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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η έρευνα αναφορικά με την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων των 
ευρωπαϊκών σχολείων πραγματοποιήθηκε την περίοδο Φεβρουαρίου-Σεπτεμβρίου 2008, και 
βασίστηκε κυρίως στις απαντήσεις ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο παρείχαν 
περίπου 3000 απόφοιτοι (2987 για να είμαστε ακριβείς). Επισημαίνεται ότι ο αριθμός αυτός 
αντιστοιχεί περίπου στο 8,5% (η καλύτερη εκτίμηση που μπορέσαμε να κάνουμε) του αριθμού των 
αποφοίτων που έλαβαν το Ευρωπαϊκό Απολυτήριο από την ίδρυση του συστήματος των 
ευρωπαϊκών σχολείων πριν από πενήντα χρόνια. Το ποσοστό αυτό μπορεί να φαίνεται χαμηλό, 
λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία δεν συγκέντρωναν ούτε ενημέρωναν 
συστηματικά τα στοιχεία σχετικά με τον τόπο διαμονής των αποφοίτων, αλλά κρατούν στους 
φακέλους μόνο τις διευθύνσεις των γονέων τους (και δεν τους ενημερώνουν ούτε και μετά την 
αποφοίτηση των παιδιών από τα ευρωπαϊκά σχολεία), το ποσοστό αυτό μπορεί στην 
πραγματικότητα να θεωρηθεί αρκετά λογικό. Από τους ερωτηθέντες, 53% είναι μεγαλύτεροι από 
26 ετών, και μπορεί, επομένως, να θεωρηθεί ότι ολοκλήρωσαν την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση 
και ότι ξεκίνησαν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία· από αυτούς, περίπου 3 στους 10 είναι 
άνω των 40 ετών και περίπου 1 στους 10 είναι άνω των 50, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι στις απαντήσεις συγκαταλέγεται σημαντικός αριθμός αποφοίτων των οποίων η επαγγελματική 
σταδιοδρομία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πλέον καλά θεμελιωμένη, παρότι η έρευνα 
επηρεάστηκε, χωρίς αμφιβολία, από τις απαντήσεις της πλειονότητας των νεότερων ερωτηθέντων. 
Η αντιπροσωπευτικότητα των απαντήσεων επιβεβαιώνεται επίσης από την ανάμιξη των 
ερωτηθέντων, ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου: 71% των ερωτηθέντων αποφοίτησαν από ένα 
«μεγάλο» σχολείο στις Βρυξέλλες ή το Λουξεμβούργο και 29% από ένα από τα υπόλοιπα 
«μικρότερα» σχολεία, σε σύγκριση με την τρέχουσα κατανομή 60% και 40%, αντίστοιχα, αλλά 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα «μικρότερα» σχολεία είναι και τα νεότερα· έτσι το ποσοστό τους επί 
του συνολικού αριθμού των αποφοίτων είναι λογικά μικρότερο από το μερίδιό τους επί του 
τρέχοντος σχολικού πληθυσμού. Επίσης, υπάρχει σχεδόν ίση αντιπροσώπευση των δύο φύλων: 
55% των απαντήσεων προήλθε από γυναίκες αποφοίτους και 45% από άνδρες, αριθμοί που 
μπορούν να συγκριθούν με την τρέχουσα διανομή 51% κοριτσιών και 49% αγοριών (έτσι, 
παρατηρείται μικρού, αλλά αποδεκτού, βαθμού μεροληψία υπέρ των γυναικών που πήραν μέρος 
στην έρευνα). Αποκλείοντας τους ερωτηθέντες με διπλή ιθαγένεια, 49% των ερωτηθέντων ήταν 
υπήκοοι των αρχικών κρατών μελών της ΕΕ των 6, 14% της ΕΕ των 10/ ΕΕ των 6, και 26% των 
μεταγενέστερων μελών. Όσον αφορά τη μητρική γλώσσα, 65% των ερωτηθέντων κατέχουν μια από 
τις τρεις αποκαλούμενες γλώσσες εργασίας ή γλώσσες-όχημα των ευρωπαϊκών σχολείων (αγγλικά, 
γαλλικά και γερμανικά), ενώ οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν μία από τις υπόλοιπες επίσημες γλώσσες 
ή ακόμη και μία γλώσσα εκτός των γλωσσών των 27 κρατών μελών, ως μητρική (και 17% 
δήλωσαν ότι είχε περισσότερες από μία μητρικές γλώσσες). Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι 54% 
των ερωτηθέντων πέρασαν όλα τα σχολικά τους χρόνια σε ένα ευρωπαϊκό σχολείο, και ότι ποσοστό 
που φτάνει το 81% φοίτησαν καθόλη τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (7 χρόνια) εδώ, 
έτσι είναι εύλογο να δηλώνουμε ότι γνώριζαν το σύστημα αρκετά καλά, ώστε να συμμετέχουν στην 
έρευνα. 
 
Πριν να περάσουμε σε λεπτομέρειες σχετικά με την ανάλυση των απαντήσεων που λάβαμε, οι 
σύμβουλοι θέλουν να αναφέρουν τα αποτελέσματα των αναλύσεών τους για τα σημαντικότερα 
προγράμματα σπουδών του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων, προκειμένου να φέρουν στο 
προσκήνιο τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως μπορούν να 
κριθούν από αυτές τις επίσημες κατευθυντήριες γραμμές. Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το 
γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία δίνουν μεγάλη σημασία στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, είτε 
ως ξεχωριστό μάθημα είτε στο πλαίσιο της διδασκαλίας ενός μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας 
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ξένης γλώσσας (CLIL), π.χ. ιστορία και γεωγραφία. Όπως φάνηκε από την ανάλυση των 
απαντήσεων που ελήφθησαν (βλ. παραπάνω), αυτή η εκπαιδευτική κατεύθυνση φαίνεται πως 
προετοιμάζει τους μαθητές πολύ καλά για μια συχνά διεθνή (ή μάλλον πολυπολιτισμική) 
ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική σταδιοδρομία, ακόμη κι αν τα περιεχόμενα των περισσότερων 
γλωσσικών κύκλων μαθημάτων δεν αναφέρονται σε αυτό που πρόσφατα έγινε σημείο αναφοράς σε 
αυτό το πλαίσιο, δηλ. το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα 
(CEFRL). 
 
Εκτός από τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, τα ευρωπαϊκά σχολεία βρίσκονται επίσης πάνω από το 
μέσο όρο (σε σύγκριση με τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα στην ΕΕ, σύμφωνα με την ανάλυση 
της ευρωπαϊκής μονάδας ΕΥΡΥΔΙΚΗ) όσον αφορά τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών 
(βιολογία, χημεία και φυσική). Αναμφίβολα, ως συνέπεια αυτού σημειώνουμε ότι ο αριθμός των 
αποφοίτων που επιλέγουν να ακολουθήσουν αυτούς τους τομείς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ειδικά όσον αφορά τα κορίτσια. 
 
Οι σύμβουλοι ανέλυσαν επίσης τα μέτρα που ελήφθησαν για την υποστήριξη των μαθητών που 
αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Η σημασία αυτών των μέτρων γίνεται αντιληπτή αν 
λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία παρέχουν μόνο έναν τύπο εκπαίδευσης 
(παρόλο που, στο πλαίσιο αυτού του τύπου, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν από πληθώρα 
εναλλακτικών), προετοιμάζοντας τους μαθητές για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, χωρίς όμως να 
παρέχουν επαγγελματική ή καλλιτεχνική εκπαίδευση. Με άλλα λόγια, οι μαθητές που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά το παρεχόμενο πρόγραμμα, δεν μπορούν απλώς να 
στραφούν, στο πλαίσιο του συστήματος, προς έναν πιο κατάλληλο τύπο εκπαίδευσης· ως εκ 
τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη να προσπαθήσει το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων να τους 
βοηθήσει να ξεπεράσουν, στο μέτρο του δυνατού, τις μαθησιακές δυσκολίες τους, ειδικά όταν οι εν 
λόγω δυσκολίες αφορούν γλωσσικά προβλήματα (απ’ όπου φαίνεται επίσης η σπουδαιότητα των 
μέτρων SWALS = μέτρα για την ενίσχυση μαθητών χωρίς γλωσσικό τμήμα). Πρέπει να 
επισημάνουμε ότι τα μέτρα υποστήριξης δεν περιορίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά 
περιλαμβάνουν επίσης γενικότερα μέτρα υποστήριξης της μάθησης (LS) για διάφορες μαθησιακές 
δυσκολίες, καθώς και μέτρα για την ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEN). 
Παρά τα μέτρα αυτά, το επίπεδο της επανάληψης των τάξεων εξακολουθεί να είναι λίγο υψηλότερο 
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αφορά περίπου ένα στα τέσσερα αγόρια και ένα στα εφτά 
κορίτσια. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η 
επανάληψη οφείλεται στη γλωσσική εκπαίδευση (ως ξεχωριστό μάθημα ή ως CLIL) στον ίδιο 
σχεδόν βαθμό με την επιστημονική εκπαίδευση, καθώς και στις δύο περιπτώσεις αφορά περίπου 
έναν στους τέσσερις μαθητές που αναγκάστηκαν να επαναλάβουν κάποια τάξη. 
 
Οι σύμβουλοι προσπάθησαν επίσης να διατυπώσουν συστάσεις σε ένα ξεχωριστό παράρτημα, όχι 
τόσο σχετικά με το πώς να βελτιώσουν το υπάρχον σύστημα, το οποίο, όπως φαίνεται και μέσα από 
τις απαντήσεις (βλ. παραπάνω), μπορεί να θεωρηθεί αρκετά επιτυχημένο, αλλά μάλλον σχετικά με 
το πώς να ενταχθούν ορισμένα από τα ισχυρά σημεία του στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα της 
ΕΕ. Πριν, όμως, να περάσουμε σε λεπτομέρειες, πρέπει να αναλύσουμε τις απαντήσεις και να 
διαπιστώσουμε το βαθμό στον οποίο επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της ανάλυσης του προγράμματος 
σπουδών των ευρωπαϊκών σχολείων. 
 
Γενικά, τα ευρωπαϊκά σχολεία προετοιμάζουν τους αποφοίτους τους πολύ καλά για μια 
ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, καθώς το 94% των ερωτηθέντων εντάχθηκαν στην ακαδημαϊκή 
εκπαιδευτική βαθμίδα και 8 στους 9 τελικά έλαβαν τουλάχιστον ένα πανεπιστημιακό πτυχίο ή 
ισότιμο τίτλο. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι σημαντικός αριθμός αποφοίτων (38%) 
σπουδάζουν σε περισσότερα από ένα κολέγια ή πανεπιστήμια και ότι μόνο σε μια μικρή μειοψηφία 
των περιπτώσεων (περίπου 1 στους 3) αυτό οφείλεται στο ότι δεν καταφέρνουν να λάβουν πτυχίο 
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από το πρώτο κολέγιο ή πανεπιστήμιο όπου εγγράφονται. Επιπλέον, στο 30% περίπου των 
περιπτώσεων, το πρώτο κολέγιο ή πανεπιστήμιο βρίσκεται σε χώρα που δεν είναι ούτε η χώρα 
καταγωγής τους ούτε η χώρα όπου φοίτησαν στο ευρωπαϊκό σχολείο (σε περίπου ίδιο αριθμό 
περιπτώσεων, δηλ. 29%, αυτό υποδηλώνει ότι η κύρια γλώσσα διδασκαλίας δεν ήταν η μητρική 
τους γλώσσα – με άλλα λόγια, η γεωγραφική κινητικότητα επιβεβαιώνεται μέσω της γλωσσικής 
ευελιξίας). Αυτό αποδεικνύει επαρκώς τη μεγάλη κινητικότητα των αποφοίτων σε ακαδημαϊκό 
επίπεδο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και στο επίπεδο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας (βλ. 
παραπάνω). Ας σημειώσουμε επίσης ότι αυτή η κινητικότητα δεν οφείλεται στο ότι οι ερωτηθέντες 
θεώρησαν ότι το επίπεδο διδασκαλίας της μητρικής τους γλώσσας ήταν πολύ χαμηλό για να 
ξεκινήσουν μια ακαδημαϊκή πορεία εκεί: μάλιστα, ανάλογα με τη γλώσσα, μόνο από 1% ως 3% 
διαπίστωσαν ότι το επίπεδο της μητρικής τους γλώσσας δεν ήταν αρκετά υψηλό. Αυτή η εκτίμηση 
του τρόπου με τον οποίο τα ευρωπαϊκά σχολεία προετοιμάζουν τους αποφοίτους τους για την 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση ενισχύθηκε από την εκτίμηση ότι, όσον αφορά τη μητρική τους 
γλώσσα, 80% ως 85% ένιωθαν σχετικά καλά ή ακόμη και καλύτερα προετοιμασμένοι σε σχέση με 
τους συναδέλφους τους στο κολέγιο ή το πανεπιστήμιο· επίσης, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά 
στην εκτίμηση αποφοίτων από «μικρά» ή από «μεγάλα» σχολεία. Από την άλλη, 86% των 
αποφοίτων χρειάζονται μέχρι 4 χρόνια για να λάβουν πανεπιστημιακό πτυχίο και 84% μέχρι 6 
χρόνια για μεταπτυχιακό τίτλο, πράγμα που δείχνει «επανάληψη ετών» στο πανεπιστημιακό 
επίπεδο. 
 
Το ποσοστό των αποφοίτων που επιλέγουν τις φυσικές επιστήμες ως αντικείμενο των 
πανεπιστημιακών σπουδών τους (20%) είναι κατά πολύ υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου 
(11%), και ακόμη υψηλότερο για τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια. Το γεγονός ότι το σύστημα 
των ευρωπαϊκών σχολείων δίνει επίσης μεγάλη σημασία στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, 
εκτός από την «ολοφάνερη» σημασία που δίνει στη γλωσσική εκπαίδευση, επηρεάζει αναμφίβολα 
τις επιλογές αυτές· η στατιστική ανάλυση επιβεβαιώνει ότι υπάρχει αναμφίβολα σχέση μεταξύ της 
επιλογής μαθημάτων φυσικών επιστημών, ως προαιρετικά μαθήματα, στο επίπεδο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και της επιλογής των φυσικών επιστημών σε πανεπιστημιακό 
επίπεδο· δεδομένης της σημασίας της επιστήμης στην κοινωνία μας, αυτή η πτυχή του συστήματος 
των ευρωπαϊκών σχολείων μπορεί να αξιολογηθεί ως ωφέλιμη. 
 
Η ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων υπό τους οποίους οι απόφοιτοι ξεκινούν την 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία αποδεικνύει ότι το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων, μαζί με 
την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δείχνει το δρόμο προς μια πληθώρα επαγγελμάτων. Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι 65% των αγοριών και 55% των κοριτσιών που αποφοιτούν, περιγράφουν το 
περιβάλλον εργασίας τους στην αρχή της σταδιοδρομίας τους ως διεθνές, και οι αριθμοί αυτοί 
αυξάνονται και άλλο σε μεταγενέστερα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Αξίζει ίσως να 
σημειώσουμε επίσης ότι μόνο το 7% ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους σε κάποιο από τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι 68% των οικογενειών των αποφοίτων 
ανήκουν στην αποκαλούμενη κατηγορία I1. Αν ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στη χρήση των 
γλωσσών στο ξεκίνημα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, διαπιστώνουμε, χωρίς να μας προκαλεί 
έκπληξη, ότι 51% των αποφοίτων που έχουν ως μητρική τους γλώσσα τα αγγλικά χρησιμοποιούν 
τη γλώσσα αυτή και ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας στο επαγγελματικό περιβάλλον τους· αυτό 
συμβαίνει μόνο στο 38% του συνόλου των αποφοίτων με άλλη μητρική γλώσσα (δηλ. 38% των 
μαθητών με άλλη μητρική γλώσσα εκτός από την αγγλική χρησιμοποιεί συχνότερα την μητρική του 
γλώσσα στο περιβάλλον εργασίας), αλλά, αυτός ο μέσος όρος καλύπτει σημαντικές διαφορές τις 
οποίες οι σύμβουλοι δεν μπορούν να εξηγήσουν: για τα ελληνικά, το ποσοστό αντιστοιχεί μόνο στο 
24%, ενώ για τα πορτογαλικά είναι σχεδόν το διπλάσιο, 47%, ενώ για τα γερμανικά, μία από τις 

                                                 
1  Μαθητές των οποίων τουλάχιστον ο ένας γονέας εργάζεται σε ένα εκ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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αποκαλούμενες γλώσσες-όχημα των ευρωπαϊκών σχολείων, είναι 32%, ποσοστό χαμηλότερο από 
τα ολλανδικά, π.χ., με 36%. Οι αριθμοί αυτοί συμφωνούν επίσης με την επιλογή γλώσσας σε 
πανεπιστημιακό επίπεδο: ξανά, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι 86% των μαθητών που έχουν ως 
μητρική τους γλώσσα την αγγλική, σπουδάζουν σε αυτήν τη γλώσσα στο πανεπιστήμιο, όμως μόλις 
62% των αποφοίτων με μητρική γλώσσα τη γερμανική ακολουθούν πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
στα γερμανικά, ποσοστό χαμηλότερο για τους αντίστοιχους απόφοιτους με μητρική γλώσσα, π.χ., 
την ολλανδική, με ποσοστό 71%. 
 
Το κοινωνικό υπόβαθρο των οικογενειών είναι σχετικά μοναδικό, καθώς το 82% των ερωτηθέντων 
ανήκουν σε οικογένειες όπου τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς κατέχει τουλάχιστον 
πανεπιστημιακό πτυχίο· το ποσοστό αυτό είναι τέσσερις με πέντε φορές υψηλότερο από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, μόνο 47% των ερωτηθέντων πίστευαν ότι το κοινωνικό τους 
υπόβαθρο άσκησε «καθοριστική επίδραση» επί της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας τους, αλλά μαζί με 
το ποσοστό εκείνων που πίστευαν ότι άσκησε «κάποια επίδραση», το ποσοστό ανήλθε σε 82%. 
Επίσης, παρόλο που δεν είναι εύκολο να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ του επαγγελματικού επιπέδου 
των γονέων, μπορούμε εύλογα να δηλώσουμε ότι σε ποσοστό περίπου 55% των περιπτώσεων, ένας 
από τους γονείς κατέχει θέση επιπέδου A(*) ή B(*), ή συγκρίσιμου επιπέδου, σε ένα εκ των 
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Αναλύθηκαν επίσης οι λόγοι (που έδωσαν οι ερωτηθέντες) για τους οποίους οι γονείς τους τούς 
έστειλαν σε ευρωπαϊκό σχολείο. Εφόσον 68% των μαθητών ανήκουν σε οικογένεια κατηγορίας I, 
αυτός ήταν εμφανώς και ο συχνότερος λόγος, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκονταν ο 
πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των ευρωπαϊκών σχολείων, μετά το ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία 
παρέχουν εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα, μετά η καλή συνολική ποιότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης και στην πέμπτη θέση το ευρωπαϊκό απολυτήριο, το οποίο αναφέρθηκε δύο φορές 
λιγότερο συχνά σε σχέση με το σημαντικότερο λόγο, δηλ. την κατηγορία I· η αναφορά άλλων 
λόγων ήταν ακόμη πιο σπάνια). 
 
Η ανάλυση των λόγων εγκατάλειψης του σχολείου δείχνει ότι δεν αναφέρεται επίπεδο ανεπάρκειας 
της εκπαίδευσης που παρέχει το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων· αντίθετα, στις περισσότερες 
περιπτώσεις το επίπεδο της εκπαίδευσης (και ειδικά τα σημεία στα οποία το σύστημα επιθυμεί να 
είναι δυνατοί οι μαθητές του, δηλ. οι γλώσσες και οι επιστήμες) θεωρείται πολύ υψηλό για 
ορισμένους μαθητές, και από τη στιγμή που οι πιο αδύνατοι μαθητές – ακόμη κι όταν μπορούν να 
λάβουν μαθησιακή υποστήριξη – δεν έχουν άλλη πραγματική επιλογή από το να επαναλάβουν την 
τάξη, μπορεί στο τέλος να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το σύστημα και να συνεχίσουν την 
εκπαίδευσή τους σε ένα πιο κατάλληλο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο σημείο αυτό, είναι ενδιαφέρον 
να τονίσουμε ότι ο λόγος που αναφέρεται περισσότερο συχνά είναι το ότι οι γονείς (στην 
πραγματικότητα, σχεδόν αποκλειστικά Βρετανοί υπήκοοι) στέλνουν τα παιδιά τους σε οικοτροφεία 
στην πατρίδα τους, αλλά φαίνεται επίσης ότι αυτό έχει λίγη ή δεν έχει καθόλου σχέση με το 
ποιοτικό επίπεδο του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων αυτού καθεαυτού. 
 
Συνολικά, η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται από ένα ευρωπαϊκό σχολείο χαίρει της 
υψηλής εκτίμησης των αποφοίτων, και μόνο 3% των αντίστοιχων αποφοίτων δηλώνουν ότι δεν θα 
έστελναν τα παιδιά τους σε ευρωπαϊκό σχολείο ούτε θα το συνιστούσαν σε άλλους. Το ποσοστό 
των αποφοίτων με θετική γνώμη για τη θητεία τους σε ένα ευρωπαϊκό σχολείο (οι οποίοι 
αναμφίβολα θα έστελναν εκεί τα παιδιά τους αν είχαν την ευκαιρία ή θα το συνιστούσαν για τα 
παιδιά συγγενών και φίλων), κυμαίνεται από 68 ως 74%, ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου (με 
τα «μεγάλα» σχολεία να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά), και από 71% ως 74%, ανάλογα με 
το φύλο των ερωτηθέντων (με τα αγόρια να παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό), με μέσο όρο το 
72%. 
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Τέλος, ένα τελευταίο θέμα που αναλύθηκε, αφορούσε τη δικτύωση μεταξύ των αποφοίτων· όπως 
είπαμε ήδη, τα ίδια τα ευρωπαϊκά σχολεία δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα στο παρελθόν με την 
παρακολούθηση των αποφοίτων τους, έτσι είχε ενδιαφέρον να δούμε το βαθμό στον οποίο οι 
απόφοιτοι διατηρούν επαφές μεταξύ τους με δική τους πρωτοβουλία. Η επαγγελματική δικτύωση 
δεν φαίνεται να είναι και πολύ σημαντική: μόνο 11% των ερωτηθέντων επιβεβαιώνουν ότι 
επικοινωνούν τακτικά με συμμαθητές τους για επαγγελματικούς λόγους και αυτός ο αριθμός πρέπει 
να ερμηνευτεί λαμβάνοντας υπόψη ότι το 7% των ερωτηθέντων εργάζονται σε ένα από τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι πιθανότητες να συναντήσουν παλιούς συμμαθητές είναι 
μεγαλύτερες απ’ ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον εργασίας. Σημειώστε ότι αυτό το ποσοστό 
δεν επηρεάζεται σημαντικά από την ηλικία του ερωτηθέντος, η οποία είναι, από την άλλη, 
καθοριστικός παράγοντας για τη δικτύωση για κοινωνικούς λόγους: στο σημείο αυτό, το μέσο 
ποσοστό είναι ούτως ή άλλως πολύ υψηλότερο, με 64% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι έχουν 
τακτικές κοινωνικές επαφές με τους συμμαθητές τους, και φτάνει μέχρι το 79% αμέσως μετά την 
αποφοίτηση (μέχρι την ηλικία των 20) και παραμένει στο 68% μέχρι την ηλικία των 25, για να 
πέσει σταδιακά σε μεγαλύτερη ηλικία στο 50%. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται από αυτό ότι η βάση 
για τα επαγγελματικά δίκτυα μπαίνει σε περιορισμένο βαθμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 
ενδεχομένως σε μεγαλύτερο βαθμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην ίδια την επαγγελματική 
σταδιοδρομία. 
 
Οι σύμβουλοι θεωρούν ότι τα παραπάνω στοιχεία παρέχουν απαντήσεις στα ερωτήματα που 
τέθηκαν ή, με άλλα λόγια, στα θέματα που έπρεπε να μελετηθούν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη μελέτη. Βέβαια, παρατηρείται συχνά οι απαντήσεις 
σε συγκεκριμένα ερωτήματα να εγείρουν με τη σειρά τους νέα ερωτήματα που είτε μπορούν να 
απαντηθούν βάσει των πληροφοριών που ήδη συγκεντρώθηκαν είτε απαιτούν επιπρόσθετη μελέτη 
είτε μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιου είδους θεωρητικών εύλογων συμπερασμάτων. 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική φύση του συμπεράσματος αναφορικά με την ποιότητα των 
προγραμμάτων των ευρωπαϊκών σχολείων και των ευκαιριών που αποδεδειγμένα παρέχουν στους 
αποφοίτους τους όσον αφορά την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, 
εγείρονται δύο σημαντικά ερωτήματα: πρώτα-πρώτα, ποιες είναι οι πτυχές ή οι έννοιες που 
αφορούν αποκλειστικά το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων και οι οποίες μπορούν να 
θεωρηθούν ως τα δυνατά σημεία του εν λόγω συστήματος· δεύτερον, συνιστάται – από 
παιδαγωγικής και οργανωτικής άποψης 2 – η «εξαγωγή» των στοιχείων αυτών στα εθνικά 
εκπαιδευτικά συστήματα; Οι σύμβουλοι έχουν επίγνωση των συζητήσεων που γίνονται σε αυτό το 
πλαίσιο και θεωρούν ότι τα παρακάτω στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων, οι οποίες είναι σήμερα δεσμευτικές για τους συμμετέχοντες: 

1) Εμφανώς, το ευρωπαϊκό απολυτήριο ανοίγει τις πόρτες για τους αποφοίτους προς τα κολέγια 
και τα πανεπιστήμια σε μια χώρα της ΕΕ της επιλογής τους, και όπως αποδεικνύεται από τους 
αριθμούς, το 94% των αποφοίτων χρησιμοποιούν στην πραγματικότητα το απολυτήριο για να 
ενταχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· από αυτούς η πλειονότητα χρησιμοποιεί επίσης τη 
«διεθνή» έκδοση του απολυτηρίου, εφόσον το 62% των αποφοίτων εντάσσονται σε κολέγια και 
πανεπιστήμια σε μια χώρα που δεν είναι η χώρα καταγωγής τους. 

 

                                                 
2 Σημειώστε ότι κάποια, αν όχι όλα, από τα συγκεκριμένα στοιχεία που συνεισφέρουν στον ισχυρό χαρακτήρα του 
συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων, μπορεί να επιφέρουν σημαντικό κόστος, λόγω των επιπρόσθετων πόρων που 
απαιτούν. Εφόσον στην παρούσα μελέτη δεν αναλύθηκαν οι οικονομικές πτυχές του συστήματος, οι σύμβουλοι δεν 
έλαβαν υπόψη οικονομικά στοιχεία κατά τη διατύπωση των παρατηρήσεών τους. 
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Το πρώτο ποσοστό (94%) δεν πρέπει να αποδοθεί μόνο στις ιδιότητες του ευρωπαϊκού 
απολυτηρίου: όπως φαίνεται από την έρευνα, το 82% των αποφοίτων έχουν οικογενειακό 
υπόβαθρο όπου τουλάχιστον ένας από τους γονείς κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο, και αυτό 
είναι, και μάλλον όχι από σύμπτωση, και το ποσοστό των αποφοίτων που ήταν της άποψης ότι 
το κοινωνικό τους υπόβαθρο άσκησε «κάποια επίδραση» μέχρι «αποφασιστική επίδραση» επί 
της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας. 

Το δεύτερο ποσοστό (62%) εξαρτάται βέβαια από την ύπαρξη του ευρωπαϊκού απολυτηρίου, 
αλλά το έγγραφο αυτό καθεαυτό απλώς διευκολύνει την πρόσβαση σε κολέγια και 
πανεπιστήμια σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ· ακριβώς όμως λόγω της φύσης του δεν εγγυάται 
ότι οι κάτοχοί του θα επιτύχουν σε αυτά, καθώς αυτό εξαρτάται κατά πολύ περισσότερο από 
την λεπτομερή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και από τη γνώση της γλώσσας στην 
οποία θα παρασχεθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην εκάστοτε χώρα, παρά από το ευρωπαϊκό 
απολυτήριο και μόνο. Ως εκ τούτου, η «εξαγωγή» της έννοιας του ευρωπαϊκού απολυτηρίου 
στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ, χωρίς να μπορεί ταυτόχρονα να εγγυηθεί ότι το 
επίπεδο της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας είναι αρκούντως υψηλό, μπορεί να μην οδηγήσει 
στα επιθυμητά αποτελέσματα. 

2) Όπως φαίνεται από το 1), η σπουδαιότητα της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης της ξένης 
γλώσσας είναι υψίστης σημασίας. Έχει ήδη επαναληφθεί σε πολλές εκθέσεις ότι ένας από τους 
λόγους για τους οποίους τα ευρωπαϊκά σχολεία τα πάνε τόσο καλά σε αυτό τον τομέα, είναι – 
εκτός από την πληθώρα διδακτικών περιόδων στο πρόγραμμα των ευρωπαϊκών σχολείων, οι 
οποίες αφιερώνονται στις ξένες γλώσσες και στο ότι η διδασκαλία μιας δεύτερης γλώσσας 
ξεκινά κιόλας από μικρή ηλικία – το ότι το σύστημα καταφεύγει σε διδάσκοντες που είναι 
φυσικοί ομιλητές της διδασκόμενης γλώσσας, όχι μόνο για τα γλωσσικά μαθήματα υπό τη 
στενή έννοια, αλλά επίσης όταν οι ξένες γλώσσες χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία μη 
γλωσσικών μαθημάτων (π.χ. ιστορίας ή γεωγραφίας). Και σε αυτό το σημείο το ερώτημα είναι 
αν η «εξαγωγή» αυτούσιων των εννοιών των διδασκόντων που είναι φυσικοί ομιλητές της 
διδασκόμενης γλώσσας ή/και της διδασκαλίας μη γλωσσικών μαθημάτων στην ξένη γλώσσα 
(CLIL) στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ θα οδηγούσε στα ίδια αποτελέσματα. 
Μάλιστα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το γεγονός ότι οι μαθητές ενός ευρωπαϊκού σχολείου είναι, 
ας πούμε, υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τις ξένες γλώσσες στην καθημερινή τους ζωή και 
επικοινωνία με τους συμμαθητές τους συμβάλλει σημαντικά στη γνώση και στη χρήση τους 
(«άμεση αξιοποίηση» σύμφωνα με τον Beatens Beardsmore). Αυτό το πολύγλωσσο και 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον, μέχρι το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξακολουθεί να 
είναι μια από τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών σχολείων, που δεν θα είναι εύκολο να 
αναπαραχθεί στο επίπεδο των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων, τα οποία, καθώς έρχονται 
αντιμέτωπα με την πραγματικότητα ότι όλο και περισσότερα παιδιά από άλλους πολιτισμούς 
εγγράφονται στα σχολεία τους, φαίνεται ότι επικεντρώνουν κυρίως στη γρήγορη εκμάθηση της 
διδασκόμενης γλώσσας από τα παιδιά, χωρίς έτσι να δίνουν αξία στις ευκαιρίες που μπορεί να 
προσφέρει αυτή η γλωσσική ποικιλία 3. Εμφανώς, η πρόταση αλλαγών στα εθνικά εκπαιδευτικά 
συστήματα, με στόχο την αφύπνιση του ενδιαφέροντος για τις ξένες γλώσσες σε νεαρή ηλικία 
θα χρειαστεί περισσότερη ανάλυση απ’ ό,τι αναμένεται από την παρούσα έρευνα των 
συμβούλων. 

 

                                                 
3  Σύμφωνα με μια πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Υπάρχουν επίσης αναξιοποίητες 
γλωσσολογικές πηγές στην κοινωνία μας: πρέπει να δοθεί περισσότερη αξία στις διάφορες μητρικές γλώσσες και 
στις άλλες γλώσσες που ομιλούνται στο σπίτι και σε τοπικά περιβάλλοντα και στις γειτονιές» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2008, σελ. 6). 
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3) Ένας από τους στόχους του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων είναι να μην προετοιμάζει 
απλώς τους μαθητές για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή (και επαγγελματική) σταδιοδρομία, αλλά 
και να τους κάνει καλούς Ευρωπαίους πολίτες, δείχνοντας, π.χ., ανοχή και σεβασμό προς τους 
άλλους πολιτισμούς. Η έννοια των «ευρωπαϊκών ωρών» (σε πρωτοβάθμιο επίπεδο) έχει τεθεί 
σε εφαρμογή για να υποστηρίξει αυτόν το στόχο. Και σε αυτό το σημείο μπορεί να τεθεί το 
ερώτημα εάν αυτή η έννοια μπορεί να «εξαχθεί» στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. Βέβαια, 
προκειμένου να έχει επιτυχία ένα τέτοιο μάθημα, το σχολείο πρέπει να έχει έναν 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, τον οποίο να βιώνουν καθημερινά τα παιδιά, προκειμένου να 
υποστηριχθούν στην πράξη, και όχι μόνο στη θεωρία οι έννοιες της ανοχής και του σεβασμού. 
Έτσι, φαίνεται αρκετά σκόπιμο να παρασχεθούν δάσκαλοι στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα 
τα οποία είναι λιγότερο πολυπολιτισμικά από το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων, με 
διδακτικά μέσα που να τα βοηθούν να διοργανώσουν παρόμοια είδη δραστηριοτήτων με εκείνα 
που προβλέπονται στις «ευρωπαϊκές ώρες». 

4) Τέλος, η μελέτη απέδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά στοιχεία μιας σχέσης μεταξύ της 
σπουδαιότητας που δίνει το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων στη διδασκαλία των φυσικών 
επιστημών (μια στερεή βάση για όλους, η οποία ενδέχεται να συνοδευτεί αργότερα από μια 
ειδικότητα για τους μαθητές με το περισσότερο ενδιαφέρον), και της επιλογής που κάνουν οι 
απόφοιτοι να ακολουθήσουν τριτοβάθμια εκπαίδευση σε αυτούς τους τομείς. Εφόσον αυτό 
φαίνεται ωφέλιμο για το μέλλον της κοινωνίας μας, αυτή η πτυχή μπορεί να διαφωτίσει τη 
σκέψη των φορέων λήψης αποφάσεων των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων σχετικά με τη 
σύνθεση του προγράμματος σπουδών τους.  

 


