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ZHRNUTIE 
 
Štúdia zameraná na akademické a profesionálne kariéry absolventov európskych škôl, 
uskutočnená od februára do septembra 2008, bola v prvom rade založená na odpovediach na 
elektronický prieskum, ktoré poskytlo približne 3 000 absolventov (presne 2 987). Treba si 
uvedomiť, že tento údaj predstavuje asi 8,5 % počtu absolventov (to je náš najlepší odhad), ktorí 
získali európske maturitné vysvedčenie od založenia systému európskeho školstva pred 
približne päťdesiatimi rokmi. Toto percento sa môže zdať nízke, ale berúc do úvahy tú 
skutočnosť, že európske školy nevykonávajú systematické zhromažďovanie a systematickú 
aktualizáciu miesta pobytu svojich absolventov, a vedú len adresy rodičov (ale tieto nie sú 
aktualizované po tom, čo ich dieťa opustí európske školy), je možné toto percento považovať za 
vcelku prijateľné. Medzi respondentmi je 53 % starších než 26 rokov, a preto je možné 
považovať ich za tých, ktorí ukončili svoje akademické vzdelanie a začali vykonávať svoju 
odbornú profesiu; z týchto sú 3 z 10 starší než 40 rokov a 1 z 10 starší než 50 rokov, čo vedie 
k záveru, že odpovede zahŕňajú značný počet absolventov, ktorých odbornú profesiu je možné 
pokladať za dobre založenú, aj keď sa bezpochyby objavila zaujatosť respondentov smerom 
k mladším skupinám. Reprezentatívny charakter odpovedí je taktiež potvrdený zložením 
respondentov podľa veľkosti školy: 71 % respondentov absolvovalo „veľkú“ školu v Bruseli 
alebo v Luxembursku a 29 % jednu z ostatných „menších“ škôl, v porovnaní so súčasným 
pomerom 60 % a 40 %, ale nemalo by sa zabúdať na to, že „menšie“ školy sú taktiež mladšími 
školami, takže ich podiel na počte absolventov musí byť nižší než ich podiel na dnešnej školskej 
populácii. Taktiež sú v takmer rovnakej miere zastúpené obe pohlavia: 55 % odpovedí prišlo od 
absolventiek a 45 % od absolventov, čo sú čísla porovnateľné so súčasným stavom 51 % dievčat 
a 49 % chlapcov (takže existuje mierna, ale akceptovateľná zaujatosť v prospech 
respondentiek). Vynechajúc respondentov s dvojitým občianstvom, 49 % respondentov sú 
štátnymi príslušníkmi pôvodných 6 členských štátov EÚ, 14 % EÚ 10 / EÚ 6 a 26 % 
predstavujú štátni príslušníci neskorších členov EÚ. Pokiaľ ide o materinský jazyk, pre 65 % 
respondentov je materinským jazykom jeden z takzvaných pracovných alebo vehikulárnych 
jazykov európskych škôl (anglický, francúzsky, nemecký) a ostatní respondenti používajú jeden 
z iných úradných jazykov ako materinský jazyk, alebo dokonca používajú ako materinský jazyk 
iný jazyk, ktorým sa nehovorí v EÚ 27 (a 17 % prehlasuje, že majú viac ako jeden materinský 
jazyk). Nakoniec stojí za to spomenúť, že 54 % respondentov strávilo svoje školské roky len 
v európskej škole, a že dokonca 81 % absolvovalo celý druhý stupeň (7 rokov) v európskej 
škole, takže je možné povedať, že tento systém poznajú dosť dobre na to, aby sa mohli tohto 
prieskumu zúčastniť. 
 
Skôr než sa pustíme do detailov, týkajúcich sa analýzy prijatých odpovedí, konzultanti chcú 
predložiť výsledky svojich analýz najdôležitejších študijných plánov systému európskych škôl 
s cieľom opísať silné a slabé stránky vzdelávacieho systému tak, ako je to možné posúdiť 
z týchto oficiálnych usmernení. Nemalo by byť prekvapením, že európske školy prikladajú 
veľkú dôležitosť výučbe jazykov buď ako samostatného predmetu, alebo v súvislosti s obsahovo 
a jazykovo integrovaným vzdelávaním (CLIL), napr. pri dejepise a zemepise. Ako ukázali 
analýzy prijatých odpovedí (pozri infra), zdá sa, že tento vzdelávací systém pripravuje žiakov 
veľmi dobre na často medzinárodnú (alebo mali by sme povedať mnohokultúrnu) akademickú 
a/alebo profesionálnu kariéru, aj keď sa obsah učebného plánu väčšiny jazykových kurzov 
neodvoláva na to, čo sa nedávno v tomto ohľade stalo štandardom, t. j. spoločný európsky 
referenčný rámec pre jazyky (CEFRL). 
 
Okrem výučby jazykov sú európske školy nadpriemerné (v porovnaní s národnými 
vzdelávacími systémami v EÚ, ktoré analyzovala informačná sieť Eurydice) aj v oblasti výučby 
prírodných vied (biológia, chémia a fyzika). Dôsledkom toho môžeme bezpochyby poznamenať, 
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že počet absolventov, ktorí si zvolili vysokoškolské vzdelanie v týchto oblastiach, presahuje 
európsky priemer, predovšetkým u dievčat. 
 
Konzultanti taktiež analyzovali opatrenia podniknuté v prospech žiakov, ktorí majú problémy 
s učením. Dôležitosť týchto opatrení by mala byť chápaná vo svetle tej skutočnosti, že európske 
školy ponúkajú len jeden jednotný typ vzdelávania (aj keď v rámci tohto typu si žiaci môžu 
vybrať zo širokej škály alternatív), pripravujúc žiakov na akademickú kariéru, ale neposkytujú 
odborné alebo umelecké vzdelávanie. Inými slovami, žiaci, ktorí majú problémy s ponúkaným 
programom, nemôžu v rámci systému prejsť na typ vzdelávania, ktorý by bol pre nich 
vhodnejší; preto je potrebné vynaložiť čo najväčšiu snahu pomôcť im prekonať ich ťažkosti 
s učením, najmä keď ide o jazykové problémy (preto sú tiež dôležité opatrenia SWALS = 
opatrenia v prospech študentov bez jazykovej sekcie). Treba poznamenať, že podporné 
opatrenia sa neobmedzujú len na tieto prípady, ale že obsahujú aj všeobecnejšie opatrenia na 
podporu výučby (LS) vo vzťahu k rôznym ťažkostiam s učením a obsahujú tiež opatrenia na 
integráciu študentov s osobitnými vzdelávacími potrebami (SEN). Napriek týmto opatreniam je 
úroveň „opakovania“ tried ešte stále o niečo vyššia než európsky priemer a týka sa jedného zo 
štyroch chlapcov a jedného zo siedmich dievčat. V tomto ohľade je náležité poznamenať, že 
podľa respondentov je dôvodom pre „opakovanie“ zhruba do rovnakej miery jazykové 
vzdelávanie (ako samostatný predmet alebo CLIL) ako vedecké vzdelávanie, keďže v oboch 
prípadoch sa to týka približne jedného zo štyroch žiakov, ktorí museli „opakovať“ triedy. 
 
Konzultanti sa tiež snažili formulovať odporúčania v samostatnej prílohe, nie ani tak o tom, ako 
zlepšiť súčasný systém, ktorý, ako ukazujú odpovede (pozri infra), je možné považovať za 
celkom úspešný, ale o tom, ako by národné vzdelávacie systémy v EÚ mohli prevziať niektoré 
jeho silné stránky. Ale skôr ako sa pustíme do detailov, je užitočné vykonať analýzu odpovedí 
a pozrieť sa na to, do akej miery potvrdzujú zistenia analýzy programu európskych škôl. 
 
Európske školy pripravujú svojich absolventov na akademickú kariéru vo všeobecnosti veľmi 
dobre, pretože 94 % respondentov skutočne začalo takúto kariéru vykonávať a z tohto počtu 8 
z 9 respondentov nakoniec získalo titul bakalára alebo jeho ekvivalent. Taktiež sa oplatí 
všimnúť si tú skutočnosť, že značný počet absolventov (38 %) študuje na viac než dvoch 
akadémiách alebo univerzitách a že len v menšine prípadov (asi 1 z 3) je to spôsobené 
skutočnosťou, že nedokázali získať diplom z prvej akadémie alebo univerzity, ktorú 
navštevovali. Okrem toho, vo viac než 30 % prípadov sa prvá akadémia alebo univerzita 
nachádza v krajine, ktorá nie je ani ich krajinou pôvodu, ani krajinou, v ktorej chodili do 
európskej školy (takmer v takom istom počte prípadov, t. j. 29 %, to znamená, že hlavný 
vyučovací jazyk, ktorý sa používa, nie je ich materinský jazyk – inými slovami, geografická 
mobilita je potvrdená jazykovou pružnosťou). Toto v dostatočnej miere dokazuje veľkú mobilitu 
absolventov na akademickej úrovni, čo je tiež potvrdené na úrovni ich profesionálnej kariéry 
(pozri infra). Taktiež si všimnite tú skutočnosť, že táto mobilita nie je podnietená faktom, že 
respondenti pokladali úroveň výučby ich materinského jazyka za príliš nízku na to, aby v ňom 
začali vykonávať akademickú kariéru: v skutočnosti, v závislosti od jazyka len 1 % – 3 % 
respondentov nepovažovalo úroveň za dostatočne vysokú. Toto zhodnotenie spôsobu, akým 
európske školy pripravujú svojich absolventov na vysokoškolské vzdelávanie, bolo podporené 
posúdením toho, že v závislosti od materinského jazyka 80 % až 85 % respondentov sa cítilo 
byť dobre alebo lepšie pripravených, než ich spolužiaci na akadémii alebo univerzite; 
mimochodom, neexistuje žiaden skutočný rozdiel pri hodnotení absolventov z „veľkej“ alebo 
 z „malej“ školy. Na druhej strane, 86 % absolventov potrebuje na získanie bakalárskeho titulu 
najviac 4 roky a 84 % absolventov potrebuje najviac 6 rokov na získanie titulu „master“, čo 
naznačuje určité „opakovanie“ tried na vysokoškolskej úrovni. 
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Percento absolventov, ktorí si zvolili prírodné vedy ako svoju vysokoškolskú oblasť (20 %), je 
omnoho vyššie než je európsky priemer (11 %) a platí to viac pre dievčatá než chlapcov. 
Skutočnosť, že systém európskych škôl tiež prikladá veľkú dôležitosť výučbe prírodných vied, 
odhliadnuc od „jasnej“ dôležitosti výučby jazykov, má bezpochyby vplyv na tento výber; 
štatistická analýza potvrdzuje, že jednoznačne existuje vzťah medzi výberom vedeckých 
predmetov ako voliteľných kurzov na stredoškolskej úrovni a výberom prírodných vied na 
vysokoškolskej úrovni; s ohľadom na dôležitosť vedy v našej spoločnosti je možné tento aspekt 
systému európskych škôl považovať za prospešný. 
 
Analýza sociálno-ekonomických sektorov, v ktorých absolventi začínajú svoju profesionálnu 
kariéru, ukazuje, že systém európskych škôl, ukončený v rámci vysokoškolského vzdelávania, 
otvára dvere širokej ponuke pracovných miest. Je užitočné všimnúť si, že 65 % absolventov 
a 55 % absolventiek opisuje svoje pracovné prostredie na začiatku svojej kariéry ako 
medzinárodné a tieto údaje sú dokonca o niečo vyššie v neskorších štádiách ich kariéry. Tiež je 
dobré všimnúť si tú skutočnosť, že len 7 % absolventov začalo svoju kariéru na jednej 
z európskych inštitúcií, a to napriek skutočnosti, že 68 % rodín absolventov patrí do takzvanej 
kategórie I1. Keď sa podrobnejšie pozrieme na používanie jazyka na začiatku odbornej kariéry, 
nie je ničím prekvapujúcim to, že 51 % absolventov, ktorých materinským jazykom je 
angličtina, používa hlavne angličtinu ako jazyk komunikácie v ich profesionálnom prostredí; 
toto platí len pre 38 % absolventov pri iných jazykoch spolu (t. j. 38 % žiakov, ktorých 
materinským jazykom nie je angličtina, používa vo svojom pracovnom prostredí najčastejšie 
svoj materinský jazyk), ale tento priemer maskuje značné rozdiely, pre ktoré konzultanti nemajú 
žiadne vysvetlenie: pre gréčtinu to platí len v 24 %, ale pre portugalčinu je to skoro dvakrát 
toľko – 47 %, zatiaľ čo pre nemčinu, ktorá predstavuje jeden z troch takzvaných vehikulárnych 
jazykov na európskych školách, je to 32 %, čo je menej než napr. pre holandčinu s 36 %. 
Mimochodom, tieto čísla zodpovedajú výberu jazyka na vysokoškolskej úrovni: opäť nie je 
žiadnym prekvapením, že 86 % študentov s angličtinou ako svojím materinským jazykom 
študuje na akadémii alebo univerzite v tomto jazyku, ale len 62 % nemecky hovoriacich 
absolventov pokračuje vo vysokoškolskom vzdelávaní v nemeckom jazyku, čo je menej než 
napr. u Holanďanov so 71 %. 
 
Sociálne zázemie rodín je do istej miery jedinečné, pretože 82 % respondentov pochádza 
z rodín, v ktorých aspoň jeden rodič získal bakalárske alebo vyššie vzdelanie; tento údaj je štyri 
až päťkrát vyšší než európsky priemer. No jednako len 47 % respondentov bolo toho názoru, že 
ich sociálne zázemie má „určujúci vplyv“ na ich akademickú kariéru, ale keď zoberieme do 
úvahy aj tých, ktorí si mysleli, že to má „nejaký vplyv“, potom sa toto percento zvýši na 82. 
A hoci je ťažké porovnať odbornú úroveň rodičov, je možné uviesť, že približne v 55 % 
prípadov jeden z rodičov zastáva funkciu na úrovni A(*) alebo B(*) v európskych inštitúciách 
alebo funkciu na porovnateľnej úrovni. 
 
Taktiež boli analyzované dôvody (ktoré uviedli respondenti), prečo ich rodičia poslali na 
európske školy. Keďže 68 % žiakov bolo z rodín kategórie I, bola táto skutočnosť, samozrejme, 
uvádzaná ako najčastejší dôvod, po ňom nasledoval mnohonárodnostný charakter európskych 
škôl, skutočnosť, že ponúkajú vzdelávanie v materinskom jazyku, dobrá celková kvalita 
vzdelávania a na piatom mieste sa umiestnilo európske maturitné vysvedčenie (tento dôvod bol 
spomínaný dvakrát menej než najdôležitejší dôvod, t. j. kategória I; ostatné dôvody boli 
uvádzané ešte zriedkavejšie). 
 
 

                                                 
1 Žiaci, ktorých aspoň jeden z rodičov pracuje v európskej inštitúcii. 
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Analýza dôvodov „predčasného ukončenia školskej dochádzky“ ukazuje, že len málokedy sa 
spomína nedostatočná úroveň vzdelávania, ktorú poskytuje systém európskych škôl; naopak, vo 
väčšine prípadov sa pre niektorých žiakov považovala úroveň vzdelávania za privysokú (a 
najmä v oblastiach, v ktorých systém chce, aby žiaci boli silní, t. j. jazyky a prírodné vedy) 
a navyše, slabší žiaci – aj keď dostávajú pomoc pri výučbe – nemajú žiadnu inú možnosť, než 
„opakovať“ triedy, čo v konečnom dôsledku môže viesť k tomu, že musia opustiť systém 
a pokračovať vo vhodnejšom vzdelávacom systéme. Na základe uvedeného je zaujímavé 
všimnúť si, že najčastejšie spomínaným dôvodom situácie je skutočnosť, že rodičia (v praxi 
skoro výhradne britskí štátni príslušníci) posielajú svoje deti do internátnych škôl vo svojej 
krajine, ale tiež by sa zdalo, že toto má len málo alebo nič spoločné s úrovňou kvality systému 
európskych škôl ako takou. 
 
Celkovo vzaté, absolventi vysoko oceňujú kvalitu vzdelávania, ktorú dostávajú na európskych 
školách, a len 3 % absolventov – respondentov vyhlásilo, že by neposlalo svoje vlastné deti na 
európsku školu alebo že by ju neodporučilo iným. Percento absolventov, ktorí si zachovali 
pozitívny názor na svoj pobyt na európskej škole (a ktorí by určite poslali svoje vlastné deti na 
tieto školy, ak by na to mali príležitosť, alebo by tieto školy odporučili pre deti svojich priateľov 
a príbuzných) sa pohybuje od 68 % do 74 % v závislosti od veľkosti školy („veľké“ školy 
dosahujú najvyššie percento) a od 71 % do 74 % v závislosti od pohlavia respondentov (chlapci 
dosahujú najvyššie percento), pričom priemer bol 72 %. 
 
Posledná téma, ktorá bola predmetom analýzy, sa týkala komunikácie – vytvárania sietí medzi 
absolventmi; ako sme už uviedli, európske školy sa v minulosti veľmi nesnažili sledovať svojich 
absolventov po ukončení štúdia, takže bolo zaujímavé vidieť, do akej miery absolventi z vlastnej 
iniciatívy udržiavajú vzájomný kontakt. Vytváranie kontaktov na odbornej úrovni sa nezdá byť 
veľmi dôležité: len 11 % respondentov potvrdilo, že so spolužiakmi udržiavajú pravidelné 
kontakty z pracovných dôvodov, a tento údaj je potrebné interpretovať pri zohľadnení tej 
skutočnosti, že 7 % respondentov pracuje pre európsku inštitúciu, kde šance na stretnutie 
starých spolužiakov sú aj tak vyššie než v inom pracovnom prostredí. Všimnite si, že toto 
percento nie je veľmi ovplyvnené vekom respondenta, ktorý je, na druhej strane, určujúcim 
faktorom pri udržiavaní kontaktov zo spoločenských dôvodov: tu je priemerné percento aj tak 
omnoho vyššie, keď 64 % respondentov uvádza, že je so spolužiakmi v pravidelnom 
spoločenskom kontakte – až 79 % to uvádza krátko po ukončení štúdia (do veku 20 rokov) a až 
68 % do veku 25 rokov, čo postupne klesá s vekom absolventov na približne 50 %. Aj tak by sa 
z uvedeného mohlo zdať, že základ pre odborné udržiavanie kontaktov je len v obmedzenej 
miere položený na úrovni stredoškolského vzdelávania a pravdepodobne vo väčšej miere na 
úrovni vysokoškolského vzdelávania a samotnej odbornej profesie. 
 
Konzultanti si myslia, že vyššie uvedené prvky poskytujú odpoveď na otázky, ktoré boli 
položené, alebo inými slovami, objasňujú témy, ktoré bolo potrebné študovať podľa špecifikácií 
určených pri zadaní tejto štúdie. Samozrejme, nie je to nič nezvyčajné, keď odpovede na 
špecifické otázky vyvolávajú nové otázky, ktoré je možné zodpovedať buď na základe už 
získaných informácií, alebo ktoré by si vyžadovali dodatočnú štúdiu, alebo ktoré by mohli 
vyvolať nejakú formu intelektuálnej prijateľnej domnienky. 
 
V súvislosti s pozitívnym charakterom záveru o kvalite programov a príležitostí, ktoré európske 
školy preukázateľne ponúkajú svojim absolventom v oblasti akademického a profesionálneho 
uplatnenia, sa vynárajú dve dôležité otázky: po prvé, ktoré aspekty a koncepty sú špecifické pre 
systém európskych škôl a ktoré by mohli byť považované za jeho silné stránky, a po druhé, je 
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možné – z pedagogického alebo organizačného hľadiska 2 – odporučiť ich na „export“ do 
národných vzdelávacích systémov? Konzultanti sú si vedomí diskusií, ktoré sa v tejto súvislosti 
vedú, a domnievajú sa, že do úvahy v rámci rozhodovacieho procesu, do ktorého sú 
zainteresované strany v súčasnosti zapojené, by bolo možné vziať tieto faktory: 
 

1) Je zrejmé, že európske maturitné vysvedčenia otvára absolventom dvere na akadémie 
a univerzity v krajine EÚ, ktorú si zvolia, a ako to dokazujú čísla, 94 % absolventov 
skutočne využíva získané maturitné vysvedčenie na štúdium na úrovni vysokoškolského 
vzdelávania, pričom väčšina taktiež využíva „medzinárodnú“ dimenziu maturitného 
vysvedčenia, keďže 62 % absolventov navštevuje akadémiu alebo univerzitu v krajine, ktorá 
nie je ich krajinou pôvodu. 

Prvé spomenuté číslo (94 %) sa nesmie pripisovať výhradne významu európskeho 
maturitného vysvedčenia: ako prieskum ukázal, 82 % absolventov pochádza z rodiny, 
v ktorej aspoň jeden rodič získal vysokoškolský diplom, a toto je, pravdepodobne nie 
náhodou, taktiež percento absolventov, ktorí boli toho názoru, že ich spoločenské zázemie 
malo „nejaký vplyv“ až „určujúci vplyv“ na ich akademickú kariéru. 

Druhé spomenuté číslo (62 %) je, samozrejme, závislé od existencie európskeho 
maturitného vysvedčenia, ale tento dokument len uľahčuje prístup na akadémiu alebo 
univerzitu v ktorejkoľvek krajine EÚ, ale nezaručuje absolventovi úspech, pretože ten vo 
väčšej miere závisí od absolútnej kvality poskytovaného vzdelávania a od znalosti jazyka, 
v ktorom sa vysokoškolské vzdelávanie bude na danej škole poskytovať, než na európskom 
maturitnom vysvedčení ako takom. Následkom toho by „exportovanie“ konceptu 
európskeho maturitného vysvedčenia do národných vzdelávacích systémov v EÚ bez toho, 
aby sa zároveň zabezpečila dostatočne vysoká úroveň výučby cudzích jazykov, nemuselo 
viesť k želaným výsledkom. 

2) Ako sa zdá z bodu 1), význam vysoko kvalitnej výučby cudzích jazykov je potrebné aj 
naďalej prízvukovať. V mnohých správach sa opakuje skutočnosť, že jedným z dôvodov, 
prečo európske školy dosahujú v tomto ohľade také dobré výsledky, je to, že – okrem 
vysokého počtu vyučovacích hodín v rámci programu európskych škôl, ktorý sa venuje 
cudzím jazykom a skutočnosti, že s výučbou druhého cudzieho jazyka sa začína už v skorom 
veku –systém preferuje učiteľov hovoriacich v rodnom jazyku nielen pre jazykové kurzy ako 
také, ale aj vtedy, keď sa cudzie jazyky používajú v súvislosti s obsahovou a jazykovou 
integrovanou výučbou (napr. pri dejepise a zemepise). Tu by sme si opäť mali položiť 
otázku, či by „exportovanie“ konceptu učiteľov hovoriacich v rodnom jazyku a/alebo 
konceptu obsahovo  a jazykovo integrovaného vzdelávania (CLIL) ako takého do národných 
vzdelávacích systémov v EÚ viedlo k takým istým výsledkom. V skutočnosti by sa nemalo 
zabúdať na to, že žiaci európskych škôl sú, takpovediac, nútení skutočne používať cudzí 
jazyk (cudzie jazyky), ktoré sa učia, v každodennom živote a v komunikácii so spolužiakmi, 
čo značnou mierou prispieva k poznatkom a k ich využívaniu („okamžitá relevancia“ podľa 
Beatensa Beardsmorea). Toto viacjazyčné a mnohonárodnostné prostredie, až do ukončenia 
stredoškolského vzdelávania, zostáva naďalej jedným zo špecifík európskych škôl, čo môže 
byť ťažko reprodukované na úrovni národných vzdelávacích systémov, ktoré – 
v konfrontácii s realitou, keď sa do škôl zapisuje čoraz viac detí z iných kultúr– sa zdanlivo 

                                                 
2 Všimnite si, že niektoré, ak nie všetky, špecifické faktory, ktoré prispievajú k silným stránkam systému 

európskych škôl, môžu byť spojené so značnými nákladmi, pretože si vyžadujú dodatočné zdroje. Keďže 
finančné hľadiská neboli predmetom analýzy v rámci tohto prieskumu, konzultanti nebrali do úvahy finančné 
hľadiská pri formulovaní svojich postrehov. 
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zameriavajú hlavne na to, aby sa deti čím skôr naučili vyučovací jazyk, čím sa nevyužívajú 
príležitosti, ktoré takáto jazyková rôznorodosť môže poskytnúť3. Samozrejme, že 
odporučenie zmien v rámci národných vzdelávacích systémov, zamerané na otvorenie sa 
cudzím jazykom v skorom veku, by potrebovalo omnoho podrobnejšiu analýzu, než akú je 
možné očakávať z prieskumu, ktorý tu vykonali konzultanti. 

3) Jedným z cieľov systému európskych škôl nie je len pripraviť študentov na úspešnú 
akademickú (a profesionálnu) kariéru, ale taktiež z nich vychovať dobrých občanov Európy, 
poukazujúc okrem iného na otvorenosť smerom k iným kultúram a na ich rešpektovanie. 
Koncept «európskych hodín» (na primárnej úrovni) má tieto ciele podporovať. Aj tu si 
môžeme položiť otázku, či by bolo možné tento koncept „exportovať“ do národných 
vzdelávacích systémov. Samozrejme, aby takéto typy kurzov boli skutočne úspešné, škola 
musí mať mnohokultúrny charakter, ktorý deti môžu zažívať každý deň, aby bolo možné 
zabezpečiť koncepty otvorenosti a rešpektu na praktickej a nie na teoretickej úrovni. No 
jednako sa zdá užitočné poskytnúť učiteľom v rámci národných vzdelávacích systémov, 
ktoré sú menej mnohokultúrne než systém európskych škôl, didaktické prostriedky, ktoré by 
im pomohli organizovať podobné druhy aktivít, ktoré predvídajú „európske hodiny“. 

4) Nakoniec, štúdia poukazuje na to, že existuje štatistický dôkaz o vzťahu medzi významom, 
ktorý systém európskych škôl pripisuje výučbe prírodných vied (pevný základ pre všetkých, 
po ktorom môže neskôr nasledovať špecializácia pre najzaujatejších študentov), a voľbe 
týchto oblastí pri vysokoškolskom štúdiu u absolventov tohto systému. Vzhľadom na to, že 
toto by malo byť považované za niečo, čo bude prinášať výhody pre budúcnosť našej 
spoločnosti, tento aspekt by mal viesť k prehodnoteniu zloženia učebných plánov zo strany 
zainteresovaných osôb v systémoch národného vzdelávania. 

 

                                                 
3  Podľa nedávneho oznámenia Európskej komisie, „V našej spoločnosti existujú nevyužité jazykové zdroje: viac by 

sa mali ceniť rôzne materinské jazyky a iné jazyky, ktorými sa hovorí doma a v lokálnom a susedskom prostredí“ 
(Európska komisia, 2008, s. 6). 


