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Sommarju eŻekuttiv 
 
L-istudju li jikkonċerna l-karrieri akkademiċi u professjonali ta’ gradwati minn Skejjel Ewropej, li 
sar fil-perjodu Frar-Settembru 2008, kien primarjament ibbażat fuq it-tweġibiet għal servej 
elettroniku provduti minn madwar 3,000 gradwat (preċiżament 2,987). Ta’ min wieħed jinnota li 
dan in-numru jirrappreżenta madwar 8.5% (tal-aħjar stima li stajna nagħmlu) tan-numru ta’ 
gradwati li kisbu l-Baċellerat Ewropew minn mindu kienet stabbilita s-sistema tal-Iskejjel Ewropej 
xi ħamsin sena ilu. Dan il-persentaġġ jista’ jidher baxx, iżda jekk wieħed jikkunsidra l-fatt li l-
Iskejjel Ewropej ma kenux jiġbru u jaġġornaw b’mod sistematiku d-dettalji ta’ residenza tal-
gradwati tagħhom, u kienu jżommu biss f'fajl l-indirizzi tal-ġenituri (iżda lanqas dawn ma kienu 
jiġu aġġornati ladarba t-tfal tagħhom ikunu telqu mill-Iskejjel Ewropej), dan il-persentaġġ jista’ fil-
verità jiġi kkunsidrat bħala sewwasew raġonevoli.  Fost dawk li wieġbu, 53% għandhom iktar minn 
26 sena u, għaldaqstant, jistgħu jiġu kkunsidrati bħala li temmew l-edukazzjoni akkademika 
tagħhom u li bdew karriera professjonali; minnhom, madwar 3 minn kull 10 għandhom iktar minn 
40 sena u madwar 1 minn kull 10 għandhom iktar minn 50 sena; dan iwassal għall-konklużjoni li t-
tweġibiet jinkludu numru sinifikanti ta' gradwati li l-karriera professjonali tagħhom tista' tiġi 
kkunsidrata bħala waħda ferm stabbilita, għalkemm, bla dubju, kien hemm xaqliba f'termini ta' 
dawk li wieġbu lejn l-iżgħar koortijiet.  Il-firxa rappreżentattiva tat-tweġibiet hija konfermata wkoll 
mit-taħlita ta’ dawk li wieġbu skont id-daqs tal-iskola: 71% ta’ dawk li wieġbu gradwaw minn skola 
«kbira» fi Brussell jew fil-Lussemburgu u 29% gradwaw minn waħda mill-iskejjel l-oħrajn li huma 
«iżgħar», persentaġġi li għandhom jitqabblu mad-distribuzzjoni attwali ta’ 60% u 40% 
rispettivament, iżda wieħed għandu jżomm f’moħħu li l-iskejjel li huma  «iżgħar» huma wkoll 
dawk li m’ilhomx li ġew stabbiliti u, għaldaqstant, is-sehem tagħhom f’termini tan-numru ta’ 
gradwati jrid ikun iktar baxx mis-sehem tagħhom f’termini tal-popolazzjoni attwali tal-iskejjel. U 
wkoll iż-żewġ sessi huma rappreżentati kważi b’mod ugwali: 55% tat-tweġibiet ġejjin minn 
gradwati nisa u 45% ġejjin minn gradwati rġiel, numri li għandhom jitqabblu mad-distribuzzjoni 
attwali ta’ 51% bniet u 49% subien (b’hekk hemm xaqliba ħafifa iżda aċċettabbli lejn in-nisa li 
wieġbu). Jekk jitħallew barra dawk li wieġbu li għandhom ċittadinanza doppja, 49% ta’ dawk li 
wieġbu huma ċittadini tas-6 Stati Membri oriġinali tal-UE, 14% tal-UE10/UE6, u 26% tal-membri 
li ssieħbu iktar tard. F’dak li għandu x’jaqsam mal-lingwa nattiva, 65% ta' dawk li wieġbu 
għandhom għarfien ta' waħda mit-tliet lingwi msejħin lingwi tax-xogħol jew lingwi franki tal-
Iskejjel Ewropej (l-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż), filwaqt li l-bqija jużaw waħda mil-lingwi 
uffiċjali l-oħrajn jew, saħansitra, lingwa mhux tal-UE27 bħala lingwa nattiva (u 17% jiddikjaraw li 
għandhom iktar minn lingwa nattiva waħda). U fl-aħħar nett, ta’ min wieħed isemmi li 54% ta’ 
dawk li wieġbu qattgħu s-snin skolastiċi tagħhom kollha fi Skola Ewropea, u li saħansitra 81% 
segwew il-livell sekondarju kollu (7 snin) hemmhekk, biex b’hekk huwa raġonevoli li jkun dikjarat 
li dawn kienu familjari sew mas-sistema sabiex setgħu jipparteċipaw fis-servej. 
 
Qabel ma jgħaddu għad-dettalji li jikkonċernaw l-analiżi tat-tweġibiet li waslu, il-konsulenti jridu 
jirrapportaw ir-riżultati tal-analiżi tagħhom tal-iktar sillabi importanti tas-sistema tal-Iskejjel 
Ewropej, sabiex juru l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tas-sistema edukattiva kif tista’ tiġi ġġudikata minn 
dawn il-linji gwida uffiċjali. M’għandhiex tkun sorpriża li l-Iskejjel Ewropej jagħtu importanza 
kbira lit-tagħlim tal-lingwi, jew bħala suġġett separat, jew fil-kuntest ta’ tagħlim integrat ta’ 
kontenut u lingwi (CLIL), ngħidu aħna, għall-istorja u l-ġeografija. Kif intwera mill-analiżi tat-
tweġibiet li waslu (ara hawntaħt), din l-edukazzjoni tidher li tipprepara lill-istudenti tajjeb ħafna 
għal karriera akkademika u/jew professjonali ta’ sikwit internazzjonali (jew aħjar minn hekk 
interkulturali), anke jekk il-kontenut tas-sillabi tal-biċċa l-kbira tal-korsijiet tal-lingwi ma jirreferix 
għal dak li dan l-aħħar sar l-istandard f’dan ir-rigward, jiġifieri, il-Qafas Ewropew Komuni ta’ 
Referenza għal-Lingwi (CEFRL). 
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Barra t-tagħlim tal-lingwi, l-Iskejjel Ewropej jinsabu wkoll ’il fuq mill-medja (meta mqabblin mas-
sistemi edukattivi nazzjonali fl-UE, analizzati minn Eurydice) f’dak li għandu x’jaqsam mat-
tagħlim ta’ suġġetti xjentifiċi (il-bijoloġija, il-kimika u l-fiżika). Bla dubju, bħala konsegwenza ta’ 
dan, ninnutaw li n-numru ta’ gradwati li jagħżlu l-edukazzjoni terzjarja f’dawn l-oqsma jinsab ’il 
fuq mill-medja Ewropea, l-iktar għall-bniet. 
 
Il-konsulenti analizzaw ukoll il-miżuri li ttieħdu favur studenti li għandhom diffikultajiet ta’ 
tagħlim. L-importanza ta’ dawn il-miżuri għandha tiġi kkunsidrata fid-dawl tal-fatt li l-Iskejjel 
Ewropej joffru tip wieħed biss ta’ edukazzjoni (anke jekk, fi ħdan dan it-tip, l-istudenti jistgħu 
jagħżlu bejn varjetà wiesgħa ta’ għażliet), filwaqt li jippreparaw lill-istudenti għal karriera 
akkademika, iżda ma joffrux edukazzjoni vokazzjonali jew artistika. Fi kliem ieħor, l-istudenti li 
jkollhom diffikultajiet bil-programm offrut ma jistgħux sempliċement jibdlu, fi ħdan is-sistema, 
għal tip iktar adattat ta’ edukazzjoni; għaldaqstant, il-ħtieġa li  wieħed jipprova jgħinhom sabiex 
kemm jista’ jkun jegħlbu d-diffikultajiet ta' tagħlim tagħhom, l-iktar meta dawn ikunu bbażati fuq 
problemi lingwistiċi (għaldaqstant, hawnhekk ta’ min tissemma wkoll l-importanza tal-miżuri 
SWALS = miżuri favur studenti mingħajr taqsima tal-lingwi). Wieħed għandu jinnota li l-miżuri ta’ 
appoġġ mhumiex limitati għal dawn il-każijiet, iżda jinkludu wkoll miżuri iktar ġenerali ta' appoġġ 
ta' tagħlim (LS) għal diffikultajiet varji ta’ tagħlim, u wkoll miżuri għall-integrazzjoni ta’ studenti bi 
ħtiġijiet edukattivi speċjali (SEN).  Minkejja dawn il-miżuri, il-livell ta’ «ripetizzjoni» ta’ klassijiet 
għadu ftit ogħla mill-medja Ewropea, u jikkonċerna madwar wieħed minn kull erba’ subien u 
madwar waħda minn kull seba’ bniet. Rilevanti li wieħed jinnota, f’dan ir-rigward, li skont dawk li 
wieġbu, ir-raġuni għar-«ripetizzjoni» hija dovuta għall-edukazzjoni lingwistika li tilħaq bejn wieħed 
u ieħor l-istess grad (bħala suġġett separat jew bħala CLIL) tal-edukazzjoni xjentifika, minħabba li 
fiż-żewġ każijiet, din tikkonċerna madwar wieħed minn kull erba’ studenti li kellhom «jirripetu» il-
klassijiet. 
 
Il-konsulenti ppruvaw ukoll jifformulaw rakkomandazzjonijiet f’appendiċi separat, mhux daqstant 
dwar kif tista’ tittejjeb is-sistema attwali li, kif intwera wkoll mit-tweġibiet (ara hawntaħt), tista’ tiġi 
kkunsidrata bħala waħda sewwasew ta’ suċċess, iżda pjuttost dwar kif jistgħu jiġu adottati wkoll xi 
wħud mill-vantaġġi tagħha minn sistemi edukattivi nazzjonali fl-UE.   Iżda qabel ma ngħaddu għad-
dettalji, ikun utli li nanalizzaw it-tweġibiet u li naraw sa liema punt jikkonfermaw is-sejbiet tal-
analiżi tal-programm tal-Iskejjel Ewropej. 
 
B’mod ġenerali, l-Iskejjel Ewropej jippreparaw lill-gradwati tagħhom tajjeb ħafna għal karriera 
akkademika, billi 94% ta’ dawk li wieġbu tassew bdew tali karriera, u minnhom, 8 minn kull 9 
eventwalment jiksbu għall-anqas Baċellerat jew l-ekwivalenti tiegħu. Ta’ min wieħed jinnota wkoll 
il-fatt li numru sinifikanti ta’ gradwati (38%) jistudjaw f’iktar minn kulleġġ wieħed jew università 
waħda, u li dan iseħħ f’minoranza ta’ każijiet biss (madwar 1 minn kull 3); dan huwa dovut għall-
fatt li dawn jonqsu milli jiksbu diploma fl-ewwel kulleġġ jew università li jkunu jattendu.   Barra 
minn hekk, kważi fi 30% tal-każijiet, l-ewwel kulleġġ jew università jkunu jinsabu f’pajjiż li la jkun 
il-pajjiż tal-oriġini tagħhom lanqas il-pajjiż fejn ikunu attendew Skola Ewropea (kważi fl-istess 
numru ta’ każijiet, jiġifieri, 29%, dan jimplika li l-lingwa ewlenija tat-tagħlim użata mhijiex il-
lingwa nattiva tagħhom - fi kliem ieħor, il-mobiltà ġeografika hija konfermata mill-flessibiltà 
lingwistika). Dan juri biżżejjed il-mobiltà kbira tal-gradwati fil-livell akkademiku, li hija 
konfermata wkoll fil-livell tal-karriera professjonali tagħhom (ara hawntaħt). Ta’ min wieħed 
jinnota wkoll li, din il-mobiltà mhijiex ispirata mill-fatt li dawk li wieġbu ħasbu li l-livell ta’ 
tagħlim tal-lingwa nattiva tagħhom kien baxx iżżejjed sabiex jibdew karriera akkademika fih:  
tassew, jiddependi mil-lingwa, bejn 1% u 3% biss sabu l-livell bħala mhux għoli biżżejjed.  Dan l-
apprezzament tal-mod li bih l-Iskejjel Ewropej jippreparaw lill-gradwati tagħhom għall-edukazzjoni 
terzjarja kien konfermat mill-evalwazzjoni li turi li, jiddependi mil-lingwa nattiva, bejn 80% u 85% 
ħassewhom preparati tajjeb daqs l-istudenti li kienu jattendu l-istess klassi tagħhom f’kulleġġ jew 
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f’università jew, saħansitra, ħassewhom preparati aħjar minnhom; b’mod inċidentali, m’hemm ebda 
differenza reali fl-apprezzament bejn gradwati minn skejjel «kbar» jew «żgħar». Min-naħa l-oħra, 
86% tal-gradwati jeħtieġu sa 4 snin sabiex jiksbu Baċellerat, u 84% sa 6 snin sabiex jiksbu grad 
universitarju ta’ Master, fattur li jindika xi «ripetizzjoni» fil-livell terzjarju. 
 
Il-persentaġġ ta’ gradwati li jagħżlu x-xjenza bħala l-qasam terzjarju tagħhom (20%) huwa ogħla 
b’mod sinifikanti mill-medja Ewropea (11%) u, saħansitra, huwa ogħla għall-bniet milli għas-
subien. Il-fatt li s-sistema tal-Iskejjel Ewropej tagħti wkoll importanza kbira lill-edukazzjoni ta’ 
suġġetti xjentifiċi, barra mill-importanza «ovvja» tal-edukazzjoni tal-lingwi, bla dubju jħalli 
influwenza fuq dawn l-għażliet; l-analiżi tal-istatistika tikkonferma li żgur li teżisti relazzjoni bejn l-
għażla ta’ suġġetti xjentifiċi, bħala korsijiet mhux obbligatorji, f’livell sekondarju, u l-għażla ta’ 
suġġetti xjentifiċi f’livell terzjarju; meta wieħed jikkunsidra l-importanza tax-xjenza fis-soċjetà 
tagħna, dan l-aspett tas-sistema tal-Iskejjel Ewropej ikun jista’ jiġi kwalifikat bħala ta’ benefiċċju. 
 
L-analiżi tas-setturi soċjoekonomiċi li fihom il-gradwati jibdew il-karriera professjonali tagħhom 
turi li s-sistema tal-Iskejjel Ewropej, kompluta bl-edukazzjoni terzjarja, tiftaħ opportunitajiet għal 
varjetà wiesgħa ta’ xogħlijiet.  Ta’ min wieħed jinnota li, 65% tal-gradwati rġiel u 55% tal-gradwati 
nisa jikkaratterizzaw l-ambjent tax-xogħol tagħhom fil-bidu tal-karriera tagħhom bħala wieħed 
internazzjonali, u dawn iċ-ċifri jsiru saħansitra ftit ogħla fi stadji iktar tard fil-karriera.   Forsi ta’ 
min wieħed jinnota wkoll il-fatt li, 7% biss jibdew karriera f’waħda mill-Istituzzjonijiet Ewropej, 
minkejja l-fatt li 68% tal-familji tal-gradwati jkunu jappartienu għall-hekk imsejħa kategorija I1. 
Meta wieħed jidħol f’iktar dettall f’dak li għandu x’jaqsam mal-użu tal-lingwi fil-bidu tal-karriera 
professjonali, jirriżulta mingħajr ebda sorpriża li 51% tal-gradwati li għandhom l-Ingliż bħala l-
lingwa nattiva tagħhom qegħdin jużaw ukoll primarjament l-Ingliż bħala lingwa ta’ komunikazzjoni 
fl-ambjent professjonali tagħhom; dan huwa minnu biss għal 38% tal-gradwati għal-lingwi l-oħrajn 
meħudin flimkien (jiġifieri, 38% tal-istudenti li għandhom lingwa oħra barra l-Ingliż bħala l-lingwa 
nattiva tagħhom jużaw b’mod iktar frekwenti l-lingwa nattiva tagħhom fl-ambjent professjonali 
tagħhom), iżda din il-medja taħbi differenzi sinifikanti li l-konsulenti m’għandhom ebda 
spjegazzjoni għalihom: għall-Grieg, dan il-persentaġġ huwa ta’ 24% biss, filwaqt li l-Portugiż jilħaq 
kważi d-doppju ta’ dan il-persentaġġ, 47%, filwaqt li għall-Ġermaniż, waħda mit-tliet lingwi 
msejħin lingwi franki fl-Iskejjel Ewropej, dan il-persentaġġ huwa ta' 32%, li huwa iktar baxx, 
ngħidu aħna, mill-Olandiż li jilħaq persentaġġ ta’ 36%. B’mod inċidentali, dawn in-numri huma 
konsistenti mal-għażla tal-lingwa f’livell terzjarju: għal darb’oħra, mhux sorpriża li wieħed jara li 
86% tal-istudenti li għandhom l-Ingliż bħala l-lingwa nattiva tagħhom jistudjaw f’kulleġġ jew 
f’università b’din il-lingwa, iżda 62% biss tal-gradwati li jitkellmu bil-Ġermaniż isegwu l-
edukazzjoni terzjarja bil-Ġermaniż, persentaġġ li huwa iktar baxx, ngħidu aħna, mill-persentaġġ ta’ 
71% għall-Olandiż.  
 
L-isfond soċjali tal-familji huwa sewwasew uniku, billi 82% ta’ dawk li wieġbu jagħmlu parti minn 
familja fejn għall-anqas wieħed mill-ġenituri jippossiedi Baċellerat jew grad ogħla; dan il-
persentaġġ huwa madwar erbgħa sa ħames darbiet iktar mill-medja Ewropea.  Madankollu, 47% 
biss ta’ dawk li wieġbu kienu tal-fehma li l-isfond soċjali tagħhom kellu «impatt determinanti» fuq 
il-karriera akkademika tagħhom, iżda meta wieħed jikkunsidra wkoll lil dawk li sabu li dan kellu 
«xi impatt», il-proporzjon jogħla għal 82%. 
 
 
 
U għalkemm huwa diffiċli li jsir tqabbil bejn il-livell professjonali tal-ġenituri, huwa raġonevoli li 
jiġi dikjarat li f’madwar 55% tal-każijiet, wieħed mill-ġenituri jokkupa kariga ta’ livell A(*) jew 
                                                 
1 Studenti li jkollhom għall-anqas wieħed mill-ġenituri tagħhom jaħdem għal Istituzzjoni Ewropea.  
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B(*), jew li tista' titqabbel ma' tali livell, fl-Istituzzjonijiet Ewropej. 
 
Ir-raġunijiet (mogħtija minn dawk li wieġbu) l-għaliex il-ġenituri tagħhom kienu bagħtuhom 
jistudjaw fi Skola Ewropea kienu analizzati wkoll. Billi 68% tal-istudenti ġejjin minn familja li 
tappartieni għall-kategorija I, din kienet ovvjament l-iktar raġuni mogħtija b'mod frekwenti, segwita 
mill-karattru multikulturali tal-Iskejjel Ewropej, il-fatt li joffru edukazzjoni fil-lingwa nattiva, il-
kwalità tajba b’mod ġenerali tal-edukazzjoni, u fil-ħames pożizzjoni, il-Baċellerat Ewropew (raġuni 
li ssemmiet darbtejn anqas meta mqabbla mal-iktar raġuni importanti, jiġifieri, il-kategorija I; 
ingħataw raġunijiet oħrajn, saħansitra, b’mod anqas frekwenti).  
 
L-analiżi tar-raġunijiet ta’ «tluq minn skola» turi li kważi qatt ma jissemma livell defiċjenti tal-
edukazzjoni provduta mis-sistema tal-Iskejjel Ewropej; għall-kuntrarju, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, 
il-livell tal-edukazzjoni (u l-iktar il-punti fejn is-sistema trid li l-istudenti tagħha jkunu b’saħħithom, 
jiġifieri l-lingwi u s-suġġetti xjentifiċi) hu kkunsidrat għoli żżejjed minn xi wħud mill-istudenti, u 
billi dawk l-iktar dgħajfin – anke meta jkunu jistgħu jingħataw appoġġ ta’ tagħlim - m’għandhom 
ebda alternattiva reali ħlief li «jirripetu» il-klassijiet, ir-riżultat finali jista’ jkun li jkollhom jitilqu 
mis-sistema u jkomplu f’sistema edukattiva iktar adattata. Wara li ntqal dan, interessanti li wieħed 
jinnota li l-iktar raġuni msemmija b’mod frekwenti hija l-fatt li l-ġenituri (fil-prattika, kważi 
ċittadini Britanniċi b’mod esklussiv) jibagħtu lit-tfal tagħhom fi skola ta’ alloġġ fil-pajjiż tal-oriġini 
tagħhom, iżda jidher ukoll li din ir-raġuni ftit li xejn jew xejn m’għandha x’taqsam mal-livell ta’ 
kwalità tas-sistema nnifisha tal-Iskejjel Ewropej. 
 
Kollox ma’ kollox, il-kwalità tal-edukazzjoni li tingħata fi Skola Ewropea hija apprezzata ħafna 
mill-gradwati, u 3% biss tal-gradwati li wieġbu jiddikjaraw li kieku ma jibagħtux lit-tfal tagħhom 
stess fi Skola Ewropea jew ma jirrakkomandawhiex lil persuni oħrajn. Il-persentaġġ ta’ gradwati li 
għad għandhom fehma pożittiva dwar il-perjodu li qattgħu fi Skola Ewropea (u li, bla dubju, kieku 
jibagħtu lit-tfal tagħhom stess hemmhekk li kieku kellhom l-opportunità, jew jirrakkomandawha 
għat-tfal ta’ sħabhom u ta’ qrabathom), ivarja bejn 68 u 74% jiddependi mid-daqs tal-iskola (l-
iskejjel «kbar» kisbu l-ogħla persentaġġ), u bejn 71% u 74% jiddependi mis-sess ta’ dawk li wieġbu 
(is-subien kisbu l-ogħla persentaġġ), filwaqt li l-medja hi ta’ 72%. 
 
Fl-aħħar nett, l-aħħar suġġett li kien analizzat kien jikkonċerna n-netwerking bejn il-gradwati; kif 
diġà għedna, l-Iskejjel Ewropej innifishom għamlu ftit sforzi fl-imgħoddi sabiex jibqgħu f’kuntatt 
mal-gradwati tagħhom, b’hekk kien interessanti l-fatt li wieħed jara sa liema punt dawn iżommu 
kuntatt ma’ xulxin fuq inizjattiva tagħhom stess.  In-netwerking professjonali ma jidhirx li huwa 
importanti ħafna: 11% biss ta’ dawk li wieġbu jikkonfermaw li jkollhom kuntatti regolari għal 
raġunijiet professjonali ma' studenti li kienu jattendu l-istess klassi tagħhom, u din iċ-ċifra trid tiġi 
interpretata billi jiġi kkunsidrat li 7% ta' dawk li wieġbu qegħdin jaħdmu għal istituzzjoni Ewropea, 
fejn il-possibiltajiet li dawn jiltaqgħu ma’ studenti antiki li kienu jattendu l-istess klassi tagħhom 
huma xorta waħda ikbar milli f'ambjenti oħrajn tax-xogħol. Ta’ min wieħed jinnota li dan il-
persentaġġ mhuwiex influwenzat b’mod sinifikanti mill-età ta’ min wieġeb, li hi, min-naħa l-oħra, 
fattur determinanti meta wieħed jikkunsidra n-netwerking għal raġunijiet soċjali: hawnhekk, il-
persentaġġ medju xorta waħda huwa ferm ogħla, b'64% ta' dawk li wieġbu jsostnu li għandhom 
kuntatti soċjali fuq bażi regolari ma' studenti li kienu jattendu l-istess klassi tagħhom, u dan il-
persentaġġ jilħaq saħansitra d-79% eżatt wara l-gradwazzjoni ta’ tali studenti (sal-età ta’ 20 sena) u, 
minkejja kollox, jilħaq it-68% sal-età ta’ 25 sena, sa ma jibda jonqos b’mod gradwali għal madwar 
50% f’età iktar kbira.  Xorta waħda, minn dan jirriżulta li l-bażi għal netwerks professjonali hija 
stabbilita biss fi grad limitat fil-livell tal-edukazzjoni sekondarja, u probabilment iktar fil-livell tal-
edukazzjoni terzjarja u tal-karriera professjonali nnifisha.  
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Il-konsulenti jikkunsidraw li l-elementi t’hawnfuq jipprovdu tweġibiet għall-mistoqsijiet li kienu 
mistoqsija, jew fi kliem ieħor, is-suġġetti li kellhom jiġu studjati skont l-ispeċifikazzjonijiet fis-
sejħa għall-offerti għal dan l-istudju.  Tassew, mhix ħaġa rari li t-tweġibiet għal mistoqsijiet 
speċifiċi jqajmu, min-naħa tagħhom, mistoqsijiet ġodda li jew jistgħu jitwieġbu fuq il-bażi tal-
informazzjoni diġà miġbura, jew li jkunu jeħtieġu studju addizzjonali, jew li jistgħu jwasslu għal xi 
forma ta' suppożizzjoni intellettwali u raġonevoli.   
 
Meta wieħed jikkunsidra n-natura pożittiva tal-konklużjoni rigward il-kwalità tal-programmi tal-
Iskejjel Ewropej u l-opportunitajiet li ntwera li joffru lill-gradwati tagħhom f’termini ta’ karrieri 
akkademiċi u professjonali, iqumu żewġ mistoqsijiet importanti: l-ewwel nett, liema eżattament 
huma l-aspetti jew il-konċetti li huma speċifiċi għas-sistema tal-Iskejjel Ewropej u li jistgħu jiġu 
kwalifikati bħala vantaġġi tagħha, u t-tieni nett, ta' min wieħed jirrakkomanda - minn perspettiva 
tal-pedagoġija jew tal-organizzazzjoni2- li dawn «jiġu esportati» fis-sistemi edukattivi nazzjonali. 
Il-konsulenti huma infurmati dwar id-diskussjonijiet li qegħdin iseħħu f’dan il-kuntest, u jaħsbu li l-
elementi li ġejjin jistgħu jiġu kkunsidrati fil-proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet li l-partijiet 
interessati huma involuti fihom fil-preżent: 

1) Ovvjament, il-Baċellerat Ewropew jiftaħ il-bibien għall-gradwati għal kulleġġi u universitajiet 
f’pajjiż tal-UE tal-għażla tagħhom, u kif ippruvat permezz taċ-ċifri, 94% tal-gradwati fir-realtà 
jużaw il-Baċellerat tagħhom sabiex jibdew l-edukazzjoni terzjarja, fejn il-maġġoranza tagħhom 
jużaw ukoll id-dimensjoni «internazzjonali» tal-Baċellerat, billi 62% tal-gradwati jattendu 
kulleġġ jew università f’pajjiż li mhuwiex il-pajjiż tal-oriġini tagħhom. 

L-ewwel persentaġġ (94%) m’għandux jiġi attribwit biss għall-merti tal-Baċellerat Ewropew: 
kif deher mis-servej, 82% tal-gradwati għandhom ambjent tal-familja fejn għall-anqas wieħed 
miż-żewġ ġenituri jippossiedi diploma terzjarja, u dan huwa wkoll, probabilment mhux 
b’koinċidenza, il-persentaġġ tal-gradwati li kienu tal-fehma li l-isfond soċjali tagħhom kellu  «xi 
impatt» jew saħansitra «impatt determinanti» fuq il-karriera akkademika tagħhom.  

It-tieni persentaġġ (62%) tassew jiddependi mill-eżistenza tal-Baċellerat Ewropew, iżda dan id-
dokument fih innifsu jiffaċilita biss l-aċċess għal kulleġġ jew università fi kwalunkwe pajjiż tal-
UE, iżda fih innifsu, ma jiggarantix li l-possessuri jiksbu suċċess hemmhekk, minħabba li dan 
jiddependi ferm iktar mill-kwalità profonda tal-edukazzjoni provduta u mill-għarfien tal-lingwa 
li biha tkun provduta l-edukazzjoni terzjarja hemmhekk, milli fuq il-Baċellerat Ewropew fih 
innifsu. Bħala konsegwenza, «l-esportazzjoni» tal-konċett tal-Baċellerat Ewropew fis-sistemi 
edukattivi nazzjonali fl-UE, mingħajr ma fl-istess ħin ikun żgurat li l-livell ta’ tagħlim ta’ 
lingwa barranija jkun għoli biżżejjed, jista’ jkun ma twassalx għall-effetti mixtieqa.   

2) Kif jidher mill-punt 1), l-importanza tal-kwalità għolja tal-edukazzjoni ta’ lingwa barranija ma 
tistax tiġi enfasizzata biżżejjed. Diġà kien ripetut f'ħafna rapporti li, waħda mir-raġunijiet l-
għaliex l-Iskejjel Ewropej jiksbu daqstant suċċess għoli f'dan ir-rigward hija – barra n-numru 
għoli ta’ perjodi ta’ tagħlim fil-programm tal-Iskejjel Ewropej dedikat għal-lingwi barranin u l-
fatt li t-tagħlim tat-tieni lingwa jibda diġà f’età bikrija – li s-sistema tirrikorri għal għalliema li 
jgħallmu l-lingwa nattiva tagħhom, mhux biss għall-korsijiet tal-lingwi f'sens strett, iżda wkoll 
meta jintużaw lingwi barranin fil-kuntest ta' tagħlim integrat ta’ kontenut u lingwi (ngħidu aħna, 
għall-istorja u l-ġeografija).   Hawnhekk, għal darb'oħra, għandha titqajjem il-mistoqsija, jekk 
«l-esportazzjoni» tal-konċetti ta’ għalliema li jgħallmu l-lingwa nattiva tagħhom u/jew ta’ 

                                                 
2 Ta’ min wieħed jinnota li xi wħud mill-elementi speċifiċi, jekk mhux l-elementi speċifiċi kollha, li jikkontribwixxu 

għall-vantaġġi tas-sistema tal-Iskejjel Ewropej jista’ jkollhom spiża sostanzjali minħabba r-riżorsi żejda li jkunu 
jeħtieġu. Billi l-aspetti finanzjarji ma’ ġewx analizzati f’dan is-servej, il-konsulenti ma kkunsidrawx l-elementi 
finanzjarji huma u jifformulaw ir-riflessjonijiet tagħhom.  
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tagħlim integrat ta’ kontenut u lingwi (CLIL), fihom infushom, fis-sistemi edukattivi nazzjonali 
fl-UE, twassalx għall-istess riżultati. Fil-fatt, m'għandux jintesa li l-fatt li l-istudenti ta' Skola 
Ewropea huma, sabiex ngħidu hekk, obbligati li fir-realtà jużaw il-lingwa/i barranija/barranin li 
jitgħallmu fil-ħajja u fil-komunikazzjoni tagħhom ta’ kuljum ma’ studenti tal-istess klassi 
tagħhom, jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-għarfien u l-użu tagħha/tagħhom («pertinenza 
immedjata» skont  Beatens Beardsmore).  Dan l-ambjent multilingwi u multikulturali, sa tmiem 
is-sekondarja, xorta waħda huwa waħda mill-ispeċifiċitajiet tal-Iskejjel Ewropej, li jista’ jkun 
tirriżulta ħaġa diffiċli li din tkun riprodotta fil-livell tas-sistemi edukattivi nazzjonali, li – 
konfrontati mar-realtà li iktar u iktar tfal minn kulturi oħrajn minn dik tal-pajjiż jirreġistraw fl-
iskejjel tagħhom – jidher li jiffukaw l-iktar fuq it-tagħlim ta’ malajr tal-lingwa ta’ tagħlim mit-
tfal, u b’hekk ma jagħtux importanza lill-opportunitajiet li tista’ toffri din id-diversità 
lingwistika3. Ovvjament, ir-rakkomandazzjoni ta’ bidliet fis-sistemi edukattivi nazzjonali bil-
għan li jitqajjem interess b’rabta ma’ lingwi barranin f’età bikrija, tkun teħtieġ ħafna iktar 
analiżi addizzjonali milli jista’ jkun mistenni mis-servej li sar hawnhekk mill-konsulenti. 

3) Wieħed mill-objettivi tas-sistema tal-Iskejjel Ewropej huwa mhux biss li tipprepara lill-istudenti 
għal karriera akkademika (u professjonali) ta’ suċċess, iżda wkoll li twassalhom sabiex isiru 
ċittadini Ewropej tajbin li juru, fost affarijiet oħrajn, sens ta’ aċċettazzjoni u rispett lejn kulturi 
oħrajn. Il-konċett ta’ «Sigħat Ewropej» (f’livell primarju) kien implimentat sabiex jiġi adottat 
dan l-objettiv. Hawnhekk ukoll, tista’ titqajjem il-mistoqsija jekk dan il-konċett jistax «jiġi 
esportat» għas-sistemi edukattivi nazzjonali. Tassew, sabiex dan it-tip ta’ korsijiet ikun 
verament ta’ suċċess, l-iskola għandu jkollha karattru multikulturali li t-tfal jistgħu 
jesperjenzawh kuljum, sabiex il-konċetti ta’ sens ta’ aċċettazzjoni u rispett isiru prattiċi u mhux 
teoretiċi. Wara li ntqal dan, madankollu jidher utli li jkunu provduti għalliema f’sistemi 
edukattivi nazzjonali li huma anqas multikulturali mis-sistema tal-Iskejjel Ewropej, b’mezzi 
didattiċi li jgħinuhom jorganizzaw tipi ta’ attivitajiet simili kif previst matul is-«Sigħat 
Ewropej». 

4) Fl-aħħar nett, l-istudju wera li teżisti evidenza tal-istatistika ta’ relazzjoni bejn l-importanza li 
tagħti s-sistema tal-Iskejjel Ewropej lit-tagħlim ta’ suġġetti xjentifiċi (bażi solida għal kulħadd, 
possibilment segwita iktar tard minn speċjalizzazzjoni għall-iktar studenti interessati), u l-għażla 
li ssir mill-gradwati tagħha li jsegwu l-edukazzjoni terzjarja f’dawn l-oqsma. Sakemm dan l-
aspett jiġi kkunsidrat ta' benefiċċju għall-futur tas-soċjetà tagħna, dan jista’ jdawwal ir-
riflessjoni tal-partijiet interessati ta’ sistemi edukattivi nazzjonali dwar il-kompożizzjoni tal-
kurrikuli tagħhom. 

 

                                                 
3  Skont komunikazzjoni reċenti mill-Kummissjoni Ewropea, «Hemm ukoll riżorsi lingwistiċi li għadhom ma ġewx 

sfruttati fis-soċjetà tagħna: lingwi nattivi differenti u lingwi oħrajn mitkellma d-dar u f’ambjenti lokali u tal-madwar 
għandhom jingħataw iktar importanza» (Kummissjoni Ewropea, 2008, p.6).  


