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STRESZCZENIE 
 
Badanie dotyczące studiów wyższych i pracy zawodowej absolwentów Szkół Europejskich, 
przeprowadzone w okresie od lutego do września 2008 r., było w głównej mierze oparte na 
wynikach ankiety elektronicznej wypełnionej przez prawie 3 000 absolwentów (dokładna liczba 
wyniosła 2 987). Należy zauważyć, że liczba ta stanowi ok. 8,5% (najlepszy możliwy szacunek) 
liczby absolwentów, którzy uzyskali maturę europejską od czasu ustanowienia systemu Szkół 
Europejskich ok. 50 lat temu. Odsetek ten może wydać się niski, ale biorąc pod uwagę fakt, że 
Szkoły Europejskie nie gromadziły i nie aktualizowały systematycznie danych o miejscu 
zamieszkania absolwentów i posiadały w aktach jedynie adresy rodziców (które jednak nie są 
aktualizowane po ukończeniu Szkoły Europejskiej przez dziecko), można uznać, że jest 
zadowalający. 53% respondentów jest w wieku powyżej 26 lat, można zatem uznać, że 
zakończyli edukację i rozpoczęli pracę zawodową; wśród tych osób ok. 3 na 10 jest w wieku 
powyżej 40 lat, a ok. 1 na 10 w wieku powyżej 50 lat, można zatem uznać, że odpowiedzi 
obejmują znaczną liczbę absolwentów o ugruntowanej pozycji zawodowej, chociaż bez 
wątpienia wśród respondentów miało miejsce nachylenie w kierunku najmłodszych kohort. 
Faktem potwierdzającym reprezentatywność odpowiedzi jest także kombinacja respondentów 
pod względem wielkości szkoły: 71% respondentów ukończyło „dużą” szkołę w Brukseli lub 
Luksemburgu, a 29% jedną z „mniejszych” szkół (obecnie rozkład uczniów wynosi 
odpowiednio 60% i 40%), trzeba jednak pamiętać, że „mniejsze” szkoły są także szkołami 
młodszymi, zatem ich udział w liczbie absolwentów musi być mniejszy niż udział w obecnej 
liczbie uczniów. Także przedstawiciele obu płci są reprezentowani niemal równo: 55% 
odpowiedzi pochodzi od kobiet, a 45% od mężczyzn, natomiast obecnie stosunek liczbowy 
dziewcząt do chłopców wynosi 51% do 49% (ma zatem miejsce niewielkie, ale dopuszczalne 
nachylenie w kierunku respondentów płci żeńskiej). Wyłączając osoby posiadające podwójne 
obywatelstwo, 49% respondentów to obywatele pierwszych 6 państw członkowskich UE, 14% – 
UE-10\UE-6, a 26% – państw, które przystąpiły w późniejszym okresie. Co się tyczy języka 
ojczystego, w przypadku 65% respondentów jest to jeden z trzech tzw. języków roboczych 
Szkół Europejskich (angielski, francuski i niemiecki), natomiast w przypadku reszty jeden z 
pozostałych języków urzędowych lub nawet język spoza UE-27 (17% deklaruje więcej niż jeden 
język ojczysty). Warto wreszcie wspomnieć, że 54% respondentów odbyło całą edukację w 
Szkole Europejskiej, a 81% ukończyło cały średni szczebel (7 lat) w takiej szkole, można więc 
stwierdzić, że znali system na tyle dobrze, by wziąć udział w ankiecie. 
 
Zanim dokonamy szczegółowej analizy otrzymanych odpowiedzi, konsultanci pragną przekazać 
wyniki przeprowadzonych analiz najważniejszych programów nauczania w ramach systemu 
Szkół Europejskich, aby uwypuklić mocne i słabe strony tego systemu edukacji, jakie można 
zaobserwować w oparciu o oficjalne wytyczne. Nie powinno dziwić, że Szkoły Europejskie 
przywiązują wielką wagę do nauczania języków obcych, albo jako odrębnych przedmiotów, 
albo w kontekście zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (Content and 
Language Integrated Learning – CLIL), np. w przypadku historii i geografii. Jak pokazała 
analiza otrzymanych odpowiedzi (zob. poniżej), wydaje się, że edukacja ta bardzo dobrze 
przygotowuje uczniów do niejednokrotnie międzynarodowych (czy też międzykulturowych) 
studiów wyższych i/lub pracy zawodowej, nawet jeśli treść programów nauczania większości 
kursów językowych nie nawiązuje do niedawno przyjętego standardu w tej dziedzinie, tzn. 
europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (Common European Framework of 
Reference for Languages – CEFRL). 
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Poza nauczaniem języków obcych Szkoły Europejskie cechują się także ponadprzeciętnym 
(w porównaniu z krajowymi systemami edukacji w UE, zgodnie z analizą Eurydice) poziomem 
nauczania przedmiotów ścisłych (biologii, chemii i fizyki). Jest to bez wątpienia przyczyną tego, 
że liczba absolwentów, którzy wybrali studia wyższe w tych dziedzinach, przewyższa 
europejską średnią, zwłaszcza w przypadku dziewcząt. 
 
Konsultanci przeanalizowali także środki podejmowane w zakresie pomocy uczniom mającym 
trudności w nauce. Znaczenie tych środków należy postrzegać w kontekście faktu, że Szkoły 
Europejskie oferują tylko jeden typ edukacji (nawet jeżeli w jego ramach uczniowie mogą 
wybierać spośród szerokiego wachlarza opcji), przygotowujący do studiów wyższych, nie 
oferują natomiast kształcenia zawodowego ani artystycznego. Innymi słowy, uczniowie, którzy 
mają problemy z oferowanym programem, nie mogą po prostu, w ramach istniejącego systemu, 
wybrać bardziej odpowiadającego im typu edukacji; dlatego trzeba im w największym 
możliwym stopniu pomagać w przezwyciężaniu trudności w nauce, zwłaszcza gdy wynikają one 
z problemów językowych (stąd znaczenie środków SWALS = środków na rzecz uczniów bez 
sekcji językowej – measures in favour of students without a language section). Należy 
zaznaczyć, że środki wsparcia nie ograniczają się do tych przypadków, ale obejmują także 
bardziej ogólne środki wspierania uczenia się (learning support, LS) ukierunkowane na różne 
trudności z nauką, a także środki mające na celu integrację uczniów mających specjalne 
potrzeby edukacyjne (special educational needs, SEN). Pomimo tych środków „powtarzanie” 
klas jest wciąż nieco częstsze niż europejska średnia i dotyczy w przybliżeniu co czwartego 
chłopca i co siódmej dziewczynki. W tym kontekście warto zaznaczyć, że zdaniem 
respondentów przyczyną „powtarzania” są w mniej więcej równym stopniu języki (jako odrębny 
przedmiot lub w ramach CLIL) i przedmioty ścisłe, ponieważ w obu przypadkach dotyczy to w 
przybliżeniu jednego na czterech uczniów, którzy musieli „powtarzać” klasę. 
 
Konsultanci podjęli także próbę sformułowania zaleceń w osobnym załączniku, nie tyle po to, 
by ulepszyć istniejący system, który, czego dowodzą udzielone odpowiedzi (zob. poniżej), 
można uznać za całkiem skuteczny, ale raczej by zaproponować możliwości włączenia 
niektórych jego atutów do krajowych systemów edukacji w UE. Zanim jednak zajmiemy się 
szczegółami, warto przeanalizować odpowiedzi i zobaczyć, na ile pokrywają się one z 
wynikami analizy programu Szkół Europejskich. 
 
Ogólnie rzecz biorąc, Szkoły Europejskie dobrze przygotowują swoich absolwentów do studiów 
wyższych, jako że 94% respondentów rozpoczęło studia, a 8 na 9 z nich uzyskało przynajmniej 
tytuł licencjata lub równoważny. Na uwagę zasługuje też fakt, że znaczny odsetek absolwentów 
(38%) studiuje na więcej niż jednej uczelni wyższej, co jedynie w niewielu przypadkach (ok. 1 
na 3) jest spowodowane faktem, że nie udało im się uzyskać dyplomu na pierwszej uczelni, na 
której studiowali. Ponadto w prawie 30% przypadków pierwsza uczelnia znajdowała się w 
kraju, który nie był ani krajem pochodzenia absolwenta, ani krajem, w którym uczęszczał on do 
Szkoły Europejskiej (niemal w takiej samej liczbie przypadków, tzn. 29%, oznacza to, że 
główny język wykładowy nie jest językiem ojczystym absolwentów – innymi słowy, 
elastyczność językowa potwierdza mobilność geograficzną). Jest to wystarczający dowód dużej 
mobilności kandydatów na szczeblu akademickim, znajdujący potwierdzenie także na szczeblu 
pracy zawodowej (zob. poniżej). Warto także zaznaczyć, że mobilność ta nie wynika z faktu, że 
respondenci uważali, że poziom nauczania w ich języku ojczystym jest zbyt niski, by 
rozpoczynać w nim studia: w rzeczywistości, zależnie od języka, tylko 1% do 3% uważało, że 
poziom ten nie jest dostatecznie wysoki. Wysoką ocenę przygotowania do studiów wyższych, 
jakie Szkoły Europejskie oferują swoim absolwentom, potwierdza fakt, że, zależnie od języka 
ojczystego, od 80% do 85% uważało, że są przygotowani równie dobrze lub lepiej niż ich 
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koledzy z uczelni; w ocenie nie ma de facto rzeczywistej różnicy pomiędzy uczniami „dużych” i 
„małych” szkół. Z drugiej strony, 86% absolwentów uzyskanie tytułu licencjata zajmuje do 4 
lat, a 84% absolwentów uzyskanie tytułu magistra zajmuje do 6 lat, co pokazuje, że 
„powtarzanie” jest zjawiskiem obecnym na szczeblu akademickim. 
 
Odsetek absolwentów, którzy wybrali studia w dziedzinie nauk ścisłych (20%), jest znacznie 
wyższy niż europejska średnia (11%), przy czym różnica ta jest jeszcze większa w przypadku 
dziewcząt niż chłopców. Fakt, że w systemie Szkół Europejskich przywiązuje się także wielką 
wagę do nauczania przedmiotów ścisłych, oprócz „oczywistego” nacisku na nauczanie języków 
obcych, bez wątpienia ma wpływ na te wybory; analiza statystyczna jednoznacznie potwierdza 
istnienie związku między wyborem przedmiotów ścisłych jako zajęć fakultatywnych w szkole 
średniej i wyborem studiów w dziedzinie nauk ścisłych; z uwagi na znaczenie nauki w naszym 
społeczeństwie ten aspekt systemu Szkół Europejskich można uznać za korzystny. 
 
Analiza sektorów społeczno-gospodarczych, w których absolwenci rozpoczynają pracę 
zawodową, pokazuje, że system Szkół Europejskich, uzupełniony studiami wyższymi, otwiera 
drzwi do różnych zawodów. Na uwagę zasługuje fakt, że 65% absolwentów i 55% absolwentek 
określa swoje środowisko pracy na początku pracy zawodowej jako międzynarodowe, a na jej 
dalszych etapach odsetek ten jest jeszcze nieco wyższy. Być może warto także odnotować, że 
tylko 7% podejmuje pracę w jednej z instytucji europejskich, mimo że 68% rodzin absolwentów 
należy do tzw. kategorii I1. Jeśli przyjrzeć się bliżej wykorzystaniu języków na początku pracy 
zawodowej, nie dziwi, że 51% absolwentów, których językiem ojczystym jest angielski, 
wykorzystuje w komunikacji w środowisku zawodowym głównie ten język; w przypadku 
absolwentów, których językami ojczystymi są inne języki razem wzięte, jest to jedynie 38% 
(tzn. 38% uczniów, których językiem ojczystym jest język inny niż język angielski, w 
środowisku zawodowym najczęściej posługuje się swoim językiem ojczystym), ale za tą średnią 
kryją się znaczne różnice, których konsultanci nie są w stanie wyjaśnić: w przypadku języka 
greckiego jest to zaledwie 24%, natomiast w przypadku portugalskiego odsetek ten jest prawie 
dwa razy wyższy i wynosi 47%, natomiast w przypadku niemieckiego, który jest jednym z 
trzech tzw. języków roboczych w Szkołach Europejskich, wynosi 32%, czyli mniej niż np. w 
przypadku niderlandzkiego (36%). Liczby te są natomiast zgodne z wyborem języka na szczeblu 
studiów wyższych: i w tym przypadku nie dziwi, że 86% uczniów, których językiem ojczystym 
jest angielski, studiuje w tym języku, ale w przypadku absolwentów, których językiem 
ojczystym jest niemiecki, odsetek ten wynosi 62% i jest niższy np. od niderlandzkiego (71%). 
 
Pochodzenie społeczne absolwentów jest szczególne, jako że 82% respondentów pochodzi 
z rodziny, w której przynajmniej jeden rodzic posiada tytuł licencjata lub wyższy stopień; to 
cztery do pięciu razy więcej niż wynosi europejska średnia. Mimo to jedynie 47% respondentów 
uważa, że pochodzenie społeczne miało „decydujący wpływ” na podjęcie przez nich studiów 
wyższych, ale jeśli uwzględnić osoby, które deklarują, że miało „pewien wpływ”, odsetek 
wzrasta do 82%. 
Mimo że trudno porównywać poziom zawodowy rodziców, można stwierdzić, że w ok. 55% 
przypadków jeden rodzic zajmuje stanowisko na szczeblu A(*) lub B(*) w instytucjach 
europejskich lub porównywalne. 
 
Przeanalizowano także powody (podawane przez respondentów), dla których ich rodzice posłali 
ich do Szkoły Europejskiej. Ponieważ 68% uczniów pochodzi z rodziny zaliczanej do kategorii 
I, był to rzecz jasna najczęściej podawany powód. W dalszej kolejności wymieniano 

                                                 
1 Uczniowie, których przynajmniej jeden rodzic pracuje w instytucji europejskiej. 
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wielokulturowy charakter Szkół Europejskich, fakt, że oferują nauczanie w języku ojczystym, 
ogólną wysoką jakość nauczania i na piątym miejscu maturę europejską (którą wymieniano dwa 
razy rzadziej niż najważniejszy powód, tzn. przynależność do kategorii I; inne powody 
podawano jeszcze rzadziej). 
 
Analiza przyczyn „porzucania nauki” pokazuje, że prawie nigdy jako przyczyna nie jest 
wymieniany niedostateczny poziom nauczania, jaki zapewnia system Szkół Europejskich; wręcz 
przeciwnie: w większości przypadków poziom nauczania (zwłaszcza aspekty, do których 
przywiązuje się szczególną wagę tzn. języki i przedmioty ścisłe) okazuje się za wysoki dla 
niektórych uczniów, a ponieważ słabsi uczniowie – chociaż mogą liczyć na wspieranie uczenia 
się – nie mają innego wyjścia niż „powtarzanie” klasy, może prowadzić to do tego, że są 
zmuszeni opuścić system i uczyć się dalej w ramach bardziej odpowiedniego systemu 
kształcenia. Warto przy tym wspomnieć, że najczęściej wymienianą przyczyną był fakt, że 
rodzice (w praktyce niemal wyłącznie obywatele brytyjscy) decydują się wysłać dziecko do 
szkoły z internatem w rodzinnym kraju, ale jednocześnie wydaje się, że nie ma to nic wspólnego 
z jakością nauczania w systemie Szkół Europejskich jako takim lub że związek ten jest 
niewielki. 
 
Ogólnie rzecz biorąc, absolwenci wysoko oceniają jakość wykształcenia uzyskanego w Szkole 
Europejskiej, a tylko 3% respondentów deklaruje, że nie posłałoby swoich dzieci do Szkoły 
Europejskiej ani nie poleciłoby tego innym. Odsetek absolwentów, którzy mają pozytywne 
zdanie na temat nauki w Szkole Europejskiej (i którzy na pewno posłaliby do takiej szkoły 
swoje dzieci, gdyby mieli taką możliwość, lub poleciliby takie rozwiązanie swoim krewnym i 
znajomym), waha się od 68% do 74% zależnie od wielkości szkoły (najwyższy w przypadku 
„dużych” szkół) i od 71% do 74% zależnie od płci respondentów (najwyższy w przypadku 
chłopców) i wynosi średnio 72%. 
 
Wreszcie, ostatnim zagadnieniem będącym przedmiotem analizy było utrzymywanie kontaktów 
przez absolwentów; jak wspomniano, same Szkoły Europejskie raczej nie starały się śledzić 
dalszych losów swoich absolwentów, ciekawe było zatem, w jakim stopniu utrzymują oni ze 
sobą kontakt z własnej inicjatywy. Wydaje się, że znaczenie kontaktów zawodowych jest 
niewielkie: tylko 11% respondentów potwierdza, że pozostaje w regularnym kontakcie z 
kolegami ze szkoły z przyczyn zawodowych, należy przy tym mieć na względzie, że tylko 7% 
respondentów pracuje dla instytucji europejskiej, gdzie szanse na spotkanie kolegów ze szkoły i 
tak są większe niż w innych środowiskach pracy. Warto zauważyć, że wiek respondentów nie 
ma znaczącego wpływu na ten odsetek, chociaż jest decydującym czynnikiem, jeżeli chodzi o 
utrzymywanie kontaktów w celach towarzyskich: tu średni odsetek jest ogólnie znacznie 
wyższy: 64% respondentów deklaruje, że utrzymuje regularne kontakty towarzyskie z kolegami 
ze szkoły; zaraz po ukończeniu szkoły odsetek ten jest znacznie wyższy i wynosi 79% (do 20 
roku życia), i w przypadku osób w wieku do 25 lat wynosi 68%, a potem stopniowo spada do 
ok. 50%. Wynikałoby zatem, że szkoła średnia w ograniczonym stopniu stanowi podstawę 
kontaktów zawodowych, które są prawdopodobnie nawiązywane w większym stopniu podczas 
studiów i pracy zawodowej. 
 
Konsultanci uważają, że powyższe elementy dają odpowiedź na postawione pytania, czyli 
innymi słowy dotyczą zagadnień, które należało poddać analizie zgodnie ze specyfikacją w 
zaproszeniu do składania ofert dotyczącym tego badania. Rzecz jasna, nierzadko zdarza się, że 
odpowiedzi na konkretne pytania rodzą dalsze pytania, na które można odpowiedzieć na 
podstawie już zgromadzonych informacji, które wymagałyby dalszych badań lub w oparciu o 
które można snuć uzasadnione domysły. 
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Z uwagi na pozytywny charakter wniosków dotyczących jakości programów Szkół 
Europejskich i możliwości, które, jak dowiedziono, oferują swoim absolwentom pod względem 
studiów wyższych i pracy zawodowej, pojawiają się dwa ważne pytania: po pierwsze: jakie 
konkretnie aspekty czy koncepcje są charakterystyczną cechą systemu Szkół Europejskich i 
można je uznać za jego mocne strony, i po drugie: czy – z pedagogicznego czy organizacyjnego 
punktu widzenia2 – warto „wyeksportować” je do krajowych systemów edukacji. Konsultanci 
zdają sobie sprawę z dyskusji toczących się w tym kontekście i uważają, że w ramach procesów 
podejmowania decyzji, w które obecnie zaangażowane są zainteresowane strony, można 
uwzględnić następujące elementy: 

1) Matura europejska bez wątpienia otwiera absolwentom drogę na uczelnie wyższe w 
wybranym kraju UE i, jak dowodzą dane liczbowe, 94% absolwentów rzeczywiście 
wykorzystuje maturę do rozpoczęcia studiów wyższych, przy czym większość korzysta 
także z „międzynarodowego” wymiaru matury, jako że 62% absolwentów decyduje się na 
studia wyższe na uczelni znajdującej się w kraju niebędącym krajem ich pochodzenia. 

Pierwszego odsetka (94%) nie można przypisywać wyłącznie zaletom matury europejskiej: 
jak wynika z ankiety, 82% absolwentów pochodzi z rodzin, w których przynajmniej jeden 
rodzic ma dyplom uczelni wyższej; zapewne nieprzypadkowo jest to także odsetek 
absolwentów, którzy uważali, że ich pochodzenie społeczne miało „pewien wpływ” lub 
„decydujący wpływ” na podjęcie przez nich studiów wyższych. 

Drugi odsetek (62%) jest oczywiście uzależniony od istnienia matury europejskiej, ale 
dokument ten sam w sobie jedynie ułatwia przyjęcie na uczelnię wyższą w dowolnym kraju 
UE, nie gwarantuje natomiast, że jego posiadacz odniesie tam sukces, ponieważ w znacznie 
większym stopniu zależy to od ogólnej jakości kształcenia i znajomości języka, w którym 
prowadzone są studia wyższe, niż od samej matury europejskiej. W związku z tym 
„eksportowanie” koncepcji matury europejskiej do krajowych systemów edukacji w UE bez 
jednoczesnego zagwarantowania wystarczającego poziomu nauczania języków obcych może 
nie przynieść pożądanych wyników. 

2) Z pkt 1) wynika, że znaczenie wysokiej jakości nauczania języków obcych jest nie do 
przecenienia. W wielu sprawozdaniach podkreślano już, że jedną z przyczyn, dla których 
Szkoły Europejskie uzyskują tak dobre wyniki w tym zakresie, jest – oprócz dużej liczby 
godzin, jaką w programie Szkół Europejskich przeznacza się na nauczanie języków obcych, 
i faktu, że naukę drugiego języka uczniowie rozpoczynają wcześnie – to, że system zakłada 
prowadzenie zajęć przez rodzimych użytkowników danego języka i dotyczy to nie tylko 
zajęć z języka sensu stricto, ale także wykorzystywania języka obcego w kontekście 
zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (np. w przypadku historii i 
geografii). Także w tym przypadku należy zadać sobie pytanie, czy „eksportowanie” samej 
koncepcji prowadzenia zajęć przez rodzimych użytkowników języka i/lub zintegrowanego 
kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL) do krajowych systemów edukacji w UE 
przyniosłoby takie same wyniki. W rzeczywistości nie należy zapominać, że fakt, iż 
uczniowie Szkoły Europejskiej są w pewnym sensie „zmuszeni” do posługiwania się 
językiem obcym (językami obcymi), którego (których) się uczą, w życiu codziennym i 
komunikując się z kolegami, znacząco przyczynia się do znajomości języka i posługiwania 

                                                 
2 Należy zaznaczyć, że niektóre, jeżeli nie wszystkie, szczególne elementy stanowiące o sile systemu Szkół 

Europejskich mogą wiązać się ze znacznymi kosztami, ponieważ wymagają dodatkowych zasobów. Jako że 
aspekty finansowe nie były przedmiotem niniejszego badania, formułując spostrzeżenia konsultanci nie brali pod 
uwagę elementów finansowych. 
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się nim (tzw. – bezpośrednia istotność („immediate pertinence”) wg H. Beatens 
Beardsmore). To wielojęzyczne i wielokulturowe środowisko, w którym znajdują się do 
końca szkoły średniej, jest wciąż jedną ze szczególnych cech Szkół Europejskich, która 
może okazać się trudna do odtworzenia na szczeblu krajowych systemów edukacji. Ich 
twórcy – stając wobec faktu, że coraz więcej uczniów pochodzących z innych kręgów 
kulturowych jest zapisywanych do szkół w danym kraju – najwyraźniej koncentrują się 
głównie na tym, by dzieci te szybko opanowały język wykładowy, nie doceniając 
możliwości, które mogą wiązać się z tą różnorodnością językową3. Rzecz jasna zalecanie 
zmian w krajowych systemach edukacji, mających na celu wprowadzanie języków obcych 
na wczesnym etapie, wymagałoby znacznie szerzej zakrojonej analizy niż ta, której można 
oczekiwać od niniejszego badania przeprowadzonego przez konsultantów. 

3) Jednym z celów systemu Szkół Europejskich jest nie tylko przygotowanie uczniów do 
studiów wyższych (i pracy zawodowej), ale także sprawienie, by stali się dobrymi 
obywatelami europejskimi, między innymi okazującymi otwartość na inne kultury i 
szacunek dla nich. Zaszczepieniu takiej postawy ma służyć wdrożenie koncepcji „godzin 
europejskich” (na szczeblu szkoły podstawowej). Także w tym przypadku można zadać 
sobie pytanie, czy koncepcję tę można „wyeksportować” do krajowych systemów edukacji. 
Rzecz jasna, aby takie zajęcia przyniosły naprawdę dobre wyniki, szkoła musi mieć 
charakter wielokulturowy, którego dzieci mogą doświadczać na co dzień, tak by koncepcje 
otwartości i szacunku zyskały wymiar praktyczny, a nie jedynie teoretyczny. Mimo to 
użyteczne wydaje się zapewnienie nauczycielom w ramach krajowych systemów edukacji, 
które nie są tak wielokulturowe jak system Szkół Europejskich, środków dydaktycznych, 
pomocnych przy organizacji zajęć podobnych do tych przewidzianych podczas „godzin 
europejskich”. 

4) Wreszcie, badanie pokazało, że statystycznie dowiedziono związku między wagą, jaką 
w systemie Szkół Europejskich przywiązuje się do nauczania przedmiotów ścisłych (solidne 
podstawy dla wszystkich i ewentualnie późniejsza specjalizacja dla najbardziej 
zainteresowanych uczniów) a wyborem przez absolwentów studiów wyższych w tej 
dziedzinie. Jako że można to uznać za korzystne dla przyszłości naszego społeczeństwa, 
aspekt ten może zostać uwzględniony przez zainteresowane strony w ramach krajowych 
systemów edukacji podczas refleksji na temat treści programów nauczania. 

 

                                                 
3  Jak stwierdzono w niedawnym komunikacie Komisji Europejskiej, „W naszym społeczeństwie istnieją także 

niewykorzystane zasoby językowe: należy bardziej cenić fakt posługiwania się różnymi językami ojczystymi w 
domu i wykorzystywania różnych języków przez społeczność lokalną i sąsiedzką” (Komisja Europejska, 2008 r., 
str. 6). 


