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REZUMAT EXECUTIV  
 
Studiul privind carierele academice și profesionale ale absolvenților școlilor europene, realizat în 
perioada februarie-septembrie 2008, s-a bazat în principal pe răspunsurile primite în cadrul unui 
sondaj de opinie electronic, oferite de aproximativ 3 000 de absolvenți (mai exact 2 987). De notat 
că acest număr reprezintă aproximativ 8,5% (cea mai bună estimare pe care am putut-o realiza) din 
numărul de absolvenți care au obținut bacalaureatul european de la înființarea sistemului școlilor 
europene cu aproximativ 50 de ani în urmă. Acest procent poate părea redus, dar având în vedere că 
școlile europene nu au colectat și actualizat în mod sistematic date despre situația absolvenților lor 
și păstrează la dosar doar adresele părinților (dar nici acestea nu sunt actualizate după ce copiii lor 
au părăsit școlile europene), procentul ar putea fi considerat destul de rezonabil. Printre respondenți, 
53% au peste 26 de ani și se poate considera astfel că și-au încheiat educația academică și au 
început cariera profesională; dintre aceștia, aproximativ 3 din 10 au peste 40 de ani și aproximativ 1 
din 10 are peste 50 de ani, ceea ce conduce la concluzia că răspunsurile includ un număr 
semnificativ de absolvenți a căror carieră profesională poate fi considerată ca fiind bine stabilită, 
deși, fără îndoială, a existat o tendință în rândul respondenților spre grupurile mai tinere. 
Reprezentativitatea răspunsurilor este confirmată, de asemenea, de amestecul de respondenți în 
funcție de mărimea școlii: 71% dintre respondenți au absolvit o școală „mare” din Bruxelles sau 
Luxembourg și 29% una dintre celelalte școli „mai mici”, ceea ce va fi comparat cu distribuția 
actuală de 60% și, respectiv, 40%, dar trebuie să se țină cont de faptul că școlile „mai mici” sunt și 
cele mai tinere, astfel încât proporția lor din numărul de absolvenți trebuie să fie mai redusă decât 
proporția lor din populația școlară actuală. De asemenea, ambele genuri sunt reprezentate aproape 
în mod egal: 55% dintre răspunsuri au provenit de la absolvenți de gen feminin și 45% de la cei de 
gen masculin, cifre care vor fi comparate cu distribuția actuală de 51% fete și 49% băieți (astfel 
încât există o ușoară, dar acceptabilă tendință spre respondenții de gen feminin). Lăsând la o parte 
respondenții cu dublă naționalitate, 49% dintre respondenți aparțin statelor membre inițiale UE6, 
14% aparțin statelor UE10\UE6 și 26% aparțin statelor membre ulterioare. În ceea ce privește limba 
maternă, 65% dintre respondenți au una dintre cele trei limbi așa-numite de lucru sau vehiculare ale 
școlilor europene (engleză, franceză și germană), în timp ce restul utilizează ca limbă maternă una 
dintre celelalte limbi oficiale sau chiar o limbă non-UE27 (iar 17% declară că au mai mult de o 
singură limbă maternă). În final, este demn de menționat că 54% dintre respondenți și-au petrecut 
toți anii de școală într-o școală europeană, iar 81% au urmat acolo întregul nivel secundar (7 ani) , 
astfel încât este rezonabil să se declare că aceștia cunoșteau sistemul destul de bine pentru a 
participa la sondaj.     
 
Înainte de a intra în detalii cu privire la analiza răspunsurilor primite, consultanții ar dori să 
raporteze rezultatele analizelor acestora privind cele mai semnificative programe analitice ale 
sistemului școlilor europene pentru a evidenția punctele tari și cele slabe ale sistemului educațional, 
astfel cum se poate aprecia din aceste orientări oficiale. Nu ar trebui să constituie o surpriză că 
școlile europene acordă o mare importanță predării limbilor străine fie ca subiect separat, fie în 
contextul învățării integrate a limbii și conținutului (CLIL), de exemplu pentru istorie și geografie. 
După cum arată analiza răspunsurilor primite (a se vedea mai jos), acest sistem educațional pare să 
pregătească foarte bine elevii pentru o carieră academică și/sau profesională adesea internațională 
(sau poate ar trebui să spunem interculturală), chiar dacă conținuturile programelor analitice ale 
cursurilor de limbă nu se referă la ceea ce a devenit recent standardul în această privință, și anume 
Cadrul european comun de referință pentru limbi [Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFRL)]. 
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În afară de predarea limbilor străine, școlile europene se află, de asemenea, peste medie (în 
comparație cu sistemele educaționale naționale din UE, analizate de Eurydice) în ceea ce privește 
predarea științelor (biologie, chimie și fizică). Fără îndoială, ca urmare a acestui lucru, observăm că 
numărul de absolvenți care au ales educație terțiară în aceste domenii este peste media europeană, în 
special în cazul fetelor. 
 
Consultanții au analizat, de asemenea, măsurile luate în favoarea elevilor care au dificultăți de 
învățare. Importanța acestor măsuri trebuie văzută în lumina faptului că școlile europene oferă doar 
un tip unic de educație (chiar dacă, în cadrul acestui tip, elevii pot alege între o varietate de opțiuni), 
în vederea unei cariere academice, dar nu oferă educație profesională sau artistică. Cu alte cuvinte, 
elevii care au dificultăți în legătură cu programul oferit nu pot să treacă pur și simplu, în interiorul 
sistemului, la un tip de educație care li se potrivește mai bine; de aici necesitatea de a încerca 
ajutarea acestora să depășească pe cât de mult posibil dificultățile de învățare, în special atunci când 
acestea au la bază probleme lingvistice (de aici și importanța măsurilor SWALS = măsuri în 
favoarea studenților fără o secție de limbi străine). Trebuie să se observe că măsurile de susținere nu 
sunt limitate la aceste cazuri, ci includ și sprijinul acordat procesului de învățare (LS), măsuri 
pentru diferite dificultăți de învățare și, de asemenea, măsuri pentru a integra elevii cu nevoi 
educaționale speciale (NES). În ciuda acestor măsuri, nivelul orelor „duble” este în continuare puțin 
mai crescut decât media europeană și sunt organizate  pentru unul din patru băieți și pentru una din 
șapte fete. Este relevant de notat că, în această privință, potrivit respondenților, motivul pentru 
„dublare” se datorează în linii mari atât educației lingvistice (ca un subiect separat sau ca CLIL), cât 
și educației științifice, deoarece în ambele cazuri aproximativ unul din patru elevi a trebuit să 
„dubleze” (adică să repete) cursurile.    
 
Consultanții au încercat, de asemenea, să formuleze recomandări într-o anexă separată, nu atât 
pentru a îmbunătăți sistemul actual, care, așa cum demonstrează și răspunsurile (a se vedea mai 
jos), poate fi considerat ca fiind destul reușit, ci mai degrabă cu privire la modul în care unele dintre 
punctele tari au fost preluate și de sistemele educaționale naționale din UE. Dar înainte de a intra în 
detalii, este util să se analizeze răspunsurile și să se observe măsura în care acestea confirmă 
rezultatele analizei programei școlilor europene. 
 
În general, școlile europene își pregătesc absolvenții foarte bine pentru o carieră academică, 
deoarece 94% dintre respondenți au început o astfel de carieră și, dintre aceștia, 8 din 9 obțin în cele 
din urmă cel puțin o diplomă de licență sau echivalentul acesteia. De asemenea, este demn de 
menționat faptul că un număr semnificativ de absolvenți (38%) studiază la mai mult de un colegiu 
sau o universitate și că doar într-o minoritate dintre cazuri (aproximativ 1 din 3), acest lucru se 
datorează faptului că absolvenții nu pot obține o diplomă la primul colegiu sau prima universitate 
frecventate. Mai mult, în aproximativ 30% din cazuri, primul colegiu sau prima universitate sunt 
situate într-o țară care nu este țara lor de origine sau țara în care au frecventat o școală europeană (în 
aproximativ același număr de cazuri, și anume 29%, acesta lucru implică faptul că principala limbă 
de predare utilizată nu este limba lor maternă – cu alte cuvinte, mobilitatea geografică este 
confirmată de flexibilitatea lingvistică). Acest lucru dovedește în mod suficient marea mobilitate a 
absolvenților la nivel academic, care este confirmată la nivelul carierei lor profesionale (a se vedea 
mai jos). Trebuie observat, de asemenea, că această mobilitate nu este inspirată de faptul că 
respondenții au considerat că nivelul de predare a limbii lor materne era prea scăzut pentru începe o 
carieră academică în aceasta: într-adevăr, în funcție de limbă, doar între 1% și 3% nu au considerat 
nivelul ca fiind destul de înalt. Această apreciere a modului în care școlile europene își pregătesc 
absolvenții pentru educația terțiară a fost confirmată de estimarea potrivit căreia, în funcție de limba 
maternă, între 80% și 85% se simțeau la fel de bine sau mai bine pregătiți decât studenții de la 
colegiu sau universitate; și nu este de fapt nicio diferență efectivă de apreciere între absolvenții de la 
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școlile „mari” sau „mici”. Pe de altă parte, 86% dintre absolvenți necesită până la patru ani pentru a 
obține o diplomă de licență și 84% până la 6 ani pentru un masterat, ceea ce indică o oarecare 
„dublare” la nivel terțiar. 
 
Procentul de absolvenți care aleg știința ca domeniu de studiu terțiar (20%) este în mod semnificativ 
mai ridicat decât media europeană (11%), chiar mai mult în cazul fetelor decât în cazul băieților. 
Faptul că sistemul școlilor europene acordă, de asemenea, o mare importanță educației lingvistice 
are, fără îndoială, o influență asupra acestor preferințe; analiza statistică confirmă faptul că există cu 
siguranță o legătură între alegerea subiectelor științifice, drept cursuri opționale, la nivel secundar, 
și alegerea științelor la nivel terțiar; dată fiind importanța științei în societatea noastră, acest aspect 
al sistemului școlilor europene poate fi considerat benefic.  
 
Analiza sectoarelor socio-economice în care absolvenții își încep cariera profesională arată că 
sistemul școlilor europene, completat de educația terțiară, deschide calea către o varietate largă de 
locuri de muncă. Este demn de reținut că 65% dintre absolvenții de gen masculin și 55% dintre 
absolvenții de gen feminin își caracterizează mediul de lucru la începutul carierei lor ca fiind 
internațional, iar aceste cifre devin puțin mai ridicate la etape ulterioare ale carierei. De asemenea, 
este poate demn de reținut că doar 7% își încep cariera în una dintre instituțiile europene, în ciuda 
faptului că 68% dintre familiile absolvenților aparțin așa-numitei categorii I1. La o examinare mai 
atentă cu privire la utilizarea limbilor străine la începutul carierelor profesionale, nu este nicio 
surpriză că 51% dintre absolvenții care au engleza ca limbă maternă utilizează engleza și ca limbă 
de comunicare în mediul lor profesional; acesta este cazul a doar 38% dintre absolvenți pentru alte 
limbi luate împreună (și anume, 38% dintre elevi care au ca limbă maternă altă limbă decât engleza 
utilizează limba maternă în mediul lor profesional), dar această medie maschează diferențe 
semnificative pentru care consultanții nu au nicio explicație: pentru greacă, aceasta este de doar 
24%, în timp ce pentru portugheză media este aproape dublă, 47%, iar pentru germană, una dintre 
așa-numitele limbi vehiculare din școlile europene, media este de 32%, care este mai scăzută decât, 
de exemplu, olandeza cu 36%. Aceste cifre sunt, printre altele, în concordanță cu alegerea limbii la 
nivel terțiar: din nou, nu este nicio surpriză că 86% dintre studenții care au engleza ca limbă 
maternă studiază la colegiu sau universitate în această limbă, dar doar 62% dintre absolvenții de 
limbă germană urmează educația terțiară în germană, un procent mai mic decât, de exemplu, cel 
pentru olandeză, cu 71%. 
 
Mediul social al familiilor este destul de specific, deoarece 82% dintre respondenți aparțin unei 
familii în care cel puțin unul dintre părinți are o diplomă de licență sau un nivel de educație mai 
ridicat; acest procent este de aproximativ 4-5 ori mai mare decât media europeană. Cu toate acestea, 
doar 47% dintre respondenți au fost de părere că mediul lor social a avut un „impact determinant” 
asupra carierei lor academice, dar atunci când se iau în considerare și cei care au evaluat că acesta a 
avut un „oarecare impact”, proporția se ridică la 82%. 
 
Deși comparațiile cu nivelul profesional al părinților sunt dificil de realizat, se poate declara în mod 
rezonabil că în aproximativ 55% dintre cazuri unul dintre părinți ocupă un post de, sau comparabil 
cu, nivelul A(*) sau B(*) în instituțiile europene. 
 
De asemenea, au fost analizate motivele (oferite de respondenți) pentru care părinții i-au trimis pe 
aceștia la o școală europeană. Deoarece 68% dintre elevi provin dintr-o familie din categoria I, 
acesta este evident cel mai frecvent motiv oferit, urmat de caracterul multicultural al școlilor 
europene, faptul că acestea oferă educație în limba maternă, calitatea generală a educației și, în al 

                                                 
1 Elevi cu cel puțin unul dintre părinți care lucrează pentru o instituție europeană. 
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cincilea rând, bacalaureatul european (care a fost menționat de două ori mai puțin frecvent decât cel 
mai important motiv, și anume categoria I; alte motive au fost oferite chiar și mai puțin frecvent). 
 
Analiza motivelor pentru „abandon școlar” arată că aproape niciodată nu este menționat un nivel 
scăzut al educației oferite de sistemul școlilor europene; dimpotrivă, în cele mai multe cazuri 
nivelul educației (în special punctele în care sistemul dorește să își pregătească în mod special 
elevii, și anume limbi străine și științe) este considerat prea ridicat pentru unii elevi și, deoarece 
elevii mai slabi – chiar și atunci când pot beneficia de sprijin acordat procesului de învățare – nu au 
nicio alternativă reală în afară de a „dubla” cursurile, rezultatul final poate fi că aceștia trebuie să 
părăsească sistemul și să continue într-un sistem educațional mai potrivit. Acestea fiind spuse, este 
interesant de observat că motivul menționat cel mai frecvent este faptul că părinții (în practică, 
aproape în exclusivitate de naționalitate britanică) își trimit copii la o școală cu internat în țara lor 
de origine, dar se pare că acest lucru nu are nicio legătură sau ia puțin în considerare nivelul de 
calitate al sistemului școlilor europene ca atare. 
 
În general, calitatea educației primite într-o școală europeană este foarte apreciată de absolvenți și 
doar 3% dintre absolvenții respondenți declară că nu și-ar trimite proprii copii la o școală europeană 
sau nu ar recomanda-o altora. Proporția absolvenților care au păstrat o opinie pozitivă despre 
șederea lor într-o școală europeană (și care și-ar trimite fără îndoială proprii copii acolo dacă ar avea 
ocazia sau ar recomanda-o pentru copiii prietenilor sau rudelor lor), variază între 68 și 74%, în 
funcție de mărimea școlii (școlile „mari” având procentajul cel mai ridicat) și între 71% și 74% , în 
funcție de genul respondenților (băieții având procentajul cel mai ridicat), în medie 72%. 
 
În final, un ultim subiect care a fost analizat a privit crearea de legături între absolvenți; astfel cum 
am afirmat deja, școlile europene în sine au făcut puține eforturi în trecut pentru a fi la curent cu 
situația absolvenților lor, astfel încât a fost interesant de văzut măsura în care aceștia au păstrat 
legătura între ei din proprie inițiativă. Crearea de legături profesionale nu pare să fie foarte 
importantă: doar 11% dintre respondenți confirmă că țin legătura cu foștii colegi din motive 
profesionale, iar această cifră trebuie interpretată luând în considerare că 7% dintre respondenți 
lucrează pentru o instituție europeană, unde șansele de a întâlni foști colegi sunt oricum mai mari 
decât în alte medii de lucru. De notat că acest procentaj nu este influențat în mod semnificativ de 
vârsta respondentului, care este, pe de altă parte, un factor determinant atunci când se analizează 
crearea de legături din motive sociale: aici, procentajul mediu este oricum mult mai mare, 64% 
dintre respondenți declarând că o legături sociale constante cu foștii colegi, procentul fiind chiar de 
79% imediat după absolvire (până la vârsta de 20 de ani) și de 68% până la 25 de ani, scăzând 
treptat la aproximativ 50% la vârste mai mari. Oricum, de aici rezultă că baza pentru legături 
profesionale se pune într-o măsură limitată la nivelul educației secundare și probabil mai mult la 
nivelul educației terțiare și al carierei profesionale în sine. 
 
Consultanții consideră că elementele de mai sus oferă răspunsuri la întrebările puse, sau, cu alte 
cuvinte, subiectele care trebuiau studiate conform specificațiilor din invitația la licitație pentru 
prezentul studiu. Desigur, nu este neobișnuit faptul că răspunsurile la anumite întrebări ridică, la 
rândul lor, noi întrebări  la care se poate răspunde pe baza informațiilor deja obținute sau care pot da 
naștere la o formă oarecare de ipoteză intelectuală rezonabilă. 
 
Dată fiind natura pozitivă a concluziei privind calitatea programelor școlilor europene și a 
oportunităților pe care s-a dovedit că acestea le oferă absolvenților lor în ceea ce privește carierele 
academice și profesionale, se ridică două întrebări importante: prima, care sunt mai exact aspectele 
sau conceptele care sunt specifice sistemului școlilor europene și care pot fi calificate ca puncte tari 
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ale acestora și, a doua, dacă este recomandabil – din punct de vedere pedagogic sau organizațional2 
– ca acestea să fie „exportate” în sistemele educaționale naționale. Consultanții sunt conștienți de 
discuțiile care au loc în acest context și consideră că următoarele elemente ar putea fi luate în 
considerare în procesele decizionale în care părțile interesate sunt implicate în prezent: 

1) Evident, bacalaureatul european deschide absolvenților calea către colegii și universități dintr-o 
țară UE la alegerea lor și, astfel cum o dovedesc cifrele, 94% dintre absolvenți își utilizează 
bacalaureatul pentru a începe educația terțiară, în timp ce majoritatea utilizează, de asemenea, 
dimensiunea „internațională” a bacalaureatului, având în vedere faptul că 62% dintre absolvenți 
frecventează un colegiu sau o universitate dintr-o țară alta decât țara lor de origine. 

Primul procent (94%) nu trebuie atribuit doar meritelor bacalaureatului european: astfel cum 
rezultă din sondaj, 82% dintre absolvenți au un mediu familial în care cel puțin unul dintre 
părinți deține o diplomă de nivel terțiar și acesta este, probabil fără a fi o coincidență, și 
procentajul absolvenților care au fost de părere că mediul lor social a avut un „oarecare impact” 
până la un „impact determinant” asupra carierei lor academice. 

Al doilea procentaj (62%) depinde bineînțeles de existența bacalaureatului european, dar acest 
document ca atare facilitează doar accesul la un colegiu sau o universitate din orice țară UE, 
fără a garanta în sine că deținătorii vor avea succes acolo, întrucât acest lucru depinde mult mai 
mult de calitatea desăvârșită a educației oferite decât de bacalaureatul european ca atare. Ca 
urmare, „exportarea” conceptului de bacalaureat european în sistemele educaționale naționale, 
fără a se asigura în același timp că nivelul predării limbilor străine este destul de ridicat, ar putea 
să nu conducă la efectele dorite.  

2) Astfel cum rezultă din punctul 1), importanța calității ridicate a educației în domeniul limbilor 
străine este esențială. S-a repetat deja în multe rapoarte că unul dintre motivele pentru care 
școlile europene excelează în această privință este – în afară de numărul mare de intervale de 
predare din programul școlilor europene acordat limbilor străine și de faptul că învățarea unei a 
doua limbi începe de la o vârstă fragedă – acela că sistemul face apel la profesori nativi nu doar 
pentru cursurile de limbă în sens strict, ci și atunci când limbile străine sunt utilizate în contextul 
învățării integrate a limbii și conținutului (de exemplu pentru istorie sau geografie). Iar aici ar 
trebui să se pună întrebarea dacă „exportarea” conceptelor de profesori nativi și/sau învățare 
integrată a limbii și conținutului (CLIL) ca atare în sistemele educaționale naționale din UE ar 
conduce la aceleași rezultate. De altfel, nu trebuie să se uite faptul că elevii unei școli europene 
sunt, s-ar putea spune, chiar obligați să utilizeze limba/limbile străine pe care le învață în viața 
lor de zi cu zi și în comunicarea cu colegii lor și că acest lucru contribuie în mod semnificativ la 
cunoașterea și utilizarea acesteia („relevanță imediată” conform lui Beatens Beardsmore). Acest 
mediu multilingvistic și multicultural, până la încheierea nivelului secundar, este încă unul 
dintre elementele specifice ale școlilor europene care ar putea fi dificil de reprodus la nivelul 
sistemelor educaționale naționale, care – confruntate cu realitatea conform căreia din ce în ce 
mai mulți copii provenind din alte culturi decât cea a țării se înscriu în școlile lor – par să se 
axeze pe învățarea rapidă a limbii de predare de către copii, nevalorificând astfel oportunitățile 
pe care diversitatea lingvistică ar putea să le ofere3. Evident, recomandarea de schimbări aduse 

                                                 
2 De observat că unele, dacă nu toate elementele specifice care contribuie la consolidarea sistemului Școlilor Europene 

pot avea un cost substanțial datorită resurselor suplimentare necesare. Deoarece aspectele financiare nu au fost 
analizate în această anchetă, consultanții nu au luat în considerare elementele financiare atunci când și-au formulat 
observațiile. 

3  Conform unei comunicări recente a Comisiei Europene „Există și resurse lingvistice neabordate în societatea noastră: 
ar trebui valorificate mai mult diferitele limbi materne și alte limbi vorbite acasă și în mediile locale și învecinate” 
(Comisia Europeană, 2008, p. 6). 
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sistemelor educaționale naționale care să vizeze trezirea interesului pentru limbi străine la o 
vârstă fragedă ar necesita o analiză mult mai detaliată decât se poate aștepta de la ancheta 
realizată aici de către consultanți. 

3) Unul dintre obiectivele sistemului școlilor europene este nu doar de a pregăti elevii pentru o 
carieră academică (și profesională) de succes, ci și de a-i face buni cetățeni europeni, care să 
demonstreze deschidere și respect pentru alte culturi. Conceptul de „ore europene” (la nivel 
primar) a fost pus în aplicare pentru a cultiva acest lucru. Și aici se poate pune întrebarea dacă 
acest concept poate fi „exportat” în sistemele educaționale naționale. Desigur, pentru ca un 
asemenea tip de cursuri să aibă succes, școala trebuie să aibă un caracter multicultural pe care 
copiii să îl experimenteze în fiecare zi cu scopul de a preda conceptele de deschidere și respect 
în mod practic și nu teoretic. Acestea fiind spuse, pare cu toate acestea util ca profesorilor din 
sistemele educaționale naționale, care sunt mai puțin multiculturale decât sistemul școlilor 
europene, să li se ofere mijloacele care să îi ajute să organizeze tipuri de activități similare celor 
prevăzute în timpul „orelor europene”. 

4) În final, studiul a demonstrat că există dovezi statistice ale unei legături între importanța pe care 
sistemul școlilor europene o acordă predării științelor (o bază solidă pentru toate, urmată posibil 
mai târziu de o specializare pentru elevii cei mai interesați) și alegerea făcută de absolvenți de a 
urma educația terțiară în aceste domenii. În măsura în care acest lucru este considerat benefic 
pentru viitorul societății noastre, acest aspect ar putea fi o sursă de inspirație pentru părțile 
interesate din sistemele educaționale naționale cu privire la alcătuirea planului lor de 
învățământ.  

 


