajā izvēlētajā koledžā vai augstskolā. Turklāt gandrīz 30 % gadījumu pirmā koledža vai 
augstskola atrodas valstī, kas nav ne respondentu izcelsmes valsts, ne valsts, kurā viņi ir 
apmeklējuši Eiropas skolu (gandrīz tikpat bieži, t. i., 29 % gadījumu tas nozīmē, ka galvenā 
mācību valoda nav studentu dzimtā valoda — citiem vārdiem sakot, ģeogrāfisko mobilitāti 
apstiprina lingvistiskais elastīgums). Tas pietiekami apliecina absolventu lielo mobilitāti 
akadēmiskajā līmenī, un atbildes apliecina, ka tā turpinās arī profesionālās karjeras līmenī (skat. 
turpmāk). Jāievēro arī, ka respondenti nav izvēlējušies šādu mobilitāti, jo, pēc viņu domām, 
mācību līmenis viņu dzimtajā valodā ir pārāk zems, lai sāktu akadēmisku karjeru šajā valodā — 
atkarībā no valodas tikai 1 % līdz 3 % aptaujāto ir atzinuši, ka līmenis nav pietiekami augsts. 
Atzinīgo vērtējumu par to, cik labi Eiropas skolas sagatavo savus absolventus augstākajai 
izglītībai, apstiprina respondentu vērtējums, kas liecina, ka atkarībā no dzimtās valodas 80 % 
līdz 85 % aptaujāto koledžās un augstskolās ir jutušies vienlīdz labi vai pat labāk sagatavoti, 
salīdzinot ar pārējiem studentiem; starp citu, „lielo” un „mazo” skolu absolventu vērtējums 
principā neatšķiras. No otras puses, 86 % absolventu bakalaura grāda iegūšanai nepieciešams 
līdz 4 gadiem, bet maģistra grāda iegūšanai 84 % absolventu nepieciešams laiks līdz 6 gadiem, 
kas liecina par zināmu „otrgadniecību” terciārajā izglītības līmenī. 
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Absolventu, kuri izvēlas iegūt augstāko izglītību dabas zinātņu jomā, procentuālais īpatsvars 
(20 %) ievērojami pārsniedz Eiropas vidējos rādītājus (11 %), turklāt meiteņu vidū tas ir 
izteiktāks. Šādu izvēli neapšaubāmi iespaido tas, ka Eiropas skolu sistēmā liela uzmanība tiek 
pievērsta ne vien „acīmredzami” svarīgajai valodu izglītībai, bet arī dabas zinātņu apguvei; 
statistikas analīze apstiprina, ka nenoliedzami pastāv saistība starp dabas zinātnēm kā izvēles 
priekšmetiem vidusskolā un dabas zinātņu izvēli terciārajā līmenī; ņemot vērā dabas zinātņu 
lielo lomu mūsu sabiedrībā, šo Eiropas skolu sistēmas aspektu var uzskatīt par būtisku 
priekšrocību. 
 
Analizējot sociālās un ekonomikas nozares, kurās absolventi sāk profesionālo karjeru, redzams, 
ka Eiropas skolu sistēma, ko papildina augstākā izglītība, sniedz visplašākās darba iespējas. 
Jāatzīmē, ka 65 % absolventu un 55 % absolvenšu darba vidi savas karjeras sākumā raksturo kā 
internacionālu, bet vēlākajos karjeras posmos šie rādītāji turpina pieaugt. Interesants var šķist arī 
fakts, ka tikai 7 % aptaujāto ir sākuši karjeru kādā no Eiropas iestādēm, lai gan 68 % absolventu 
ģimeņu pieder pie t. s. I kategorijas1. Sīkāk izpētot, kādas valodas absolventi lieto profesionālās 
karjeras sākumā, nešķiet pārsteidzoši, ka 51 % absolventu ar angļu valodu kā dzimto valodu to 
lieto kā galveno saziņas valodu arī profesionālajā vidē; pārējās valodās kopumā šādu absolventu 
procentuālais skaits ir tikai 38 % (t. i., 38 % skolēnu, kuru dzimtā valoda nav angļu valoda, 
profesionālajā vidē visbiežāk lieto savu dzimto valodu), bet šie vidējie rādītāji ietver 
ievērojamas atšķirības, ko konsultanti nespēj izskaidrot — grieķu valodas lietotāju skaits 
profesionālajā vidē ir tikai 24 %, kamēr portugāļu valodas lietotāju ir gandrīz divreiz vairāk, 
proti, 47 %, savukārt vācu valodu, kas ir viena no trim Eiropas skolu saziņas valodām, visbiežāk 
lieto 32 % absolventu, tātad mazāk nekā, piemēram, holandiešu valodu, kuras lietotāju skaits 
sasniedz 36 %. Starp citu, šie rādītāji atbilst valodu izvēlei terciārajā izglītības līmenī — arī šajā 
gadījumā nešķiet pārsteidzoši, ka 86 % studentu, kuru dzimtā valoda ir angļu valoda, koledžās 
un augstskolās studē šajā valodā, bet tikai 62 % vācu valodā runājošo absolventu iegūst 
augstāko izglītību vācu valodā, kas atpaliek no holandiešu valodas, kurā studē 71 % šajā valodā 
runājošo absolventu. 
 
Pēc sociālajiem rādītājiem absolventu ģimenes ļoti izceļas — 82 % respondentu nāk no 
ģimenēm, kurās vismaz vienam no vecākiem ir bakalaura vai augstāks grāds; tas aptuveni četras 
līdz piecas reizes pārsniedz Eiropas vidējos rādītājus. Tomēr tikai 47 % respondentu uzskata, ka 
viņu sociālā izcelsme ir bijis viņu akadēmiskās karjeras „noteicošais faktors”, lai gan, ieskaitot 
tos, kas atzīst, viņu ka sociālā izcelsme ir bijusi „viens no faktoriem”, šī proporcija palielinās 
līdz 82 %. 
Lai gan sarežģīti ir salīdzināt absolventu vecāku profesionālo līmeni, pamatoti var apgalvot, ka 
aptuveni 55 % gadījumu viens no vecākiem Eiropas iestādēs ieņem A(*) vai B(*) līmeņa vai tiem 
pielīdzināmus amatus. 
 
Konsultanti analizējuši arī (respondentu minētos) iemeslus, kādēļ vecāki ir sūtījuši bērnus 
mācīties Eiropas skolās. Ņemot vērā, ka 68 % skolēnu nāk no I kategorijas ģimenēm, tas arī ir 
visbiežāk nosauktais iemesls, kam seko Eiropas skolu daudzkultūru vide, iespējas iegūt izglītību 
dzimtajā valodā, izglītības labā kvalitāte kopumā, bet piektajā vietā ir Eiropas vidusskolas 
diploms (kas minēts divreiz retāk nekā visbiežāk nosauktais iemesls, t. i., I kategorijas ģimene; 
citi iemesli ir minēti vēl retāk). 
 
Saistībā ar Eiropas skolu nepabeigšanas iemesliem aptaujātie tikpat kā nekad nav apgalvojuši, 
ka Eiropas skolu sistēma nenodrošina pietiekamu izglītības līmeni; tieši pretēji, vairumā 

                                                 
1 Skolēni no ģimenēm, kurās vismaz viens no vecākiem strādā kādā no Eiropas iestādēm. 
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gadījumu izskan viedoklis, ka izglītības līmenis dažiem skolēniem ir pārāk augsts (jo īpaši 
jomās, kur sistēmas mērķis ir nodrošināt sevišķi labas zināšanas, t. i., valodu un dabas zinātņu 
apguvē), un, tā kā vājākajiem skolēniem arī tad, ja viņi var saņemt mācību atbalstu, faktiski nav 
citu alternatīvu kā „palikšana uz otru gadu”, var gadīties, ka galu galā viņiem šī izglītības 
sistēma jāpamet, lai turpinātu izglītību sev piemērotākā sistēmā. Tomēr jāpiebilst, ka visbiežāk 
minētais skolas nepabeigšanas iemesls ir vecāku (praksē tie ir gandrīz tikai Apvienotās 
Karalistes valstspiederīgie) lēmums sūtīt bērnus mācīties savas valsts internātskolās, lai gan tā 
saistība ar Eiropas skolu sistēmas izglītības kvalitātes līmeni ir apšaubāma. 
 
Kopumā Eiropas skolu absolventi ļoti augstu vērtē šajās skolās iegūtās izglītības līmeni — tikai 
3 % no aptaujātajiem absolventiem apgalvo, ka viņi nesūtītu savus bērnus uz Eiropas skolām un 
neieteiktu to darīt arī citiem. To absolventu procentuālais skaits, kuri Eiropas skolās pavadīto 
laiku vērtē pozitīvi (un pie izdevības nešauboties sūtītu uz šīm skolām arī savus bērnus vai 
ieteiktu to darīt saviem draugiem un radiniekiem), svārstās no 68 % līdz  74 %, atkarībā no 
skolas lieluma (biežāk pozitīvu vērtējumu ir snieguši „lielo” skolu absolventi), un no 71 % līdz 
74 %, atkarībā no respondentu dzimuma (biežāk pozitīvu vērtējumu ir snieguši zēni), bet 
vidējais rādītājs ir 72 %. 
 
Pēdējā konsultantu analizētā tēma ir absolventu kontakti pēc skolu beigšanas; kā jau minēts 
iepriekš, Eiropas skolas līdz šim nav īpaši centušās sekot savu absolventu turpmākajām gaitām, 
tādēļ bija interesanti noskaidrot, cik lielā mērā absolventi paši turpina uzturēt kontaktus ar 
bijušajiem skolasbiedriem. Profesionālu kontaktu uzturēšana nešķiet īpaši būtiska — tikai 11 % 
respondentu apstiprina, ka regulāri sazinās ar saviem skolasbiedriem profesionālos jautājumos, 
turklāt šeit jāņem vērā, ka 7  % respondentu strādā Eiropas iestādēs, kur izredzes satikt bijušos 
skolasbiedrus katrā ziņā ir lielākas nekā citās darbavietās. Jāievēro, ka šis rādītājs nav īpaši 
atkarīgs no respondentu vecuma, kas savukārt ir izšķirošs faktors saistībā ar sociāliem 
kontaktiem, kur vidējie procentuālie rādītāji ir daudz lielāki, proti, 64 % respondentu apgalvo, 
ka regulāri uztur sociālus kontaktus ar bijušajiem skolasbiedriem, turklāt neilgi pēc skolas 
beigšanas (līdz 20 gadu vecumam) šis rādītājs ir pat 79 % (līdz 25 gadu vecumam tas saglabājas 
68 % līmenī, bet vēlāk pakāpeniski samazinās līdz aptuveni 50 %). Katrā ziņā pēc šiem 
rezultātiem var secināt, ka profesionālo kontaktu uzturēšana vidējās izglītības kontekstā ir 
diezgan ierobežota, tie drīzāk tiek dibināti augstskolās un profesionālās karjeras gaitā. 
 
Konsultanti uzskata, ka iepriekš aprakstītie aspekti sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem 
jeb, citiem vārdiem sakot, tematiem, kas bija jāpēta atbilstoši par pētījumu izsludinātā konkursa 
specifikācijām. Protams, nav nekas neparasts, ka uz konkrētiem jautājumiem saņemtās atbildes 
savukārt rada jaunus jautājumus, uz kuriem var atbildēt, izmantojot jau savākto informāciju vai 
veicot papildu izpēti, vai izmantojot loģiski pamatotus intelektuālus pieņēmumus. 
 
Ņemot vērā pozitīvos secinājumus par Eiropas skolu mācību programmu kvalitāti un pierādītās 
akadēmiskās un profesionālās karjeras iespējas, ko šīs skolas paver saviem absolventiem, rodas 
divi svarīgi jautājumi: pirmkārt, kuri ir tie tikai Eiropas skolām raksturīgie konkrētie aspekti jeb 
koncepcijas, ko var uzskatīt par šo skolu stiprajām pusēm, un, otrkārt, vai no pedagoģiskā un 
organizatoriskā viedokļa2 būtu ieteicams „pārnest” šos Eiropas skolu elementus uz valsts 
izglītības sistēmām. Konsultanti ir informēti par šajā kontekstā notiekošajām diskusijām un 
uzskata, ka lēmumu pieņemšanas procesā, kurā pašlaik ir iesaistītas ieinteresētās puses, būtu 
lietderīgi ņemt vērā turpmāk izklāstītos aspektus. 
                                                 
2 Jāievēro, ka daži, ja ne visi konkrētie elementi, ko var uzskatīt par Eiropas skolu sistēmas stiprajām pusēm, to 

ieviešanai vajadzīgo papildu resursu dēļ var būt saistīti ar ievērojamām izmaksām. Ņemot vērā, ka finanšu 
aspekti šajā aptaujā nav analizēti, konsultanti savos apsvērumos nav iekļāvuši finanšu elementus. 
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1) Eiropas vidusskolas diploms neapšaubāmi atver absolventiem jebkuras ES dalībvalsts 
koledžu un augstskolu durvis un, kā liecina rādītāji, 94 % absolventu tiešām izmanto Eiropas 
vidusskolas diplomu, lai iestātos augstskolās, turklāt vairums no viņiem izmanto arī Eiropas 
vidusskolas diploma „starptautiskās” iespējas, jo 62 % absolventu mācās nevis savas, bet 
citu valstu koledžās un augstskolās. 

Jāievēro, ka pirmais skaitlis (94 %) neliecina tikai par Eiropas vidusskolas diploma 
priekšrocībām — aptaujas rezultāti rāda, ka 82 % absolventu nāk no ģimenēm, kurās vismaz 
vienam no vecākiem ir augstākā izglītība, iespējams, likumsakarīgi, ka procentuāli tikpat 
daudz absolventu atzīst, ka viņu sociālā izcelsme ir bijusi „viens no faktoriem” vai pat 
„noteicošais faktors”, kas iespaidojis viņu akadēmisko karjeru. 

Otrais skaitlis (62 %) neapšaubāmi ir atkarīgs no Eiropas vidusskolas diploma, tomēr 
jāievēro, ka šis dokuments tikai atvieglina iestāšanos koledžās un augstskolās, bet negarantē 
Eiropas vidusskolas diploma īpašnieku sekmes, jo tās ir daudz vairāk atkarīgas nevis no 
Eiropas vidusskolas diploma, bet no iegūstamās izglītības kopējās kvalitātes un no tās 
valodas zināšanām, kurā attiecīgajā augstskolā notiek mācības. Līdz ar to Eiropas 
vidusskolas diploma koncepcijas „pārnešana” uz ES valsts izglītības sistēmām, vienlaikus 
nenodrošinot pietiekami augstu svešvalodu mācīšanas līmeni, var nedot vēlamos rezultātus. 

2) No 1. punkta izriet, ka svešvalodu izglītības kvalitātes nozīmi nevar novērtēt par zemu. 
Dažādos ziņojumos jau vairākkārt ir minēts, ka viens no iemesliem, kādēļ Eiropas skolām 
šajā ziņā ir tik laba slava, ir tas, ka (līdzās svešvalodu stundu lielajam skaitam Eiropas skolu 
programmās un otrās svešvalodas apguvei jau no agrīna vecuma) Eiropas skolu sistēmā 
strādā skolotāji, kuriem mācāmā valoda ir dzimtā valoda, un tas attiecas ne vien uz valodu 
stundām stricto sensu, bet arī uz valodu lietošanu satura un valodas integrētas apguves 
kontekstā (piemēram, vēsturē un ģeogrāfijā). Arī šajā gadījumā rodas jautājums, vai savā 
dzimtajā valodā runājošu skolotāju un/vai satura un valodas integrētas apguves (CLIL) 
koncepciju vienkārša „pārnešana” uz ES valsts izglītības sistēmām sniegtu tādus pašus 
rezultātus. Patiesībā nevajadzētu aizmirst, ka Eiropas skolu audzēkņi principā „ir spiesti” 
lietot stundās apgūtās svešvalodas ikdienas dzīvē un saziņā ar pārējiem skolēniem un ka šis 
apstāklis ievērojami palīdz valodu apguvē un lietošanā (Beatens Beardsmore to ir nosaucis 
par „tiešo saistību”). Šī daudzvalodu un daudzkultūru vide, pat vidusskolas pēdējās klasēs, ir 
viena no Eiropas skolu īpatnībām, ko būtu grūti ieviest valsts izglītības sistēmās, kuru skolās 
iestājas arvien vairāk bērnu no atšķirīgām kultūrām un tāpēc galvenā uzmanība tiek 
pievērsta tam, lai bērni ātri iemācītos apgūstamo valodu, bet aizmirsts par vērtīgajām 
iespējām, ko varētu dot šāda valodu daudzveidība3. Ar konsultantu veikto aptauju 
acīmredzami ir par maz, lai sniegtu ieteikumus par valsts izglītības sistēmās 
nepieciešamajām pārmaiņām un stimulētu svešvalodu apguvi jau agrīnā vecumā, šim 
mērķim būtu jāveic daudz plašāka analīze. 

3) Skolēnu sagatavošana veiksmīgai akadēmiskai (un profesionālai) karjerai nav vienīgais 
Eiropas skolu sistēmas mērķis, tā cenšas ieaudzināt jauniešos arī Eiropas pilsonisko apziņu, 
kas nozīmē atvērtību un cieņu pret citām kultūrām. Lai atbalstītu šo mērķi, ieviesta „Eiropas 
stundu” koncepcija (pamatskolas līmenī). Arī šajā gadījumā var jautāt, vai šo koncepciju 
būtu iespējams „pārnest” uz valsts izglītības sistēmām. Lai šādas stundas dotu vēlamos 
rezultātus, skolās, protams, ir jāvalda daudzkultūru videi, ko bērni izjūt ikdienā, jo tikai šādi 

                                                 
3  Kā teikts nesen publicētā Eiropas Komisijas paziņojumā: „Mūsu sabiedrībā ir vēl daudzas neatklātas 

lingvistiskas bagātības — dažādas dzimtās valodas un citas ģimenē, vietējās un kaimiņu kopienās lietotās 
valodas pelnījušas atbilstošu novērtējumu”(Eiropas Komisija, 2008. gads, 6. lpp.). 
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atvērtības un cieņas teorētisko jēdzienu iespējams īstenot praksē. Lai arī valsts izglītības 
sistēmām daudzkultūru vide nav tik raksturīga kā Eiropas skolu sistēmai, šajā gadījumā 
tomēr būtu lietderīgi valsts izglītības sistēmu skolotājus nodrošināt ar didaktiskiem 
līdzekļiem, kas palīdzētu organizēt „Eiropas stundām” līdzīgus pasākumus. 

4) Visbeidzot, pētījuma autoru veiktā statistikas analīze apstiprina, ka pastāv saistība starp 
nozīmi, ko Eiropas skolu sistēma piešķir dabas zinātņu mācīšanai (sniedzot stabilas 
pamatzināšanas ikvienam audzēknim, bet pašiem ieinteresētākajiem piedāvājot specializēties 
kādā no dabas zinātņu priekšmetiem), un dabas zinātņu izvēli terciārajā izglītības līmenī. 
Ievērojot dabas zinātņu lielo lomu mūsu sabiedrības nākotnē, valsts izglītības sistēmu 
ieinteresētās puses varētu šo aspektu varētu apsvērt, sastādot skolu mācību plānus.  

 


