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Povzetek  
 
Študija, ki obravnava akademske in poklicne kariere maturantov Evropskih šol in je bila 
izvedena v obdobju od februarja do septembra 2008, je zlasti temeljila na odgovorih elektronske 
ankete, v kateri je sodelovalo približno 3.000 maturantov (točno 2.987). Ta številka predstavlja 
približno 8,5 odstotka (najboljša ocena, ki smo jo lahko naredili) skupnega števila maturantov, 
ki so pridobili evropsko maturo od vzpostavitve sistema evropskih šol pred približno 50 leti. Ta 
odstotek se morda zdi nizek, vendar je številka ob upoštevanju, da Evropske šole niso 
sistematično zbirale in posodabljale podatkov o tem, kje so njihovi diplomanti, temveč so 
shranjevale samo naslove staršev (ki pa se prav tako niso posodabljali, odkar so njihovi otroci 
končali Evropsko šolo), lahko dejansko precej razumna. Med anketiranci jih je 53 % starih več 
kot 26 let in se za njih zato lahko šteje, da so končali svoje akademsko izobraževanje ter začeli 
poklicno kariero; od teh so trije od desetih starejši od 40 let in eden od desetih je starejši od 50 
let, kar vodi do zaključka, da odgovori vključujejo precejšnje število maturantov, katerih 
poklicna kariera je dobro uveljavljena, čeprav je bila brez dvoma prisotna pristranost v smeri 
najmlajših kohort. Reprezentativnost odgovorov potrjuje tudi sestava anketirancev glede na 
velikost šole: 71 % udeležencev je maturiralo na „veliki“ šoli v Bruslju ali Luksemburgu, 29 % 
pa na eni od drugih „manjših“ šol, v primerjavi s sedanjo porazdelitvijo 60 % in 40 %, pri čemer 
je treba upoštevati, da so „manjše“ šole tudi mlajše, zaradi česar mora biti njihov delež 
maturantov manjši od njihovega deleža v populaciji sedaj se šolajočih dijakov. Tudi oba spola 
sta približno enako zastopana: 55 % odgovorov je prišlo od maturantk in 45 % od maturantov, 
kar je treba primerjati s sedanjo porazdelitvijo 51 % deklet in 49 % fantov (prisotna je torej 
majhna, vendar sprejemljiva pristranost v smeri anketirank). Brez upoštevanja anketirancev z 
dvojnim državljanstvom jih je 49 % državljanov ene od prvotnih držav članic EU6, 14 % ene od 
EU10\EU6 in 26 % ene od kasnejših držav članic. Kar zadeva materni jezik, pripada 65 % 
anketirancev enemu od treh tako imenovanih delovnih ali sporazumevalnih jezikov Evropskih 
šol (angleščina, francoščina in nemščina), preostanek pa kot materni jezik uporablja enega 
izmed drugih uradnih jezikov ali celo jezik, ki ne pripada EU27 (in 17 % jih navaja, da ima več 
kot en materni jezik). Nazadnje je treba omeniti, da je 54 % anketirancev svoja šolska leta v 
celoti preživelo na Evropski šoli in da je celo 81 % tam obiskovalo celotno sekundarno 
izobraževanje (7 let), tako da je razumno trditi, da so dovolj dobro poznali sistem za sodelovanje 
v anketi. 
 
Pred obravnavo podrobnosti analize prejetih odgovorov želijo avtorji poročati o rezultatih svojih 
analiz najpomembnejših učnih načrtov sistema Evropskih šol, da bi v ospredje postavili 
prednosti in slabosti izobraževalnega sistema, kot ga je mogoče presoditi iz teh uradnih smernic. 
Ni presenetljivo, da pripisujejo Evropske šole velik pomen poučevanju jezikov, bodisi v obliki 
ločenega predmeta ali v okviru poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku (CLIL), npr. 
zgodovine ali geografije. Kot je pokazala analiza prejetih odgovorov (glej v nadaljevanju), 
takšno izobraževanje zelo dobro pripravi svoje dijake na pogosto mednarodno (ali morda 
pravilneje: medkulturno) akademsko in/ali poklicno kariero, čeprav se vsebina učnih načrtov 
večine jezikovnih predmetov v tem pogledu ne nanaša na nedavno sprejeti standard, tj. skupni 
evropski referenčni okvir za jezike (CEFRL). 
 
Poleg poučevanja jezikov so Evropske šole prav tako nad povprečjem (v primerjavi z 
nacionalnimi izobraževalnimi sistemi v Evropski uniji, ki jih je analiziral Eurydice) pri 
poučevanju naravoslovnih predmetov (biologije, kemije in fizike). Opazili smo, kar je 
nedvomno posledica prejšnje ugotovitve, da je število maturantov, ki se odločijo za terciarno 
izobraževanje na teh področjih, nad evropskim povprečjem, kar še zlasti velja za dekleta. 
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Avtorji so prav tako analizirali ukrepe, sprejete v pomoč učencem, ki imajo težave z učenjem. 
Pri pomembnosti teh ukrepov je treba upoštevati dejstvo, da Evropske šole ponujajo zgolj eno 
samo vrsto izobrazbe (čeprav lahko učenci znotraj te vrste izbirajo med široko paleto možnosti), 
ki učence pripravlja na akademsko kariero, ne ponujajo pa poklicnega ali umetniškega 
izobraževanja. Povedano drugače, učenci, ki imajo težave s ponujenim programom, ne morejo 
enostavno preiti na primernejšo vrsto izobraževanja znotraj sistema; zato jim je treba pomagati 
pri premagovanju njihovih učnih težav kolikor je mogoče, zlasti če te temeljijo na jezikovnih 
težavah (od tod tudi pomembnost ukrepov SWALS = ukrepi za pomoč učencem brez 
jezikovnega oddelka). Treba je opozoriti, da podporni ukrepi niso omejeni zgolj na te primere, 
temveč vključujejo tudi bolj splošne ukrepe podpore pri učenju (LS) za različne učne težave ter 
tudi ukrepe za vključevanje učencev s posebnimi učnimi potrebami (SEN). Kljub tem ukrepom 
je stopnja „podvajanja“ razredov še vedno nekoliko višja od evropskega povprečja in 
„prizadene“ približno enega od štirih fantov ter eno od sedmih deklet. V tem pogledu je treba 
opozoriti, da je po mnenju anketirancev „podvajanje“ v približno enaki meri posledica 
jezikovnega izobraževanja (kot ločen predmet ali kot CLIL) in naravoslovnega izobraževanja, 
saj se v obeh primerih nanaša na približno enega od štirih učencev, ki so morali „podvojiti“ (tj. 
ponavljati) razred. 
 
Avtorji so v ločeni prilogi skušali oblikovati tudi priporočila, ne toliko o tem, kako izboljšati 
sedanji sistem, ki se, kot kažejo odgovori (glej v nadaljevanju), lahko šteje za dokaj uspešnega, 
temveč kako naj nacionalni izobraževalni sistemi v Evropski uniji prevzamejo nekatere izmed 
njegovih prednosti. Preden se podamo v podrobnosti, je koristno analizirati odgovore ter videti, 
v kakšnem obsegu potrjujejo ugotovitve analize programa Evropskih šol. 
 
Evropske šole na splošno zelo dobro pripravijo svoje dijake na akademsko kariero, saj je 94% 
anketirancev pričelo takšno kariero, od teh pa jih osem od devetih doseže vsaj najnižjo stopnjo 
akademske izobrazbe (bachelor ali njeno ustreznico). Omembe vredno je tudi dejstvo, da znatno 
število maturantov (38%) študira na več kot eni visokošolski ustanovi ali univerzi in da je samo 
v manjšini primerov (enem od treh) to posledica dejstva, da niso pridobili diplome na prvi 
visokošolski ustanovi ali univerzi, na katero so se vpisali. Poleg tega je v skoraj 30% primerov 
prva visokošolska ustanova ali univerza v državi, ki ni niti njihova matična država niti država, 
kjer so obiskovali Evropsko šolo (v približno enakem številu primerov – tj. 29% – to pomeni, da 
glavni uporabljeni učni jezik ni njihov materni jezik – z drugimi besedami, geografsko 
mobilnost potrjuje jezikovna prožnost). To ugotovitev zadostno dokazuje veliko mobilnost 
maturantov na akademski stopnji, ki se potrjuje tudi na ravni njihove poklicne kariere (glej v 
nadaljevanju). Vendar pa te mobilnosti ne spodbuja morebitno mnenje anketirancev, da je bila 
njihova učna raven maternega jezika prenizka za začetek akademske kariere v tem jeziku; 
dejansko jih je samo med 1 in 3 % menilo, da raven ni bila dovolj visoka. To visoko vrednotenje 
priprave maturantov na terciarno izobraževanje v Evropskih šolah je potrdila ocena, da jih, 
odvisno od maternega jezika, med 80 in 85 odstotkov meni, da so bili enako ali celo bolje 
pripravljeni kot njihovi sošolci na visokošolski ustanovi ali univerzi; med maturanti na „velikih“ 
in „majhnih“ šolah glede vrednotenja ni nobene dejanske razlike. Po drugi strani potrebuje 86% 
maturantov do štiri leta za pridobitev najnižje stopnje akademske izobrazbe (bachelor) in 84% 
do šest let za pridobitev bolonjskega magisterija (master), kar nakazuje na nekaj „podvajanja“ 
na terciarni stopnji. 
 
Odstotek maturantov, ki kot svoje terciarno področje izberejo naravoslovje (20%), je veliko višji 
od evropskega povprečja (11%), kar v večji meri velja za dekleta kot za fante. Dejstvo, da 
sistem Evropskih šol poleg „očitnega“ pomembnosti jezikovnega izobraževanja velik pomen 
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pripisuje tudi učenju naravoslovja, nedvomno vpliva na te odločitve; statistična analiza potrjuje, 
da vsekakor obstaja povezava med izbiro naravoslovnih predmetov kot izbirnih predmetov na 
sekundarni stopnji ter izbiro naravoslovja na terciarni stopnji; glede na pomembnost 
naravoslovja v naši družbi lahko ta vidik sistema Evropskih šol označimo kot koristen. 
 
Analiza družbeno-ekonomskih sektorjev, v katerih maturanti pričnejo svojo poklicno kariero, 
nakazuje, da sistem Evropskih šol, dopolnjen s terciarno izobrazbo, odpira vrata do širokega 
spektra delovnih mest. Potrebno je omeniti, da 65% diplomantov ter 55% diplomantk označuje 
svoje delovno okolje ob začetku kariere kot mednarodno, te številke pa se še povečajo v 
kasnejših obdobjih kariere. Morda je treba omeniti tudi dejstvo, da samo 7% začne kariero v eni 
izmed evropskih institucij, navkljub dejstvu, da 68% družin diplomantov pripada tako 
imenovani kategoriji I1. Pri bolj podrobnem pregledu uporabe jezika na začetku poklicne kariere 
ni presenetljivo, da 51% diplomantov, ki jim je angleščina materni jezik, prav tako v glavnem 
uporablja angleščino kot jezik sporazumevanja v svojem poklicnem okolju; pri drugih jezikih to 
velja za zgolj 38% diplomantov (tj. 38% učencev, katerih materni jezik ni angleščina, 
najpogosteje uporablja svoj materni jezik v svojem poklicnem okolju), vendar to povprečje 
prikriva velike razlike, za katere avtorji nimajo nobene razlage: grščino uporablja samo 24%, 
medtem ko je pri portugalščini odstotek skoraj dvakraten; pri nemščini, enem izmed treh tako 
imenovanih jezikov sporazumevanja na Evropskih šolah, je ta delež 32%, kar je manj kot na 
primer pri nizozemščini s 36%. Te številke so skladne z izbiro jezika na terciarni stopnji: tudi 
tukaj ni presenetljivo, da 86% študentov, ki jim je angleščina materni jezik, v tem jeziku študira 
na visokošolski ustanovi ali univerzi, vendar pa samo 62% nemško govorečih diplomantov 
nadaljuje terciarno izobraževanje v nemščini, kar je manj kot na primer pri nizozemščini z 71%. 
 
Socialno ozadje družin je precej edinstveno, saj 82% anketirancev pripada družini, kjer ima vsaj 
eden izmed staršev osnovno ali višjo akademsko izobrazbo; to je približno štiri do petkrat več 
kot je evropsko povprečje. Kljub temu samo 47% anketirancev meni, da je imelo njihovo 
socialno ozadje „odločilni vpliv“ na njihovo akademsko kariero, če pa upoštevamo še tiste, ki 
menijo, da je njihovo ozadje „nekoliko vplivalo“ na njihovo akademsko kariero, se delež poviša 
na 82%. 
 
In čeprav je težko potegniti primerjave med poklicno stopnjo staršev, je vseeno primerno 
omeniti, da v približno 55% primerov eden izmed staršev zaseda delovno mesto, ki je enako ali 
primerljivo s stopnjami A(*) ali B(*) v evropskih institucijah. 
 
Prav tako so bili analizirani razlogi (ki so jih navedli anketiranci), zakaj so starši svoje otroke 
poslali na Evropsko šolo. Ker 68% učencev prihaja iz družin, ki sodijo v kategorijo I, je bil to 
razumljivo tudi najpogosteje naveden razlog, ki mu je sledil multikulturni značaj Evropskih šol, 
dejstvo, da ponujajo izobraževanje v maternem jeziku, dobra celotna kakovost izobraževanja, na 
petem mestu pa evropska matura (ki je bila v primerjavi z najpomembnejšim razlogom, tj. 
kategorijo I, omenjena dvakrat manj pogosto; drugi razlogi so bili navedeni še redkeje). 
 
Analiza razlogov „osipa“ kaže, da pomanjkljiva raven izobrazbe, ki jo zagotavlja sistem 
Evropskih šol, skoraj nikoli ni omenjena; ravno nasprotno, v večini primerov je raven 
izobraževanja (in zlasti področja, na katerih sistem za svoje učence želi, da so močni, tj. jeziki in 
naravoslovje) videna kot previsoka za nekatere učence, in ker šibkejši – tudi če lahko dobijo 
podporo pri učenju – nimajo nobene dejanske alternative, kot da „podvajajo“ razrede, se lahko 
zgodi, da morajo zapustiti ta sistem ter nadaljevati šolanje v primernejšem izobraževalnem 

                                                 
1 Učenci, katerih vsaj eden izmed staršev dela za evropsko institucijo. 
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sistemu. Pri tem je pomembno opozoriti, da je najpogosteje omenjen razlog dejstvo, da so starši 
(v praksi skoraj izključno britanski državljani) poslali svoje otroke v internat v svoji matični 
državi, vendar se prav tako zdi, da ima to zelo majhno zvezo oziroma nobene z ravnjo kakovosti 
sistema Evropskih šol kot takega. 
 
Maturanti v celoti visoko cenijo kakovost izobrazbe, ki jo pridobijo na Evropski šoli, in samo 
3% anketirancev navaja, da svojih otrok ne bi poslali na Evropsko šolo oziroma je ne bi 
priporočali drugim. Odstotek maturantov, ki imajo o svojem izobraževanju na Evropski šoli 
pozitivno mnenje (in ki bi svoje otroke brez dvoma poslali v to šolo, če bi imeli možnost, 
oziroma bi jo priporočili otrokom svojih prijateljev ali sorodnikov), se giblje v odvisnosti od 
velikosti šole med 68 in 74 odstotki (pri čemer dosegajo „velike“ šole najvišji odstotek) ter v 
odvisnosti od spola anketiranca med 71 in 74 odstotki (pri čemer je višji odstotek pri fantih), v 
povprečju pa znaša 72%. 
 
Zadnja tema, ki je bila analizirana, se je nanašala na mreženje med maturanti; kot smo že 
omenili, si Evropske šole v preteklosti same niso pretirano prizadevale za sledenje svojih 
maturantov, tako da je bilo zanimivo videti, v kakšnem obsegu le-ti samoiniciativno ohranjajo 
medsebojne stike. Kot kaže, poklicno mreženje ni zelo pomembno: samo 11% anketirancev 
potrjuje, da imajo redne stike s sošolci iz poklicnih razlogov, pri čemer je treba upoštevati, da 
7% anketirancev dela za evropsko institucijo, kjer so možnosti, da srečajo svoje nekdanje 
sošolce, v vsakem primeru večje kot v drugih delovnih okoljih. Na ta odstotek nima 
pomembnega vpliva starost anketiranca, ki pa je po drugi strani odločilni dejavnik pri mreženju 
iz družbenih razlogov: tukaj je povprečni delež vsekakor veliko višji, saj 64% anketirancev 
navaja, da imajo redne družabne stike s svojimi sošolci, pri čemer je ta delež takoj po maturi (do 
starosti 20 let) celo 79% in do starosti 25 let še vedno 68%, nato pa postopoma pada pri večji 
starosti na približno 50%. Odtod je razvidno, da je temelj za poklicno mreženje do določene 
mere položen na stopnji sekundarnega izobraževanja, intenzivnejši pa je ta proces verjetno na 
stopnji terciarnega izobraževanja in nato med samo poklicno kariero. 
 
Avtorji menijo, da navedeni elementi zagotavljajo odgovore na zastavljena vprašanja, ali z 
drugimi besedami, teme, ki jih je bilo treba preučiti v skladu s specifikacijami javnega razpisa za 
to študijo. Seveda ni neobičajno, da odgovori na določena vprašanja porajajo nova vprašanja, na 
katera je bodisi moč odgovoriti na podlagi že zbranih informacij, bodisi je za to potrebna 
dodatna študija ali pa lahko privedejo do določene oblike intelektualno utemeljene domneve. 
 
Glede na pozitiven zaključek glede kakovosti programov in možnostih Evropskih šol, za katero 
je dokazano, da jo nudijo svojim maturantom v smislu akademskih in poklicnih karier, se 
porajata dve pomembni vprašanji: prvič, kateri natančno so vidiki ali zasnove, ki so posebni za 
sistem Evropskih šol in ki jih je mogoče označiti kot njegove prednosti, in drugič, ali jih je 
priporočljivo – iz pedagoškega ali organizacijskega vidika2 – „izvoziti“ v nacionalne 
izobraževalne sisteme. Avtorji se zavedajo razprav, ki potekajo v tem okviru, in menijo, da bi 
bilo v postopku odločanja, v katerega so sedaj vključene interesne skupine, možno upoštevati 
naslednje elemente: 

                                                 
2 Upoštevati je treba, da lahko nekateri, če ne vsi posebni elementi, ki prispevajo k prednosti sistema evropskih šol, 

predstavljajo precejšnje stroške zaradi dodatnih virov, ki jih zahtevajo. Ker v tej raziskavi niso bili analizirani 
finančni vidiki, avtorji pri oblikovanju svojih razmišljanj niso upoštevali finančnih elementov. 
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1) Evropska matura očitno maturantom odpira vrata do visokošolskih ustanov in univerz v 
državi Evropske unije, ki jo izberejo, in, kot dokazujejo številke, 94 % maturantov dejansko 
uporabi svojo maturo za začetek terciarnega izobraževanja, pri čemer jih večina uporabi tudi 
„mednarodno“ razsežnost mature, saj 62% maturantov obiskuje visokošolsko ustanovo ali 
univerzo v državi, ki ni njihova matična država. 

Prvega odstotka (94%) ne smemo prištevati zgolj k prednostim evropske mature: kot se je 
izkazalo v anketi, živi 82% maturantov v družinskem okolju, kjer ima vsaj eden od staršev 
diplomo na terciarni stopnji, in verjetno ni naključje, da je enak tudi odstotek maturantov, ki 
menijo, da je imelo njihovo socialno ozadje „določen“ do „odločilen“ vpliv na njihovo 
akademsko kariero. 

Drugi odstotek (62%) je seveda odvisen od obstoja evropske mature, čeprav ta dokument kot 
tak samo olajšuje dostop do visokošolske ustanove ali univerze v katerikoli državi Evropske 
unije, vendar pa ne jamči, da bodo imetniki tam uspešni, saj je to veliko bolj odvisno od 
kakovosti zagotovljene izobrazbe ter od znanja jezika, v katerem je zagotovljena terciarna 
izobrazba, kot pa od evropske mature kot take. Posledično „izvažanje“ koncepta evropske 
mature v nacionalne izobraževalne sisteme v Evropski uniji, ne da bi istočasno zagotovili 
zadostno visoko učno raven tujega jezika, morda ne bi vodilo do želenih učinkov. 

2) Kot je razvidno iz točke 1), je visoka kakovost učenja tujega jezika izrednega pomena. V 
velikem številu poročil je že bilo ponovljeno, da je eden izmed razlogov, zakaj je v tem 
pogledu rezultat Evropskih šol tako dober – poleg visokega števila učnih obdobij v sistemu 
Evropskih šol, ki so namenjena tujim jezikom, ter dejstva, da se učenje drugega jezika 
prične že zelo zgodaj – dejstvo, da sistem ne uporablja učiteljev, ki so naravni govorci, zgolj 
za jezikovno poučevanje v ožjem pomenu, temveč tudi, ko se tuji jeziki uporabljajo za 
poučevanje nejezikovnih predmetov (npr. za zgodovino ali geografijo). Tukaj se ponovno 
zastavlja vprašanje, ali bi „izvažanje“ zasnov učiteljev, ki so naravni govorci, in/ali zasnov 
poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku (CLIL) kot takega v nacionalne 
izobraževalne sisteme v Evropski uniji vodilo do enakih rezultatov. Pravzaprav ne smemo 
pozabiti, da dejstvo, da so učenci Evropskih šol tako rekoč prisiljeni k dejanski uporabi tujih 
jezikov, ki se jih učijo, v vsakdanjem življenju in pri sporazumevanju s sošolci, pomembno 
prispeva k znanju in uporabi le-teh („neposredna ustreznost“ po Beatens Beardsmoru). To 
večjezikovno in multikulturno okolje do konca sekundarnega izobraževanja je še vedno ena 
izmed posebnosti Evropskih šol, ki bi jo bilo morda težko posnemati na ravni nacionalnih 
izobraževalnih sistemov, ki se, kot se zdi, – soočeni z realnostjo, da se na njihove šole 
vpisuje vedno več otrok, ki prihajajo iz drugih kultur kot je državna – v glavnem 
osredotočajo na hitro učenje učnega jezika in tako ne izrabijo možnosti, ki bi jih lahko 
ponudila ta jezikovna raznolikost3. Očitno bi priporočilo o spremembah nacionalnih 
izobraževalnih sistemov, namenjeno osveščanju o tujih jezikih že na zgodnji stopnji, terjalo 
veliko podrobnejšo analizo kot jo je mogoče pričakovati od študije, ki so jo izvedli avtorji. 

3) Eden izmed ciljev sistema Evropskih šol ni samo pripraviti učence na uspešno akademsko 
(in poklicno) kariero, temveč jih tudi oblikovati kot dobre evropske državljane, ki med 
drugim izkazujejo odprtost in spoštovanje do drugih kultur. Za spodbujanje tega se izvaja 
koncept „evropskih ur“ (na primarni stopnji). Tudi tukaj se zastavlja vprašanje, ali je 
mogoče ta koncept „izvoziti“ v nacionalne izobraževalne sisteme. Da bi bila takšna vrsta 

                                                 
3  Po nedavnem sporočilu Evropske komisije: „Nekateri jezikovni viri so v naši družbi še neizkoriščeni: treba je 

dati večji pomen hkratni prisotnosti več maternih jezikov in drugim jezikom, ki se govorijo v družinskem ali 
lokalnem okolju.“ (Evropska komisija, 2008, str. 6). 
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predmetov zares uspešna, mora imeti šola multikulturni značaj, ki ga lahko otroci občutijo 
vsak dan, da bi tako dojeli koncept odprtosti in spoštovanja kot praktičen in ne teoretičen. 
Na podlagi navedenega se vseeno zdi koristno učiteljem v nacionalnih izobraževalnih 
sistemih, ki so manj multikulturni od sistema Evropskih šol, zagotoviti didaktične 
pripomočke, ki jim bodo pomagali, da organizirajo podobno vrsto aktivnosti, kot so 
predvidene v „evropskih urah“. 

4) In končno je študija pokazala, da obstajajo statistični dokazi o povezavi med pomembnostjo, 
ki jo sistem Evropskih šol pripisuje poučevanju naravoslovja (trdna podlaga za vse, ki ji 
morda kasneje sledi specializacija za najbolj zainteresirane študente), ter odločanjem 
maturantov, da nadaljujejo terciarno izobraževanje na teh področjih. Ker je take odločitve 
treba obravnavati kot koristne za prihodnost naše družbe, bi ta vidik lahko navdihnil 
razmišljanje zainteresiranih skupin v nacionalnih izobraževalnih sistemih glede sestave 
njihovega kurikuluma. 

 

 


