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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos mokyklų sistemos
(2011/2036(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui „Europos mokyklų sistema 
2009 m.“ (COM(2010)0595),

– atsižvelgdamas į 1994 m. birželio 17 d. Konvenciją, apibrėžiančią Europos mokyklų 
statutą1,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl Europos mokyklų plėtros 
galimybių2,

– atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, 
iš dalies keičiantį Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos 
Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 3 d. įsigaliojusią Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją, kurią Europos Sąjunga ratifikavo 2010 m. gruodžio 23 d., ypač į jos 24 
straipsnį4,

– atsižvelgdamas į Europos mokyklų generalinio sekretoriaus metinę ataskaitą, pateiktą 
Valdytojui tarybai 2011 m. balandžio 12, 13 ir 14 d. Briuselyje vykusiame jos posėdyje5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Teisės 
reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi SESV 165 straipsnyje pabrėžiama, kad ES prisideda prie geros kokybės švietimo 
plėtojimo ir kad ji savo veiksmais siekia plėtoti europinę pakraipą švietimo srityje, ypač 
mokant kalbų,

B. kadangi Europos mokyklos suteikia galimybę mokiniams įtvirtinti jų kultūrinę tapatybę ir 
įgyti aukšto lygio užsienio kalbų žinias,

C. kadangi Europos mokyklos negali būti prilyginamos tarptautinėms mokykloms, nes jose 
užtikrinamas vaikų mokymas jų gimtąja kalba,

                                               
1 OL L 212, 1994 8 17, p. 3.
2 OL C 193E, 2006 8 17, p. 333.
3 OL L 124, 2004 4 27, p. 1.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
5 Nuoroda: 2011-02-D-39.
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D. kadangi Europos mokyklų veikimo būdas nebeatitinka dabartinių sąlygų,

E. pažymėdamas, kad Briuselio ir Liuksemburgo mokyklos perpildytos ir kad dėl šios 
problemos nukenčia mokymo kokybė ir į ją negali patekti vaikai, kurių tėvai nedirba
institucijose,

F. kadangi reikėtų valstybes nares skatinti taikyti mokymo modelį, kuriuo grindžiamos 
Europos mokyklos;

G. kadangi sunku suburti į vieną mokymo sistemą įvairių kultūrų ir skirtingomis kalbomis 
kalbančius mokinius, kurių gabumai ir gebėjimai gali labai skirtis,

H. kadangi to paties lygio klasėse numatyta bendrai dėstyti kai kuriuos dalykus ta pačia 
kalba siekiant sudaryti sąlygas, kad mokiniai artimiau bendrautų ir labiau suprastų vieni 
kitus,

I. primindamas, kad Europos mokyklos finansuojamos iš valstybių narių įnašų ir ES 
išlyginamojo įnašo,

J. kadangi ekonomikos krizė turi poveikį Europos mokyklų finansavimui,

K. kadangi vis daugėja mokinių, neturinčių savo kalbos skyriaus (SWALS),

L. kadangi mokiniams, neturintiems savo kalbos skyriaus, suteikiama parama mokymuisi to 
skyriaus, kuriam jie priklauso, kalba ir galimybė lankyti gimtosios kalbos pamokas, o dėl 
to susidaro didelės struktūrinės sąnaudos, kurios vis auga,

M. primindamas, kad 2004 m. buvo numatytas iš pareigūnų darbo užmokesčio 
atskaičiuojamas specialus mokestis, kuris skirtas Europos mokykloms finansuoti;

Bendrosios aplinkybės

1. apgailestauja, kad Europos mokyklos dažnai klaidingai prilyginamos elitinėms mokyklos, 
nors jų uždavinys – suteikti išsilavinimą gimtąja kalba mokiniams, kurių tėvai gali būti 
priversti keisti darbo vietą arba grįžti į savo kilmės šalį;

2. mano, kad Europos mokyklos turėtų būti pavyzdys ir kad šio modelio perkėlimas į 
nacionalines švietimo sistemas sudarytų palankias sąlygas profesiniam judumui;

Europos sistemos ir Europos brandos atestato struktūra ir populiarinimas

3. mano, kad taikant biudžeto apribojimus, kuriuos tenka patirti mokykloms, reikia kartu 
faktiškai padidinti mokyklų savarankiškumą valdymo klausimu;

4. pabrėžia, kad būtina Europos mokykloms suteikti tinkamą teisinį pagrindą, susijusį su ES 
kompetencijos sritimis, ir pageidauja dalyvauti vykstant visiems svarstymams šia tema; 

5. rekomenduoja Valdytojų tarybai labiau iš anksto numatyti poreikius, susijusius su 
infrastruktūra, ir imtis priemonių, kad nekiltų mokyklų perpildymo problemų; ragina 
valstybes nares ir Komisiją sudaryti palankias sąlygas II ir III tipų mokyklų plėtrai;
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6. skatina valstybes nares populiarinti Europos mokyklų modelį savo teritorijoje ir kurti 
bandomąsias mokymo įstaigas;

7. kviečia valstybes nares rengti visoms Sąjungos mokyklos bendras mokymo programas;

8. rekomenduoja valstybėms narėms propaguoti savo švietimo sistemoms kai kuriuos 
modelius, perimtus iš Europos mokyklų sistemos, kad nuo pat mažumės būtų skatinamas 
ES pilietybės formavimas;

9. primena, kad asmenys, turintys Europos brandos atestatą, gali prašyti juos priimti į bet 
kurį ES universitetą, ir primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų laikomasi 
susijusių nuostatų;

10. skatina Europos mokyklas ir nacionalines mokyklas giminiuotis;

Biudžeto aspektai

11. pažymi, kad pajamos išlieka tokios pačios arba mažėja būtent dėl to, kad nuo šiol dėl 
vietų trūkumo nepriimami organizacijų, su kuriomis pasirašytos sutartys, darbuotojų ir 
Bendrijos institucijose nedirbančių asmenų vaikai;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad būtina optimizuoti šių mokyklų valdymo sąnaudas, tačiau 
pabrėžia, kad mėginant sumažinti išlaidas neturi būti keičiami pagrindiniai principai, 
kuriais grindžiama Europos mokyklų modelis, tokie kaip dėstymas gimtąja kalba, kai 
dėsto gimtakalbiai mokytojai;

13. prašo Komisijos nustatyti tokį savo biudžeto įnašą, kad būtų paisoma minėtųjų principų ir 
kad būtų tinkamai rūpinamasi moksleiviais, kurie turi specialiųjų ugdymo poreikių;

14. pažymi, kad kai kurios valstybės narės vis dažniau nevykdo savo pareigų dėl mokytojų 
komandiravimo, pagrįsdamos tuo, kad esama skirtumo tarp jų pilietybę turinčių vaikų, 
kurie mokosi mokyklose, skaičiaus ir įnašo, kurį prašoma sumokėti į mokyklų biudžetą;

15. skatina, kai pasiekiamas reikiamas moksleivių skaičius, kurti naujų kalbų skyrius, kad 
moksleiviai, kurie neturi savo kalbos skyriaus, galėtų mokytis gimtąja kalba ir nebūtų 
diskriminuojami, palyginti su kitų kalbų skyrių moksleiviais, ir taip apriboti sąnaudas, 
susijusias su specialiu moksleivių, neturinčių savo kalbos skyriaus, statusu;

16. pabrėžia, kad komandiruojamų darbuotojų stygius turi būti kompensuojamas įdarbinant 
vietinius mokytojus, kuriems atlyginimus moka mokyklos; prašo Valdytojų tarybos 
užtikrinti, kad valstybės narės, kurios finansiškai neprisideda prie mokytojų 
komandiravimo, mokėtų atitinkamą finansinį įnašą į mokyklų biudžetą;

17. mano, kad dabartinė finansavimo sistema – tai neproporcinga našta kai kurioms 
valstybėms narėms komandiravimo ir mokyklinės infrastruktūros suteikimo klausimais, ir 
prašo Valdytojų tarybos iš naujo apsvarstyti mokyklų finansavimo ir mokytojų 
įdarbinimo sistemą;

18. prašo Komisijos imtis priemonių, kad būtų nustatyta Europos mokykloms skirto 
specialaus mokesčio procentinė dalis;
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Mokymo aspektai

19. ragina visus nepagrindinius dalykus dėstyti pagrindinėmis kalbomis;

20. pabrėžia, kad būtina atlikti Europos mokyklų mokymo programų išorės vertinimą;

21. pageidauja, kad vietiniai mokytojai būtų įdarbinami vadovaujantis kompetencijos 
kriterijais ir kad juos tikrintų inspektoriai;

22. dar kartą teigia, kad rūpinimasis specialių ugdymo poreikių turinčiais moksleiviais išlieka 
pirmenybė, ir prašo Valdytojų tarybos užtikrinti, kad skaičiuojant klasių dydį šios 
kategorijos mokiniams būtų taikomi koeficientai;

23. prašo Valdytojų tarybos numatyti mokiniams, kurie pasirenka profesinį mokymą, įsteigti 
kitokį mokslo baigimo atestatą nei Europos brandos atestatas;

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms ir 
Europos mokyklų Valdytojų tarybai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Dabartinė padėtis

Pirmoji Europos mokykla buvo įsteigta Liuksemburge 1953 m. spalio mėn. pareigūnų grupės 
iniciatyva. Netrukus buvo palankiai įvertinta ši mokymo patirtis, kai suburiami vaikai, kurių 
gimtoji kalba skirtinga, ir laikui bėgant įvairiuose miestuose buvo įsteigta 14 Europos 
mokyklų, kurios pagal dabartinę nomenklatūrą atitiktų vadinamąsias 1 tipo mokyklas.

2010 m. Europos mokyklose mokėsi 22 778 moksleiviai, iš kurių 14 292 – Briuselio ir 
Liuksemburgo mokyklose, t. y. šias mokyklas lankė apie 63 proc. visų sistemos moksleivių. 
2007–2010 m. moksleivių skaičius išaugo 8,35 proc. 2012 m. numatyta atidaryti dvi naujas 
mokyklas Briuselyje ir Liuksemburge.

Moksleiviai skirstomi į tris kategorijas. I kategorijos moksleiviai – tai daugiausia institucijų 
pareigūnų ir sutartininkų vaikai. Jų nuolat daugėja, šiuo metu jie sudaro apie tris ketvirtadalius 
visų moksleivių. Šios kategorijos moksleiviai sudaro daugiau kaip 90 proc. 4 Briuselio 
mokyklose, kuriose dėl nepakankamos infrastruktūros tenka taikyti politiką, pagal kurią 
ribojamos galimybės priimti II kategorijos moksleivius (jie priimami mokyklų ir kai kurių 
organizacijų bei įmonių sudarytuose susitarimuose numatytomis sąlygomis) ir III kategorijos 
moksleivius (jų tėvai privalo mokėti mokestį už mokslą). Todėl atsižvelgusi į tai, kad trūksta 
patalpų, Valdytojų taryba nusprendė daugiau nepasirašyti II kategorijos sutarčių dėl Briuselio 
mokyklų.

2. Mokymo aspektai

Pagal Europos mokyklų mokymo sistemą numatyta, kad pagrindinio ugdymo dalykai dėstomi 
moksleivio gimtąja kalba. Todėl kiekvienoje mokykloje yra keli kalbų skyriai. Kiekviename 
skyriuje vedamos tokios pačios pamokos ir jų turinys toks pats.

Kai nėra patenkinti naujos kalbos skyriaus įsteigimo reikalavimai, moksleiviai, kurie neturi 
savo kalbos skyriaus (SWALS), priimami į kitos kalbos skyrių; jie lanko ir gimtosios kalbos 
pamokas, ir specialias pamokas, padedančias pasiekti reikiamą lygį, skyriaus, kuriam jie 
priklauso, kalba. 

Siekiant sudaryti palankias sąlygas tikram daugiakultūriniam ugdymui dėmesys skiriamas 
užsienio kalbų mokymuisi, supratimui ir vartojimui. Pirmosios užsienio kalbos, kuri taip pat 
vadinama ir pagrindine kalba (anglų, vokiečių ar prancūzų), mokymasis yra privalomas nuo 
pirmosios pradinės klasės. Visi moksleiviai mokosi antrosios užsienio kalbos nuo antrųjų 
vidurinės mokyklos metų. Kalbos pamokas lanko įvairių tautybių moksleiviai, o jas veda 
mokytojai, kuriems ta kalba yra gimtoji. Tokia kalbų įvairovė būdinga ir meno, muzikos ir 
kūno kultūros pamokoms, kurias visuomet lanko grupės, sudarytos iš įvairių kalbų skyrių 
moksleivių.

Kita dėstymo ypatybė: pradinėje mokykloje kiekvieną savaitę vyksta vadinamosios europinės 
valandos, per kurias visų kalbų skyrių vaikai žaidžia ir vyksta kultūros ir meno užsiėmimai.

Reikia pažymėti, kad Europos mokyklos siūlo tik vieną mokymo pakraipą, kurią baigus 
gaunamas Europos brandos atestatas. Kadangi moksleiviai, turintys mokymosi sunkumų, 
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negali pakeisti pakraipos, pagal sistemą numatyta padėti specialių ugdymo poreikių turintiems 
moksleiviams taip, kad dauguma moksleivių galėtų gauti minėtąjį diplomą. 2009–2010 m. 
vidutiniškai 2,7 proc.1 pradinės ir vidurinės mokyklos moksleivių kartojo kursą.

3. Biudžeto aspektai ir personalo politika

Kaip numatyta Konvencijos, apibrėžiančios Europos mokyklų statutą2, preambulėje, Europos 
mokyklų sistema yra sui generis sistema, grindžiama valstybių narių ir Europos Sąjungos 
bendradarbiavimu.

Konvencijos 25 straipsnyje numatyta, kad mokyklų biudžetas sudaromas iš: 
1) valstybių narių įnašų, skirtų atlyginimams komandiruotiems ar paskirtiems mokytojams 
nuolat mokėti, ir prireikus finansinių įnašų, dėl kurių Valdytojų taryba vienbalsiai priima 
sprendimą; 
2) Europos Bendrijų įnašų, skirtų skirtumui tarp mokyklų išlaidų bendros sumos ir kitų 
pajamų bendros sumos padengti; 
3) Bendrijai nepriklausančių organizacijų, su kuriomis Valdytojų taryba sudarė susitarimą, 
įnašų.
Kalbant apie valstybių narių įnašus pasakytina, kad 2010 m. komandiruojamų mokytojų etatų, 
kuriems užimti valstybės neskyrė mokytojų, skaičius buvo 64, iš jų 27 – angliškai kalbančių 
mokytojų. Iš tiesų anglų kalba – tai kalba, kurios mokosi beveik visi moksleiviai, ir būtent į 
anglų k. (ir prancūzų k.) skyrius daugiausia priimami moksleiviai, kurie neturi savo kalbos 
skyriaus (SWALS)3. Dėl tokios padėties nėra pusiausvyros tarp Didžiosios Britanijos 
moksleivių skaičiaus ir tos pačios tautybės komandiruotų mokytojų skaičiaus. Būtent dėl to 
Valdytojų taryba 2008 m. Helsinkyje patvirtino pagrindinius principus, kuriais vadovaujantis 
būtų teisingai tarp valstybių narių paskirstomos išlaidos atsižvelgiant į tos šalies moksleivių 
skaičių (žr. 4 punktą).

Buvo pasirinktas metodas, leidžiantis valstybėms narėms, kurios to nori, komandiruoti 
mokytojus, kad dalykus atitinkama kalba dėstytų mokytojai, kuriems ta kalba nėra gimtoji. Po 
dvejų metu pastebėta, kad mažai valstybių narių yra linkusios skirti mokytojus į mokytojų, 
kurie turi dėstyti pagrindine kalba, etatus.

Vienintelė priemonė užpildyti trūkstamus mokytojų etatus yra įdarbinti vietinius mokytojus ir 
jiems mokėti atlyginimus iš mokyklų biudžeto. Todėl nuo šiol trečdalį valandų Europos 
mokyklose dėsto vietiniai mokytojai, o tai, aišku, padidina Sąjungos įnašą į mokyklų 
biudžetą.

Taigi, jei stebėtume įvairių sistemos subjektų įnašų į mokyklų biudžetą raidą nuo 2005 m., 
pastebėtume, kad sumažėjo valstybių narių įnašų dalis, padidėjo Komisijos įnašo dalis ir 
sumažėjo III kategorijos moksleivių įnašų dalis4.

4. 2009 m. reforma ir sistemos atvėrimas

                                               
1 Duomenys apie 2010–2011 m. mokslo metus Europos mokyklose, 2010-D-569-fr-3.
2 OL L 212, 1994 8 17, p. 3.
3 2010 m. Briuselio mokyklose 66,83 proc. moksleivių, neturinčių savo kalbos skyriaus, buvo priimti į anglų k. 
skyrių, 29 proc. – į prancūzų k. ir 4 proc. – į vokiečių k.
4 Generalinio sekretoriaus metinė ataskaita Europos mokyklų Valdytojų tarybai, 2011-02-D-39-fr-1.
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Europos Komisija, bendradarbiaudama su Europos Parlamentu, kuris išdėstė savo nuomonę 
2005 m. rezoliucijoje dėl Europos mokyklų1, pradėjo nuo 2004 m. svarstyti, kaip geriau 
reformuoti Europos mokyklų sistemą, kad ji galėtų įveikti išsiplėtusios Sąjungos sunkumus. 
Ši reforma turėjo taip pat būti puiki galimybė sudaryti didesnes galimybes kitiems 
moksleiviams mokytis Europos mokyklose. Iš tiesų, kaip pabrėžiama 2005 m. Europos 
Parlamento rezoliucijoje, Europos mokyklų mokymo modelis pasiteisino ir reikėtų, kad toks 
modelis būtų taikomas ne tik Europos mokyklų moksleiviams.

2009 m. Valdytojų taryba patvirtino šios reformos, skirtos daugiausia trims toliau 
nurodytiems klausimams, principus:

 supaprastinti bendrą sistemos valdymą, kad sprendimai būtų priimami tinkamu 
lygmeniu;

 užtikrinti, kad sistemos veikimo išlaidos būtų vienodai paskirstytos visoms valstybėms 
narėms;

 taikyti sistemą II tipo mokykloms (Valdytojų tarybos akredituotoms nacionalinėms 
mokykloms, kurių pagrindinis tikslas – priimti ES institucijų vaikus) ir III tipo 
mokykloms (Valdytojų tarybos akredituotoms nacionalinėms mokykloms, kurios gali 
priimti visus vaikus).

Nuo to laiko kai kurios Sąjungos teritorijoje esančios nacionalinės mokyklos, teikiančios 
išsilavinimą pagal Europos mokymo programą, pasirašė akreditavimo susitarimą, pagal kurį 
jos gavo teisę dirbti pagal Europos mokymo programą ir išduoti Europos brandos atestatus.

5. Pranešėjo pozicija

Europos mokyklos buvo įsteigtos siekiant ES institucijų darbuotojų, kuriems tenka dirbti ir 
gyventi užsienyje skirtingomis kultūrinėmis sąlygomis, vaikams užtikrinti galimybes įgyti 
išsilavinimą savo gimtąja kalba, kad šie vaikai bet kokiu metu galėtų vėl grįžti mokytis į savo 
kilmės šalies mokymo įstaigas. Taigi tai yra būtinybė, o ne prabanga.

Reikia turėti mintyje, kad visose valstybėse narėse mokslas yra nemokamas ir kad institucijų 
darbuotojai neturi kitos išeities kaip tik užrašyti savo vaikus į šias specialias mokyklas, jei jie 
nori, kad jų vaikai gautų išsilavinimą gimtąja kalba.

Akivaizdu, kad praėjus daugiau kaip 50 metų nuo pirmosios Europos mokyklos įsteigimo šis 
modelis turi būti plėtojamas ir pritaikomas prie naujų ekonominių ir visuomeninių 
reikalavimų. Visgi tai turi likti pavyzdys nacionalinėms mokymo sistemoms, nes tai padeda 
puoselėti ES pilietybę ir skatinti judumą.

Nors dėl finansų krizės reikia apriboti biudžetą, būtina išanalizuoti padėtį labiau mąstant apie 
jaunų europiečių ateitį, o ne apie sąnaudas. Taupymas neturi pakenkti pagrindiniams 
principams, kuriais grindžiama sistema.

Šiuo klausimu būtina, kad ir toliau mokytojai mokytų savo gimtąja kalba. Bet koks šio 
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principo nesilaikymas nėra normalu, ir jei mokykloms sunku rasti mokytojus, dėstančius savo 
gimtąja kalba, tai reiškia, kad būtina keisti įdarbinimo politiką. Tačiau, pranešėjo manymu, 
prieš pradedant mąstyti apie naują reformą reikėtų visų pirma visiškai pasinaudoti dabartine 
sistema, pagal kurią numatoma, kad valstybės narės gali mokėti finansinius įnašus į mokyklų 
biudžetą, jei jie nekomandiruoja mokytojų.

Apie personalo politiką pranešėjas pažymi, kad valstybės narėms nevykdant pareigų dėl 
komandiravimo Sąjungos biudžetui tenka labai didelė našta. Iš tiesų reikia įdarbinti vis 
daugiau ir daugiau vietinių mokytojų, kuriems moka pačios mokyklos, o tai atitinkamai 
padidina Komisijos mokamą išlyginamąjį įnašą. Būtina priminti savo pareigų nevykdančioms 
valstybėms narėms skirti mokytojus atsižvelgiant į kvotas.

Šiomis aplinkybėmis siekiant palengvinti kai kurių valstybių narių naštą, ypač valstybių narių, 
skiriančių kalbos skyrių, kuriuose mokosi daugiausia moksleivių, neturinčių kalbos skyrių, 
mokytojus, reikia užtikrinti, kad mokymo gimtąja kalba metodas būtų taikomas nuo tada, kai 
susirenka reikiamas moksleivių skaičius, kad būtų galima atidaryti naujos kalbos skyrių. Tai, 
beje, vienintelė priemonė siekiant, kad nebūtų diskriminuojami moksleiviai, neturintys savo 
kalbos skyriaus, palyginti su kitais moksleiviais.

Pranešėjas taip pat mano, kad galima būtų sutaupyti nemažai lėšų, jei visi nepagrindiniai 
dalykai būtų dėstomi pagrindinėmis (anglų, prancūzų ir vokiečių) kalbomis.

Apskritai, pranešėjo nuomone, reikėtų labiau orientuotis į 2 ir 3 tipų įstaigas, kurios yra 
konkretus žingsnis siekiant, kad vadinamąjį europinį išsivalinimą įgytų daugiau vaikų.

Iš tiesų, nors Europos mokyklų veiklos rezultatai teigiami ir ši sistema atveria skatinamąsias 
perspektyvas Europos švietimo sistemai sukurti, valstybės narės turi imtis priemonių 
siekdamos ne tik išsaugoti šią sistemą, bet ir užtikrinti, kad šis vienintelis ir išskirtinis 
mokymo modelis Europoje gyvuotų.


