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Για 2, για 3 για 1013 Ευρωπαϊκά Σχολεία «νέας γενιάς»  
Μια πρόταση µετατροπής των Ευρωπαϊκών Σχολείων σε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα για την Ευρωπαϊκή εκπαίδευση και ενοποίηση 

του Παναγιώτη ΑΛΕΒΑΝΤΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το κείµενο αυτό έχει ως βάση ένα παλαιότερο κείµενο µε τίτλο «Ευρωπαϊκά Σχολεία – µια 
νέα κατεύθυνση»1. Υποβλήθηκε σε µια πρώτη µορφή στη συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας για 
το µέλλον των Ευρωπαϊκών Σχολείων, που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7 
Νοεµβρίου 2002 στις Βρυξέλλες. Ο συγγραφέας δεν έχει προσωπικά συµφέροντα από τις 
µελλοντικές εξελίξεις στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, αλλά γνωρίζει το σύστηµα αρκετά καλά – από 
τα τέσσερα παιδιά του τα δύο αποφοίτησαν από τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα άλλα δύο 
φοιτούν ακόµη σε αυτά. Επιπλέον ο συγγραφέας ως υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
γνωρίζει καλά την «κοινοτική µέθοδο»2. Πιστεύει στην ιδέα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης µε 
ταυτόχρονη εξασφάλιση της διατήρησης και ενίσχυσης της εθνικής και περιφερειακής 
ταυτότητας των λαών της Ευρώπης. 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Σύµφωνα µε την Σύµβαση για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, αποστολή των σχολείων είναι η κοινή 
εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εκτός από τα παιδιά 
για τα οποία ισχύουν οι συµφωνίες που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29, η φοίτηση και 
άλλων παιδιών στα σχολεία επιτρέπεται εντός των ορίων που καθορίζει το ανώτατο συµβούλιο3. 
Παρόλο που η αποστολή αυτή δεν τίθεται σε αµφισβήτηση, η εκπλήρωσή της γίνεται όλο και 
πιο δύσκολη εξ αιτίας µιας σειράς γεγονότων. Κατ’ αρχάς όλα τα Σχολεία προσφέρουν υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευση αλλά δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε λεπτοµερή αξιολόγηση ποιότητας.4. 
Επιπλέον η ταχεία επέκταση των Ευρωπαϊκών Οργάνων (περισσότεροι µαθητές) και οι 
διαδοχικές προσχωρήσεις νέων Κρατών Μελών (περισσότερα γλωσσικά τµήµατα) είχαν ως 
αποτέλεσµα την διόγκωση του κόστους λειτουργίας των Σχολείων5. Ας πάρουµε για 
παράδειγµα την νέα διεύρυνση. Αν διατηρηθεί το ισχύον µοντέλο οργάνωσης των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων, θα πρέπει να δηµιουργηθούν δέκα νέα γλωσσικά τµήµατα µόνο στις 
Βρυξέλλες και το Λουξεµβούργο  (Τσέχικο, Σλοβακικό, Ουγγρικό, Πολωνικό, Σλοβένικο, 
Εσθονικό, Λιθουανικό, Λεττονικό, Μαλτέζικο και Τούρκικο6). Αυτό αποτελεί άµεση συνέπεια 
του γεγονότος ότι όλες οι επίσηµες γλώσσες της Ένωσης θεωρούνται ισότιµες. Ωστόσο για τη 
                                                 
1 Συντάχθηκε σε συνεργασία µε την κ. Μαρία Χρυσού, πρώην εκπρόσωπο της Ελλάδος στο Ανώτατο 

Συµβούλιο. ∆ιατίθεται µόνο στα αγγλικά στο αγγλικό τµήµα των ιστοσελίδων http://alevantis.com . 
2 Για µια περιγραφή της «Κοινοτικής µεθόδου» βλέπε: 

http://europa.eu.int/futurum/documents/other/oth220502_2_el.pdf 
3 Σύµβαση σχετικά µε το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων, άρθρο 1, Επίσηµη Εφηµερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 212 της 17/08/1994 σ. 3. 
4 Βλέπε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τους δείκτες ποιότητας που διατίθεται µέσω των ιστοσελίδων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://europa.eu.int/comm/education/indic/backen.html. 
5 Η ετήσια δαπάνη ανά µαθητή θεωρείται πολύ υψηλή – πάνω από το διπλάσιο της αντίστοιχης δαπάνης στα 

κράτη µέλη (βλέπε Παράρτηµα 1 για λεπτοµέρειες). 
6 Υπενθυµίζεται πως τα Τουρκικά (µαζί µε τα Ελληνικά) είναι επίσηµη γλώσσα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Στη φάση αυτή πάντως η Κύπρος δεν ζήτησε επίσηµα τη δηµιουργία Τουρκικού τµήµατος. 
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δηµιουργία τόσων γλωσσικών τµηµάτων θα απαιτηθεί η κατασκευή νέων σχολείων (δηλαδή 
νέων κτηρίων) και η διάθεση επιπλέον προϋπολογισµού (για καθηγητές κλπ.). Όµως τα κράτη 
µέλη είναι όλο και πιο απρόθυµα να αυξήσουν τις δαπάνες δηµόσιου χρήµατος για τη 
µόρφωση µιας µειονότητας που θεωρείται – καλώς ή κακώς – καλοπληρωµένη και 
προνοµιούχα. 

Τέλος, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία αποτελούν µια νοµική και θεσµική ανωµαλία. Λειτουργούν µε 
βάση µια διακυβερνητική σύµβαση µε την οποία πραγµατοποιείται µια µορφή συνεργασίας 
µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ των κρατών µελών και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
ενώ ταυτόχρονα τα κράτη µέλη έχουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και 
την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήµατος, καθώς και για την πολιτιστική και γλωσσική 
τους διαφοροποίηση7. Χρηµατοδοτούνται από τον Κοινοτικό προϋπολογισµό µε βάση τη 
Συνθήκη που επίσης κατοχυρώνει τον πλήρη σεβασµό στην αρµοδιότητα των κρατών µελών 
για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς 
και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία8. Ωστόσο, το σύστηµα των Ευρωπαϊκών 
Σχολείων δεν ακολουθεί κανένα από τα καθιερωµένα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα αλλά 
δηµιουργεί νέο για όλα τα γνωστικά αντικείµενα εκτός από τις γλώσσες9. Αυτό αποτελεί 
άµεση παραβίαση της Σύµβασης και της Συνθήκης ενώ ταυτόχρονα προσθέτει δαπάνες στον 
Κοινοτικό προϋπολογισµό. Επιπλέον το Ανώτατο Συµβούλιο δεν υπάγεται στον έλεγχο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου10, του ∆ικαστηρίου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

Βεβαίως τα Ευρωπαϊκά σχολεία παρουσιάζουν πολλά και σηµαντικά πλεονεκτήµατα. 
Προσφέρουν ένα πολυπολιτισµικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και οι απόφοιτοι έχουν µια 
ευρύτερη Ευρωπαϊκή άποψη και λιγότερες προκαταλήψεις έναντι των ξένων. Με βάση την 
κύρια αποστολή τους παρέχουν εκπαίδευση στα παιδιά των υπαλλήλων των Οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις µητρικές τους γλώσσες κι έτσι τους δίνουν τη δυνατότητα να 
γυρίσουν στην χώρα καταγωγής τους, αν το αποφασίσουν. Τέλος, προσφέρουν ένα εξαιρετικό 
περιβάλλον για την εκµάθηση πολλών Ευρωπαϊκών γλωσσών. Αυτό είναι δυνατόν γιατί οι 
καθηγητές διδάσκουν τη µητρική τους γλώσσα ενώ παράλληλα αρκετά γνωστικά αντικείµενα 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διδάσκονται σε ξένη γλώσσα επίσης (π.χ. Ιστορία, 
Γεωγραφία, Οικονοµία, Κοινωνιολογία). 

Με βάση τα πλεονεκτήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω τα Ευρωπαϊκά Σχολεία µπορούν να 
αποτελέσουν έµπνευση για τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα. Το µοντέλο των Ευρωπαϊκών 
Σχολείων είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για την εκπαίδευση πολυπολιτισµικών, 
πολύγλωσσων κοινοτήτων (π.χ. παιδιά µεταναστών) προκειµένου να τις εντάξει καλύτερα στο 
κράτος µέλος διατηρώντας ταυτόχρονα στενούς δεσµούς µε την χώρα προέλευσής τους. 
Εκπαίδευση αυτής της µορφής παρέχεται εδώ και χρόνια σε κατοίκους ή µετανάστες υψηλών 
εισοδηµάτων στα πλαίσια ιδιωτικών (συχνά «προνοµιούχων») σχολείων (∆ιεθνή σχολεία, 
Λεόντειος, Κολέγιο, κλπ.). Ωστόσο, το µοντέλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων – αν επεκταθεί 
προκειµένου να επωφεληθούν από αυτό µεγαλύτεροι πληθυσµοί µαθητών – µπορεί να 
αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης στην Ευρώπη και να συµβάλει στην Ευρωπαϊκή ενοποίηση στον τοµέα της 
εκπαίδευσης. Είναι γεγονός πως η Ευρωπαϊκή ενοποίηση προχωρεί ταχύτατα σε ορισµένους 

                                                 
7 Σύµβαση σχετικά µε το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων, εισαγωγή (βλέπε υποσηµείωση 2). 
8 Άρθρο 149 (πρώην άρθρο 126). 
9 Τα προγράµµατα των Ευρωπαϊκών Σχολείων καθορίζονται από προσωρινές οµάδες εργασίας από 

επιθεωρητές και διδάσκοντες, αποτελούν µίγµα εθνικών προγραµµάτων, δεν διατίθενται δηµόσια στους 
γονείς και η εφαρµογή τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη δεδοµένου ότι δεν αντιστοιχούν σε κανένα από τα 
σχολικά εγχειρίδια που διατίθενται στην αγορά! Για ορισµένα γνωστικά αντικείµενα έχουν γίνει ειδικές 
εκδόσεις προς χρήση των µαθητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ευρω-µαθηµατικά). 

10 Βλέπε τις απαντήσεις σε όλες τις Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις σχετικά µε τα Ευρωπαϊκά Σχολεία. 
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τοµείς και όχι σε άλλους. Ένας από τους κύριους στόχους της Ένωσης είναι τώρα η 
καταπολέµηση της ανεργίας και η δηµιουργία ενός καλά εκπαιδευµένου εργατικού δυναµικού 
ικανού να επωφεληθεί από την ελεύθερη διακίνηση στα πλαίσια της ενοποιηµένης κοινής 
αγοράς. Αρκετά Κοινοτικά προγράµµατα στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση (Erasmus, 
Lingua, Leonardo, κλπ.). Και καταβάλλονται ειδικές προσπάθειες για την καθιέρωση κοινών 
Ευρωπαϊκών προσόντων για τους αποφοίτους Πανεπιστηµίων11. Ο συγγραφέας πιστεύει πως 
ήλθε ο καιρός να ξεκινήσει µια παρόµοια προσπάθεια στον τοµέα της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τη δηµιουργία Ευρωπαϊκών Σχολείων «νέας γενιάς». 

3. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ» 

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία «νέας γενιάς» θα στηρίζονται στις εµπειρίες που αποκτήθηκαν στα 
πλαίσια των υφιστάµενων Ευρωπαϊκών Σχολείων. Θα ιδρυθούν από τις αρµόδιες αρχές των 
κρατών µελών (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές) ή από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα σε 
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχουν τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: 

− Παρέχουν πολυπολιτισµική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και πνεύµα ανοχής και 
αµοιβαίας κατανόησης. 

− Παρέχουν διδασκαλία δύο τουλάχιστον Ευρωπαϊκών γλωσσών επιπλέον της εθνικής 
γλώσσας που διδάσκεται στο σχολείο. Οι γλώσσες αυτές διδάσκονται από καθηγητές που 
διδάσκουν τη µητρική τους γλώσσα και προέρχονται κατά προτίµηση από τα κράτη µέλη 
στα οποία οµιλείται η γλώσσα. Τα µαθήµατα γλώσσας αρχίζουν στην πρώτη τάξη της 
πρωτοβάθµιας και συνεχίζουν επί µια τουλάχιστον ώρα ηµερησίως για ολόκληρο το 12-ετή 
εκπαιδευτικό κύκλο. 

− Αρκετά επιπλέον γνωστικά αντικείµενα του δευτεροβάθµιου κύκλου (π.χ. Ιστορία, 
Γεωγραφία, Φυσική, Μαθηµατικά, Χηµεία, Οικονοµία, Κοινωνιολογία) διδάσκονται σε 
ξένη γλώσσα από ανεγνωρισµένους καθηγητές που προέρχονται κατά προτίµηση από τα 
κράτη µέλη στα οποία οµιλείται η γλώσσα. 

− Οργανώνουν τουλάχιστον ένα πλήρες γλωσσικό τµήµα για αλλόχθονες (ή και αυτόχθονες) 
που επιθυµούν να προσφέρουν στα παιδιά τους 12-ετή εκπαίδευση στη γλώσσα τους (ή 9-
ετή ή 6-ετή ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών). Οι µαθητές του τµήµατος αυτού θα 
διδάσκονται στον δευτεροβάθµιο κύκλο 3 τουλάχιστον κύρια γνωστικά αντικείµενα στη 
δική τους γλώσσα και τα υπόλοιπα στις άλλες γλώσσες που θα διδάσκονται στο σχολείο. 

− Οργανώνουν την διδασκαλία ενός ελάχιστου αριθµού γνωστικών αντικειµένων µέσω 
σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και δικτύων σε συνεργασία µε άλλα Ευρωπαϊκά 
Σχολεία σε άλλα κράτη µέλη. 

Επιπλέον η οργάνωση των νέων Ευρωπαϊκών Σχολείων θα στηρίζεται στις παρακάτω αρχές: 

− Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία θα αποτελέσουν αντικείµενο ενός Κοινοτικού προγράµµατος 
δράσης. Τα κριτήρια και οι πρακτικές λεπτοµέρειες θα καθορισθούν σε µιαν απόφαση του 
Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρόγραµµα για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία 
θα διέπεται από τις αρχές του Κοινοτικού δικαίου (πρώτος πυλώνας) (συµµετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έλεγχος του ∆ικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Η παρούσα διακυβερνητική δοµή θα καταργηθεί. 

− Στα πλαίσια του νέου σχήµατος, το Ευρωπαϊκό Σχολείο είναι κατ’ αρχάς ένα κανονικό 
δηµόσιο (ή ιδιωτικό) σχολείο που απεφάσισε να προσφέρει Ευρωπαϊκή εκπαίδευση όπως 
περιγράφηκε παραπάνω. 

                                                 
11 Βλέπε την διακήρυξη της Bologna στις ιστοσελίδες http://europa.eu.int/comm/education/higher.html.  
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− Ο τίτλος «Ευρωπαϊκό Σχολείο» θα αποδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τη βοήθεια 
διαχειριστικής και κανονιστικής επιτροπής που θα αποτελείται από εκπροσώπους των 
κρατών µελών (συγκρίνατε µε το αρχικό σύστηµα απόδοσης των «µπλε σηµαιών» στις 
καθαρές παραλίες). 

− Τα σχολεία θα είναι δηµόσια (ή ιδιωτικά) εκπαιδευτικά ιδρύµατα που λειτουργούν κάτω 
από τη δικαιοδοσία της φιλοξενούσας χώρας. Θα υποβάλλουν πλήρη πρόταση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και θα επιλέγονται 
µε βάση προκαθορισµένα και διαφανή κριτήρια. Η απόδοση του τίτλου θα συνοδεύεται και 
από ανάλυση στοιχείων κόστους / αποτελεσµατικότητας. Τα σχολεία που επιθυµούν να 
λάβουν τον τίτλο χωρίς να ζητήσουν Κοινοτική χρηµατοδότηση θα πρέπει να είναι σε θέση 
να το κάνουν αλλά θα υπόκεινται στις ίδιες αξιολογήσεις και επιθεωρήσεις όπως και τα 
υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Σχολεία µε βάση τα ίδια κριτήρια υψηλής ποιότητας. 

− Όλα τα Ευρωπαϊκά Σχολεία «νέας γενιάς» θα ακολουθούν παρόµοιο αναλυτικό πρόγραµµα 
για όλα τα διδασκόµενα αντικείµενα. Το πρόγραµµα αυτό θα αποτελεί τη βάση της 
αξιολόγησης που θα πραγµατοποιούν ανεξάρτητοι αξιολογητές και επιθεωρητές. Οι 
µαθητές θα παίρνουν Ευρωπαϊκό απολυτήριο σύµφωνα µε θέµατα και κριτήρια που θα 
καθορίζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

− Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ενός κράτους µέλους θα επιθεωρούνται τακτικά από αξιολογητές 
και επιθεωρητές από άλλα κράτη µέλη προκειµένου να εξασφαλίζεται η εφαρµογή κοινά 
συµφωνηθέντων κριτηρίων ποιότητας. 

− Ο Κοινοτικός προϋπολογισµός θα καλύπτει το διαφορικό κόστος ίδρυσης και λειτουργίας 
του Ευρωπαϊκού Σχολείου12. Για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ένωσης θα καταβάλλεται 
ειδικό επίδοµα όπως ισχύει και σήµερα. Για τα πολύ µικρά τµήµατα, το διαφορικό κόστος 
είναι δυνατόν να καλύπτεται από άλλες πηγές (φιλοξενούν κράτος µέλος, κράτος µέλος του 
προτεινόµενου γλωσσικού τµήµατος, πρόσθετη συµµετοχή των γονέων, ιδιωτικά 
κονδύλια-χορηγίες, ειδική Κοινοτική συνεισφορά κλπ.). Ο χωρισµός των µαθητών σε 
κατηγορίες θα καταργηθεί – θα πρέπει να προσδιοριστεί το κόστος για κάθε µαθητή το 
οποίο στη συνέχεια µπορεί να καλυφθεί είτε µέσω της κανονικής χρηµατοδότησης του 
σχολείου είτε µέσω του προγράµµατος των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Η ανάπτυξη 
καινοτόµων εργαλείων στα πλαίσια προγραµµάτων που χρησιµοποιούν τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια εθνικών ή 
Κοινοτικών πρωτοβουλιών. 

− Οι καθηγητές από ένα κράτος µέλος που θα κληθούν να εργασθούν σε ένα Ευρωπαϊκό 
Σχολείο σε ένα άλλο κράτος µέλος θα επιλέγονται από την φιλοξενούσα χώρα σε 
συνεργασία µε την χώρα προέλευσης µε βάση διαφανείς διαδικασίες και κριτήρια που 
έχουν συµφωνηθεί από κοινού. Θα αποτελούν τµήµα του προσωπικού του Ευρωπαϊκού 
Σχολείου για µια δεδοµένη περίοδο (που θα προβλέπεται από την απόφαση του 
Συµβουλίου). Θα υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες εργασίας (συµπεριλαµβανοµένου του 
µισθού, της ιατροφαρµακευτικής και συνταξιοδοτικής ασφάλισης) όπως και οι υπόλοιποι 
καθηγητές της φιλοξενούσας χώρας (θα ισχύει η νοµοθεσία περί ελεύθερης διακίνησης των 
εργαζοµένων). ∆εν θα απαιτείται να προέρχονται αναγκαστικά από το σύστηµα δηµόσιας 
εκπαίδευσης της χώρας τους.  

4. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΥΣΗΧΙΑΣ 

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία «νέας γενιάς» παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήµατα: 

                                                 
12  Οι οικονοµικές λεπτοµέρειες της πρότασης αναλύονται στο Παράρτηµα 2. 
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− Από την προτεινόµενη  λύση θα επωφεληθούν περισσότερα σχολεία. Με τον τρόπο αυτό 
θα διαδοθεί η ιδέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Από πολιτική άποψη αυτό έχει µεγάλη 
σηµασία για την προώθηση µιας νέας πολιτικής στον τοµέα της εκπαίδευσης. Η αρχή της 
επικουρικότητας γίνεται σεβαστή. Από τα Ευρωπαϊκά Σχολεία «νέας γενιάς» δεν 
επωφελούνται µόνον τα παιδιά των υπαλλήλων της ΕΕ αλλά και η τοπική σχολική 
κοινότητα. 

− Τα κράτη µέλη που φιλοξενούν µεγάλα Κοινοτικά Όργανα µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
την νέα έννοια για να ενσωµατώσουν καλύτερα τους υπαλλήλους της ΕΕ ενώ ταυτόχρονα 
χρηµατοδοτούν και αναπτύσσουν το εκπαιδευτικό τους σύστηµα και τις σχολικές τους 
εγκαταστάσεις προκειµένου να φροντίσουν την εκπαίδευση µεγάλων κοινοτήτων 
αλλοχθόνων. Στην πραγµατικότητα τα κράτη µέλη που φιλοξενούν Ευρωπαϊκά Όργανα 
έχουν την υποχρέωση να παρέχουν εκπαίδευση στα παιδιά όλων των υπαλλήλων που 
διαµένουν στο έδαφός τους. Αν υποθέσουµε πως τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ξαφνικά 
καταργούνται, αυτά τα κράτη µέλη θα πρέπει να αντιµετωπίσουν το ενδεχόµενο να 
απορροφήσουν στο εκπαιδευτικό τους σύστηµα τα παιδιά των υπαλλήλων που διαµένουν 
στο έδαφός τους, κανονικά χωρίς επιπλέον χρηµατοδότηση. Το προτεινόµενο νέο σχήµα 
µπορεί να συνδυασθεί και µε στοιχεία χωροταξίας προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
ανάπτυξη συγκεκριµένων εγκαταστάσεων και σχολείων. 

− Το Ευρωπαϊκό Σχολείο «νέας γενιάς» είναι ένα πρώτο βήµα για τη δηµιουργία ενός 
πραγµατικά παν-Ευρωπαϊκού απολυτηρίου που θα αντιστοιχεί – σε εύθετο χρόνο – σε έναν 
Ευρωπαϊκό χώρο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (παράλληλο µε τον Ευρωπαϊκό χώρο 
Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης). Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυµα µε το επίσηµο σήµα «Ευρωπαϊκό 
Σχολείο» θα έχει δικαίωµα να χορηγεί το νέο Ευρωπαϊκό απολυτήριο. 

− Οι αλλόχθονες µαθητές θα ενσωµατώνονται καλύτερα στην κοινωνία της φιλοξενούσας 
χώρας ενώ ταυτόχρονα θα διατηρούν και ισχυρούς δεσµούς µε τη χώρα καταγωγής τους. 

− Η δηµιουργία νέων γλωσσικών τµηµάτων θα είναι ευκολότερη καθώς η κάλυψη του 
διαφορικού κόστους θα είναι ευκολότερη. 

− Η διδασκαλία ξένων γλωσσών θα ενισχυθεί ακόµη και για Κοινοτικές γλώσσες που 
µιλιούνται λιγότερο. 

− Η διαχείριση θα γίνεται µέσω καθιερωµένων και διαφανών διαδικασιών που υπόκεινται σε 
δηµοκρατικό έλεγχο (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ∆ικαστήριο και Ελεγκτικό Συνέδριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Θα καθιερωθεί σωστότερη ισορροπία µεταξύ Κοινότητας και 
κρατών µελών µε βάση καθιερωµένες διαδικασίες που έχουν δοκιµαστεί στα πλαίσια 
άλλων πολιτικών. Η ισορροπία αυτή θα επηρεάσει τόσο τη χρηµατοδότηση όσο και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

− Επιπλέον οι αποφάσεις που θα έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό 
(δηµιουργία νέων σχολείων, εφαρµογή της διεύρυνσης, κλπ.) θα υπόκεινται στις κανονικές 
ετήσιες διαδικασίες έγκρισης του προϋπολογισµού, µε βάση κανονικό πολυετή 
προγραµµατισµό και υποβολή πεπραγµένων µε ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

− Τα κράτη µέλη και η Κοινότητα θα συνεχίσουν να έχουν κοινή ευθύνη για την 
χρηµατοδότηση των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Ωστόσο, ο Κοινοτικός προϋπολογισµός θα 
καλύπτει µόνον το πρόσθετο κόστος µε βάση ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. 
Από τις διαδικασίες αυτές θα ωφεληθούν σίγουρα περισσότερα σχολεία σε περισσότερες 
περιφέρειες της ΕΕ σε σχέση µε σήµερα. Η αναθεώρηση της οικονοµικής συµµετοχής των 
γονέων (minerval) θα εξασφαλίσει επίσης πως τα σχολεία θα είναι σε θέση να δεχθούν 
εξωτερικούς µαθητές πρακτικά χωρίς περιορισµούς. 
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− Η λειτουργία των µικρών σχολείων θα εξασφαλισθεί κατά πιο αποτελεσµατικό τρόπο ενώ 
η πρόταση εξασφαλίζει πως είναι δυνατή η δηµιουργία Ευρωπαϊκών Σχολείων σε περιοχές 
µε µικρό αριθµό Κοινοτικών υπαλλήλων. 

− Η πρόταση δηµιουργεί µικρότερα γενικά έξοδα για τη διαχείριση των σχολείων (Ανώτατο 
Συµβούλιο, υποεπιτροπές, ∆ιευθυντές και Υποδιευθυντές, Σύµβουλοι Εκπαίδευσης, 
διοικητικό προσωπικό, υποδοµές, πληροφορική κλπ. – κανονικά τα περισσότερα από αυτά 
διατίθενται ήδη στο εθνικό σχολείο που θα αποφασίσει να γίνει Ευρωπαϊκό. 

Πιθανά σηµεία ανησυχίας: 

− Είναι σχεδόν σίγουρο πως οι υφιστάµενες δοµές θα αντιδράσουν σε κάθε αλλαγή του 
προνοµιούχου τους καθεστώτος. Η αποδοχή της αλλαγής είναι πάντα δύσκολη – ιδίως για 
όσους έχουν συνηθίσει σε κάποια καθεστηκυία τάξη. Γι’ αυτό η συζήτηση σχετικά µε το 
θέµα αυτό θα πρέπει να γίνει έξω από τα πλαίσια του συστήµατος των υφιστάµενων 
Ευρωπαϊκών Σχολείων. Και απαιτεί πάνω απ’ όλα πολιτική δέσµευση στο ανώτατο δυνατό 
επίπεδο (Επίτροποι, Υπουργοί Παιδείας). 

− Η δηµιουργία των Ευρωπαϊκών Σχολείων «νέας γενιάς» θα πρέπει να αποτελέσει 
αντικείµενο ευρείας και συντονισµένης συζήτησης µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 
Θα πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις µε τα εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών µελών 
(δηµόσια και ιδιωτικά), µε τις ενώσεις των διδασκόντων και των γονέων, τους 
εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και τέλος τους εκπροσώπους των εργοδοτών και 
των εργαζοµένων. Πριν την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας θα πρέπει να οργανωθεί µια 
ενηµερωτική εκστρατεία. 

− Η νέα έννοια θα πρέπει να γίνει καλύτερα κατανοητή και να τύχει της υποστήριξης 
µεγάλου αριθµού ατόµων – που να ξεπερνούν κατά πολύ τους γονείς και τους διδάσκοντες 
στα υφιστάµενα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο προκειµένου οι 
τοπικές κοινωνίες µε µεγάλους αριθµούς αλλοχθόνων να κατανοήσουν την πρόταση και να 
την ενστερνισθούν. 

− Οι επακριβείς οικονοµικές επιπτώσεις για κάθε κράτος µέλος και για την Κοινότητα θα 
πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά µε βάση τις παραδοχές που θα υιοθετηθούν τελικά. Το 
παράρτηµα 2 περιέχει µια πρώτη ανάλυση. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η έννοια του Ευρωπαϊκού Σχολείου «νέας γενιάς», που παρουσιάστηκε ήδη το έτος 2000, 
απαντά σε όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα τα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Η 
πρόταση πηγαίνει ακόµη µακρύτερα και συµβάλλει στη περαιτέρω Ευρωπαϊκή ενοποίηση 
στον τοµέα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και στην 
καταπολέµηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Ελπίζεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αντιληφθεί τις πραγµατικές δυνατότητες της 
πρότασης και θα ξεκινήσει διάλογο µε τα κράτη µέλη, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς µε 
βάση τις ιδέες αυτές, προκειµένου να συντάξει µια καλά θεµελιωµένη πρόταση. Αυτό εξάλλου 
της ζητά και η έκθεση σχετικά µε τη µελλοντική χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών σχολείων 
(2002/2083(ΙΝΙ)) που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Νοεµβρίου 2002 µε βάση 
εισήγηση του Herbert Bösch13. Εντωµεταξύ όλες οι αποφάσεις σχετικά µε το µέλλον των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων στα πλαίσια του ισχύοντος πλαισίου θα πρέπει να ανασταλούν. 

                                                 
13 Έγγραφο A5-0395/2002 τελικό 

(http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=1&NAV=X&PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+A5-2002-0395+0+DOC+XML+V0//EL ) 
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Παράρτηµα 1: Μερικά αριθµητικά στοιχεία σχετικά µε τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα 
κανονικά σχολεία στην Ευρώπη14 

Πίνακας 1: Γενική δοµή του προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Σχολείων (1999)15 

Προϋπολογισµός 1999  % Αριθµός µαθητών €/µαθητή
Κράτη µέλη 35.042.865 22 16.482 2.126
Κοινοτικά Όργανα 114.550.462 71 16.482 6.950
Συµµετοχή των σχολείων 10.299.200 6 16.482 625
Προσωρινές συµµετοχές  2.076.348 1 16.482 126

ΣΥΝΟΛΟ 161.968.875 16.482 9.827

Είναι προφανές πως τα κράτη µέλη καλύπτουν το 22% µόνον του συνολικού προϋπολογισµού – κυρίως 
µε τους µισθούς που καταβάλουν στους δικούς τους καθηγητές. 

Πίνακας 2: Συµµετοχή των κρατών µελών στον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Σχολείων (€) 

Γερµανία 8.141.142
Ηνωµένο Βασίλειο 6.091.183
Βέλγιο 5.140.683
Γαλλία 3.832.371
Κάτω Χώρες 2.604.789
Ιταλία 2.056.075
Λουξεµβούργο 1.632.855
Ιρλανδία 1.397.444
∆ανία 1.197.608
Ισπανία 707.205
Πορτογαλία 668.968
Σουηδία 571.920
Φινλανδία 407.993
Ελλάδα 394.876
Αυστρία 94.575

34.939.687

Το κόστος είναι υψηλό για τις πρώτες τέσσερις χώρες κυρίως γιατί: 
– Υπάρχουν Αγγλικά, Γαλλικά και Γερµανικά τµήµατα σε όλα τα Ευρωπαϊκά Σχολεία καθώς αυτές 

είναι οι κύριες γλώσσες (πρώτες ξένες γλώσσες, γλώσσες στις οποίες διδάσκονται τα µαθήµατα της 
Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Οικονοµίας και της Κοινωνιολογίας σε πέντε από τις τάξεις του 
δευτεροβάθµιου κύκλου).  

– Το Βέλγιο επιµένει να διατηρεί και δεύτερο ολλανδόφωνο τµήµα στις Βρυξέλλες για καθαρά 
πολιτικούς λόγους παρόλο που δεν υπάρχουν αρκετοί µαθητές. 

– Το Βέλγιο πληρώνει για τις υποδοµές, τη συντήρηση και τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Η 
κατάργηση µερικών τµηµάτων δεν θα µειώσει αναγκαστικά τα έξοδα αυτά – οι µαθητές θα πρέπει 
να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο είτε Ευρωπαϊκό είτε Βελγικό. Υπενθυµίζεται πως οι 
θετικές επιπτώσεις από την παρουσία των Οργάνων της ΕΕ στις Βρυξέλλες έχει εκτιµηθεί πως 
αντιπροσωπεύει πάνω από 7,5 δις € ετησίως. 

– Είναι γεγονός πως οι µισθοί είναι υψηλότεροι στη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Γαλλία 
σε σύγκριση µε την Ελλάδα και την Πορτογαλία. 

                                                 
14 Οι πίνακες του παραρτήµατος αυτού στηρίζονται σε παλαιότερα στοιχεία αλλά η σχετική αξία των 

συµπερασµάτων ισχύει πάντα. 
15  Έγγραφο εργασίας PE 227.940 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπή Προϋπολογισµών, Συντάκτης 

Herbert Bösch. Για νεώτερα στοιχεία βλέπε την ετήσια έκθεση για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία στο 
http://www.eursc.org  
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Πίνακας 3: ∆απάνες σε € ανά µαθητή στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (1999) 

Τύπος Ευρωπαϊκού Σχολείου ∆απάνη ανά µαθητή (€) 
Μεγάλα (Βρυξέλλες, Λουξεµβούργο > 3.000 µαθητές) 8.403 

Μεσαία (Varese, Μόναχο, Καρλσρούη) ~ 1.200 µαθητές 10.058 
Μικρά (Culham, Bergen, Mol) 700-900 µαθητές 13.435 

 

Πίνακας 4 : ∆απάνες σε € ανά µαθητή / σπουδαστή σε δηµόσια ιδρύµατα ανά επίπεδο 
εκπαίδευσης, PPS (1995)16 

 Πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση 
(ISCED1) 

Σύνολο 
δευτεροβάθµιας 

(ISCED 2,3) 

Τριτοβάθµια 
εκπαίδευση 

(ISCED 5,6,7) 
Μέσος όρος ΕΕ-15 3324 4579 6377 

Βέλγιο 3808 6592 6029 
∆ανία 5533 6063 8250 

Γερµανία 3127 4059 8277 
Ελλάδα 1601 1843 2526 
Ισπανία 2817 3638 4656 
Γαλλία 3250 6179 5993 
Ιρλανδία 2026 3172 6546 
Ιταλία 4348 4976 4751 

Λουξεµβούργο : : : 
Κάτω Χώρες 3098 4360 8504 
Αυστρία 5184 6623 7390 

Πορτογαλία 2710 2945 5650 
Φινλανδία 3965 4498 6707 
Σουηδία 4825 5226 12407 

Ηνωµένο Βασίλειο 3089 4288 6571 
 

Παράρτηµα 2: Το Ευρωπαϊκό Σχολείο «νέας γενιάς» - µερικά οικονοµικά στοιχεία 

1. Βασικές παραδοχές 
i) Αριθµός µαθητών ανά τάξη: Ελάχιστος 10; Μέγιστος 27 (νέα τάξη δηµιουργείται µε την 

εγγραφή 28 µαθητών) 
ii) Το γλωσσικό τµήµα αποτελείται από τις ακόλουθες τάξεις: µία τάξη νηπιαγωγείου, 5 τάξεις 

πρωτοβάθµιας και 7 δευτεροβάθµιας. 
iii) Αυτό σηµαίνει πως ο συνολικός αριθµός των µαθητών ανά γλωσσικό τµήµα θα είναι: 

Ελάχιστος 130, Μέγιστος 500: όταν επιτευχθεί ο παραπάνω αριθµός θα πρέπει να µελετηθεί η 
δυνατότητα δηµιουργίας νέου γλωσσικού τµήµατος σε άλλο σχολείο. Μέσος αριθµός : 350. 

iv) Κάθε γλωσσικό τµήµα θα έχει το ακόλουθο προσωπικό: Ελάχιστο 12 (δηλαδή 6 δάσκαλοι για 
το νηπιαγωγείο και το δηµοτικό, 6 καθηγητές γυµνασίου / λυκείου για γλώσσα Ι, µαθηµατικά, 
φυσικές επιστήµες, ιστορία, γεωγραφία. Υποτίθεται ότι αρκετά γνωστικά αντικείµενα 
διδάσκονται σε ξένη γλώσσα και ότι οι καθηγητές ξένων γλωσσών διδάσκουν σε όλα τα 
γλωσσικά τµήµατα). Μέγιστο 20. 

v) Γλωσσικά τµήµατα ανά σχολείο: Ελάχιστο 2 (µέγιστο 1.000 µαθητές), Μέγιστο 3 (µέγιστο 
1.500 µαθητές). Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις το σχολείο θα µπορεί να έχει 4 γλωσσικά 
τµήµατα δηλ. µέγιστο 2.000 µαθητές. 

                                                 
16  Πηγή: EUROSTAT. 
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vi) Κάθε σχολείο θα διαθέτει προσωπικό γενικών καθηκόντων ως εξής: ∆άσκαλοι 5 (χειροτεχνία, 
γυµναστική, θρησκευτικά, πρόσθετες δραστηριότητες ιδίως πληροφορική). 
∆ιοίκηση / διαχείριση 7 (∆ιευθυντής, 2 Αναπληρωτές διευθυντές, 2 γραµµατείς, λογιστής, 
προσωπικό πληροφορικής). 

2. ∆ιαφορικό κόστος ανά γλωσσικό τµήµα 
i) Εκτιµάται σε 2 ως 2,5 M€ ετησίως 

− Προσωπικό: 15 διδάσκοντες, 3 διοίκηση @ 70.00017 €/έτος = 1.260.000 €/έτος18 
− Άλλα έξοδα : συντήρηση, θέρµανση, ηλεκτρικό κλπ.     740.000 €/έτος 

ii) Είναι δυνατόν να χορηγηθεί εφάπαξ ποσό 1 M€ ετησίως επί πέντε το πολύ έτη σε νέο 
Ευρωπαϊκό Σχολείο προκειµένου να συγχρηµατοδοτηθεί η προσαρµογή της υποδοµής. 

3. Άλλα στοιχεία: 
i) Οι κατηγορίες µαθητών (I, II, III) καταργούνται. 
ii) Καθώς το διαφορικό κόστος για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία θα καλύπτεται από τον 

προϋπολογισµό της ΕΕ οι υπάλληλοι της ΕΕ θα συνεχίσουν να λαµβάνουν το σηµερινό 
σχολικό επίδοµα. 

iii) Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία που γειτονεύουν µε Όργανα της ΕΕ οφείλουν να δέχονται παιδιά 
υπαλλήλων ΕΕ σε µέγιστο ποσοστό 60%. 

iv) ∆ίδακτρα θα καταβάλλονται µόνον αν η εθνική νοµοθεσία το προβλέπει γενικά για τη 
φοίτηση σε δηµόσια σχολεία. 

v) Όσες ιδιωτικές εταιρείες και άλλοι οργανισµοί επιθυµούν να χρηµατοδοτήσουν Ευρωπαϊκά 
Σχολεία για τα παιδιά των υπαλλήλων τους µπορούν να το κάνουν αλλά το σχολείο θα πρέπει 
να παρουσιάσει αυτήν την πηγή χρηµατοδότησης στο σχέδιο που θα υποβάλλει για 
χρηµατοδότηση στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή θα µπορούν να γίνουν δεκτοί µαθητές 
από τους φορείς αυτούς σε αντίστοιχα ποσοστά. 

4. Ετήσιος προϋπολογισµός: 

Έσοδα  Έξοδα 
ΕΕ 100 ∆ιαχείριση, αξιολόγηση, επιθεώρηση 5% 5
Ιδιωτική χρηµατοδότηση19 20 10 σχολεία µε επιδότηση υποδοµής (µέγιστο 5 έτη) 10
  42-52 γλωσσικά τµήµατα σε Ευρωπαϊκά Σχολεία «νέας γενιάς» 105

Σύνολο εσόδων 120 Σύνολο εξόδων 120

Ενδεχόµενη οικονοµική επιβάρυνση των υπαλλήλων της ΕΕ µε συµβολικό ετήσιο ποσό 
1.500 €/µαθητή (λιγότερο από τον κοινοτικό µέσον όρο) θα αυξήσει τα έσοδα κατά 13,5 M€ και θα 
επιτρέψει τη δηµιουργία 5 ως 7 επιπλέον γλωσσικών τµηµάτων. 

Αν τα κράτη µέλη επιθυµούν να χορηγήσουν επιπλέον ενίσχυση (π.χ. καταβάλλοντας τους εθνικούς 
µισθούς των αποσπασµένων εκπαιδευτικών), η συµµετοχή τους θα προστεθεί στον γενικό 
προϋπολογισµό ως έσοδο και αυτό θα επιτρέψει την περαιτέρω αύξηση των υποστηριζόµενων 
γλωσσικών τµηµάτων. 

                                                 
17  Καλύπτει όλα τα έξοδα µισθοδοσίας (στην φιλοξενούσα καθώς και στην αποστέλουσα χώρα). 
18  Ειδικές ρυθµίσεις θα πρέπει να γίνουν για τη µεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων του 

αποσπασµένου προσωπικού. 
19  Ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισµοί κλπ.. 


