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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζτεηικά με ηην εκμάθηζη για ηην ΕΕ ζηο ζτολείο 

(2015/2138(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 165 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΛΔΔ), 

– έρνληαο ππόςε ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 1288/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Erasmus+»: ην πξόγξακκα ηεο Έλσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε 

λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκό, θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ απνθάζεσλ αξηζ. 

1719/2006/ΔΚ, αξηζ. 1720/2006/ΔΚ θαη αξηζ. 1298/2008/ΔΚ
1
, 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε αξηζ. 1093/2012/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2012 γηα ην Δπξσπατθό έηνο ησλ πνιηηώλ (2013)
2
, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ θαλνληζκό ηνπ πκβνπιίνπ (EE) αξηζ. 390/2014, ηεο 14εο Απξηιίνπ 

2014, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξώπε γηα ηνπο πνιίηεο» γηα ηελ πεξίνδν 

2014-2020
3
, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζύζηαζε ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

18εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο ηθαλόηεηεο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε
4
, 

– έρνληαο ππόςε ηε δήισζε γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ησλ θνηλώλ 

αμηώλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αλνρήο θαη ηεο απνθπγήο ησλ δηαθξίζεσλ κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο (Γήισζε ηνπ Παξηζηνύ) θαηά ηελ άηππε ζύλνδν ησλ Τπνπξγώλ Παηδείαο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Μαΐνπ 2009 ζρεηηθά κε έλα 

ζηξαηεγηθό πιαίζην γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο («EΚ 2020»)
5
, 

– έρνληαο ππόςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 26εο Απγνύζηνπ 2015 κε ηίηιν 

«ρέδην θνηλήο έθζεζεο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο (ΔΚ 2020)» (COM(2015)0408), 

– έρνληαο ππόςε ηελ εθηειεζηηθή απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 14εο επηεκβξίνπ 2015 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο 2016 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

                                                 
1  

ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 50. 
2
 ΔΔ L 325 ηεο 23.11.2012, ζ. 1. 

3
 ΔΔ L 115 ηεο 17.4.2014, ζ. 3. 

4
 ΔΔ L 394 ηεο 30.12.2006, ζ. 10. 

5
 ΔΔ C 119, ηεο 28.5.2009, ζ. 2. 
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πξνγξάκκαηνο «Erasmus+»: ην πξόγξακκα ηεο Έλσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

θαηάξηηζε, ηε λενιαία θαη ηνλ αζιεηηζκό (C(2015)6151), 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο θαη 29εο Ννεκβξίνπ 2011 

ζρεηηθά κε δείθηε αλαθνξάο γηα ηε καζεζηαθή θηλεηηθόηεηα
1
, 

– έρνληαο ππόςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο επηεκβξίνπ 2015 κε ηίηιν 

«ρέδην θνηλήο έθζεζεο 2015 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ αλαλεσκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 

λενιαίαο (2010-2018)» (COM(2015)0429), 

– έρνληαο ππόςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Απξηιίνπ 2009, κε ηίηιν,«Μηα 

ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία: Δπέλδπζε θαη ελδπλάκσζε – Μηα αλαλεσκέλε 

αλνηρηή κέζνδνο ζπληνληζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ 

επθαηξηώλ ηεο λενιαίαο»(COM(2009)0200), 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2009, γηα έλα 

αλαλεσκέλν πιαίζην επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (2010-2018)
2
, 

– έρνληαο ππόςε ηε ζύζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2012 γηα ηελ 

επηθύξσζε ηεο κε επίζεκεο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο
3
, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ζηελ πνξεία πξνο ην 1993
4
, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 26εο επηεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε πξσηνβνπιίεο 

γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ κε ηα θαηάιιεια 

ππνζηεξηθηηθά κέηξα γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο
5
, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο θαηάξηηζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ
6
, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνύ θαη Παηδείαο (A8-0021/2016), 

A. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε εθπαίδεπζε απνηειεί ζεκειηώδεο αλζξώπηλν δηθαίσκα θαη 

δεκόζην αγαζό πνπ ζα πξέπεη λα είλαη εμίζνπ πξνζβάζηκν γηα όινπο·  

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν βαζηθόο ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα δηακνξθώλεη 

πνιίηεο κε πιήξε ζπλείδεζε, θαη, γηα ηνλ ιόγν απηό, ππεξβαίλεη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζηόρσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ εζληθώλ ζηξαηεγηθώλ·  

                                                 
1
 ΔΔ C 372 ηεο 20.12.2013, ζ. 31. 

2
 ΔΔ C 311 ηεο 19.12.2009, ζ. 1. 

3  
ΔΔ C 398 ηεο 22.12.2012, ζ. 1. 

4
 ΔΔ C 150 ηεο 15.6.1992, ζ. 366. 

5  
ΔΔ C 306 E ηεο 15.12.2006, ζ. 100. 

6
 ΔΔ C 8 E ηεο 14.1.2010, ζ. 12.  
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Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζηόρνη ηεο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ αηόκσλ γηα ηε δσή θαη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο σο πνιίηεο ζε όιν θαη πην 

ζύλζεηεο, απαηηεηηθέο, πνιππνιηηηζκηθέο θαη ζπλεθηηθέο θνηλσλίεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε κηα δεκνζθόπεζε ηνπ Δπξσβαξόκεηξνπ ην 2014, 

ην 44 % ησλ πνιηηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αηζζάλεηαη όηη έρεη πεξηνξηζκέλε 

θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ θαη ην 52% ησλ Δπξσπαίσλ πηζηεύεη όηη δελ 

κεηξάεη ε άπνςή ηνπ ζηελ ΔΔ
1
·  

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη κόλν ην 42,61 % ησλ πνιηηώλ ηεο ΔΔ θαη κόλν ην 27,8 % ησλ 

αηόκσλ ειηθίαο 18-24 εηώλ ςήθηζε ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο γηα ην Δπξσπατθό 

Κνηλνβνύιην, πνζνζηό πνπ αληηπξνζσπεύεη ηε ρακειόηεξε πξνζέιεπζε ςεθνθόξσλ 

από ην 1979
2
·  

Σ.  ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αλεπαξθήο γλώζε γηα ηελ ΔΔ θαη ε ειιηπήο θαηαλόεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αίζζεζε ελόο 

δεκνθξαηηθνύ ειιείκκαηνο θαη λα νδεγήζεη ζηε δηάδνζε ηνπ επξσζθεπηηθηζκνύ ζηα 

θξάηε κέιε θαη ζηηο ππνςήθηεο ρώξεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα δεκνθξαηηθά 

ειιείκκαηα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ ώζηε λα κεησζεί ην δηεπξπλόκελν ράζκα κεηαμύ 

ηεο θσλήο ησλ επξσπαίσλ πνιηηώλ θαη ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ· 

Ε.  ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ην Δηδηθό Δπξσβαξόκεηξν αξηζ. 437 ηνπ 2015, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ Δπξσπαίσλ ζπκθσλνύλ κε ηελ άπνςε όηη ηα ζρνιηθά 

καζήκαηα θαη ε ύιε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα σο πξνο ηε ζξεζθεία ή ηηο πεπνηζήζεηο, ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή, ηνλ 

ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ ηαπηόηεηα θύινπ
3
· 

H.  ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηα νθέιε ησλ 

επξσπατθώλ πνιηηηθώλ, όπσο ε ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ πξνζώπσλ θαη ησλ 

ππεξεζηώλ εληόο ηεο Έλσζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθόηεηαο ηεο ΔΔ κπνξεί λα 

ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ ζηελ ΔΔ, ελόο θνηλνηηθνύ 

πλεύκαηνο θαη κηαο απνδνρήο ησλ πνιππνιηηηζκηθώλ θαη πνιπεζληθώλ θνηλσληώλ· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα επηηπρεκέλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη πξνγξάκκαηα 

ζπνπδώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απμεκέλε επηξξνή θαη ζπκκεηνρή ησλ Δπξσπαίσλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΔ, ζα κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κεγαιύηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ΔΔ, θαζώο θαη ην αίζζεκα ηεο θαηαλόεζεο θαη 

ηεο έληαμεο, ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθώλ 

δηαηξέζεσλ, ηνπ πνιηηηζκηθνύ δηαρσξηζκνύ θαη ησλ αηζζεκάησλ ζηέξεζεο· 

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πιεηνςεθία ησλ θξαηώλ κειώλ έρεη εληάμεη ηελ εθκάζεζε 

γηα ηελ ΔΔ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο, 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη αληζόηεηεο κεηαμύ θαη εληόο ησλ θξαηώλ κειώλ εμαθνινπζνύλ 

                                                 
1
 Standard Eurobarometer 81, άλνημε 2014. ‘Public opinion in the European Union’ 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), ζ. 117 θαη 131. 
2
 http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, ζ. 43-45. 
3
 Δηδηθό Δπξσβαξόκεηξν 437, 2015: ‘Discrimination in the EU in 2015’ 

(http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68004), 

ζ. 100. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68004
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λα ππάξρνπλ· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ελώ ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ΔΔ 

δηδάζθνληαη ελ γέλεη ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη ζην πιαίζην δηαθόξσλ 

καζεκάησλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, απνηεινύλ κηθξό κόλν κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ θαιείηαη λα αθνινπζήζεη έλαο εθπαηδεπηηθόο· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη γλώζεηο θαη νη δεμηόηεηεο ησλ θαζεγεηώλ θαη άιινπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζρεηηθά κε ηα επξσπατθά ζέκαηα πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ 

πεξαηηέξσ θαη λα επηθαηξνπνηεζνύλ κέζσ αξρηθήο θαη ζπλερηδόκελεο θαηάξηηζεο, θαη 

όηη, ελ πξνθεηκέλσ, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θαη νη θαζεγεηέο ρξεηάδνληαη νπζηαζηηθή 

εμαηνκηθεπκέλε ζπλδξνκή θαη ζρεηηθή κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο· 

M. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζύκθσλα κε ηε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε από ην ηδησηηθό 

γξαθείν κειεηώλ ICF GHK γηα ινγαξηαζκό ηεο ΓΓ Δθπαίδεπζεο θαη Πνιηηηζκνύ
1
, κε 

ηίηιν «Δθκάζεζε γηα ηελ ΔΔ ζην ζρνιείν», ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα 

ηεο ΔΔ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο από ηδξύκαηα θαη ελώζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

εθηόο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε κειέηε ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus 

ηελ νπνία παξνπζίαζε ε Δπηηξνπή ην 2014 θαηαδεηθλύεη ηνλ ζεηηθό αληίθηππν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θηλεηηθόηεηαο θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ ζπνπδώλ όρη κόλν ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ηελ απαζρνιεζηκόηεηα αιιά θαη ζηε γλώζε γηα ηελ 

Δπξώπε, ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αηζζήκαηνο ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο θαη ηνπ 

θηινεπξσπατθνύ αηζζήκαηνο, θαζώο θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ· 

Μια εσρφπαχκή διάζηαζη ζηην εκπαίδεσζη 

1.  ππνγξακκίδεη ηελ απμαλόκελε ζεκαζία ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηνπο 

δηαθνξεηηθνύο θιάδνπο, επίπεδα θαη ηύπνπο εθπαίδεπζεο, ηνλίδνληαο ζπγρξόλσο ηελ 

αλάγθε γηα επξεία θαη βαζεηά θαηαλόεζε ηεο ηδέαο πνπ ζα ιακβάλεη ππόςε ηελ 

πνιύπινθε, δπλακηθή θαη πνιπεπίπεδε θύζε ηεο, κε ηελ εθκάζεζε γηα ηελ ΔΔ ζην 

ζρνιείν λα απνηειεί ηελ θεληξηθή ζπληζηώζα· 

2.  ηνλίδεη όηη κηα επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε έρεη θαίξηα ζεκαζία θαη ζα 

βνεζήζεη ηνπο πνιίηεο λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα - θαη λα επαλαζπλδεζνύλ κε - ηελ 

ΔΔ, θαη κπνξεί λα εκβαζύλεη ζηνλ ξόιν ησλ αμηώλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο ΔΔ, 

θαη λα εληζρύζεη ηελ θσλή ηεο Έλσζεο ζε έλαλ αιιεινεμαξηώκελν θόζκν· 

3. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα θαηαλνεζνύλ νη ζεκειηώδεηο αμίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

λα πξνσζεζεί ε πξνζήισζε ζηηο αμίεο απηέο· επηζεκαίλεη όηη ε γλώζε θαη ε θαηαλόεζε 

ηεο θνηλήο ηζηνξίαο θαη ησλ θνηλώλ αμηώλ ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο έρεη 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ ακνηβαία θαηαλόεζε, ηελ εηξεληθή ζπλύπαξμε, ηελ 

αλεθηηθόηεηα θαη ηελ αιιειεγγύε θαζώο θαη γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

4.  επηζεκαίλεη όηη ε ΔΔ πξέπεη λα είλαη πεξηζζόηεξν νξαηή θαη θαιύηεξα ελζσκαησκέλε 

                                                 
1
 http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf. 

http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf
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ζηελ δηδαθηηθή ύιε θαη ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ιόγσ ηνπ αληηθηύπνπ ηεο 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηώλ ηεο· ζεσξεί όηη κηα δηδαθηηθή ύιε πνπ ζα 

αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ ΔΔ κπνξεί λα πξνζζέζεη νπζηαζηηθή αμία ζηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη αλάπηπμε ησλ καζεηώλ·  

5. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δπλακηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο, πξνζαξκνζκέλεο ζηα επίπεδα, ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηώλ, θαη λα αμηνπνηεζνύλ πιήξσο νη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο· 

6. ππνγξακκίδεη όηη ε επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα επηηξέςεη ζηνπο 

καζεηέο όρη κόλν λα απνθηήζνπλ γλώζεηο, λα αλαπηύμνπλ κηα αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη 

λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο σο επξσπαίνη πνιίηεο, αιιά θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε έλαλ θξίζηκν πξνβιεκαηηζκό ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ, κεηαμύ άιισλ κέζσ 

ηεο κάζεζεο ζρεηηθά κε ηηο ζεκειηώδεηο αμίεο ηεο ΔΔ πνπ βαζίδνληαη ζην θξάηνο 

δηθαίνπ θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο ΔΔ θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ, θαη πώο απηέο επεξεάδνπλ ηα θξάηε κέιε ηνπο θαη ηε δεκνθξαηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπο· ελζαξξύλεη ηε ρξήζε ησλ παηρληδηώλ ξόισλ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ Νέσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θαη νη καζεηέο ζα κπνξέζνπλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο επξσπατθέο δηαδηθαζίεο θαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ πεξαηηέξσ ζηα 

επξσπατθά δεηήκαηα· 

7.  εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλόο όηη ε ΔΔ έρεη δηακνξθσζεί από ηα θξάηε κέιε ηεο, κε 

ηε κνλαδηθή θαζέλα ηζηνξία θαη πνιηηηζκό ηνπ, θαη όηη ε αλάπηπμε ηεο Έλσζεο 

παξακέλεη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηα θξάηε κέιε ηεο· επηζεκαίλεη παξάιιεια ηε 

ζπκβνιή ησλ δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο θαη ζηελ επξσπατθή 

θιεξνλνκηά· 

8. ζεκεηώλεη όηη ν αληίθηππνο ηεο ΔΔ ζηα θξάηε κέιε είλαη ζεκαληηθόο, θαη όηη ε κάζεζε 

ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηόζν ηνλ ξόιν ησλ 

θξαηώλ κειώλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ΔΔ, όζν θαη ηελ επηξξνή ηεο ΔΔ ζηηο εζληθέο 

εμειίμεηο· 

9.  ππνγξακκίδεη όηη ηα θξάηε κέιε θαη ε ΔΔ πξέπεη λα δώζνπλ ην ζσζηό παξάδεηγκα ζε 

όινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε γηα ηελ ΔΔ 

ζην ζρνιείν κέζσ ηεο ηήξεζεο ησλ βαζηθώλ επξσπατθώλ αμηώλ πεξί θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη επξσπατθήο θαη δηεζλνύο αιιειεγγύεο· 

10. ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηνύλ, λα εληζρπζνύλ θαη λα δηεπξπλζνύλ νη 

αξρηθέο θαη νη δηαξθείο επθαηξίεο δηα βίνπ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο γηα εθπαηδεπηηθνύο 

θαη εθπαηδεπηέο, θαη λα ηνπο δνζεί θαηάιιειε ζηήξημε θαη επαξθείο πόξνη ώζηε λα 

κπνξέζνπλ λα ελζσκαηώζνπλ κηα επξσπατθή δηάζηαζε ζηε δηδαζθαιία ηνπο, ηδίσο 

όζνλ αθνξά ηελ ηζηνξία θαη ηελ ηζαγέλεηα ηεο Έλσζεο, λα πινπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο κε 

επίθεληξν ηνλ εθπαηδεπόκελν θαη λα πξνζαξκόζνπλ ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο ηνπο 

ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ· 

11. ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε πξνώζεζεο θαη ελζάξξπλζεο ησλ πνιπγισζζηθώλ θαη 

δηαπνιηηηζκηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηώλ, ηεο παξνρήο επθαηξηώλ θηλεηηθόηεηαο, 

ηεο κάζεζεο κεηαμύ νκνηίκσλ θαη ησλ αληαιιαγώλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ κεηαμύ ηνπ 
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δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, κέζσ, π.ρ., ηεο νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ επξσπατθνύ επηπέδνπ· 

12. ηνλίδεη ηνλ ξόιν ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαηάξηηζε 

εθπαηδεπηηθώλ θαη εθπαηδεπηώλ κε πςειά πξνζόληα θαη θίλεηξα· δεηεί λα 

ελζαξξύλνληαη θαη λα ζηεξίδνληαη νη δξάζεηο ησλ θξαηώλ κειώλ ζην πιαίζην ησλ 

πξνζπαζεηώλ ηνπο λα παξάζρνπλ δπλαηόηεηεο παξαθνινύζεζεο εηδηθεπκέλσλ θύθισλ 

καζεκάησλ ζηα παλεπηζηήκηα, νη νπνίνη ζα είλαη αλνηρηνί θαη πξνζβάζηκνη γηα ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο θαζώο θαη γηα ηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνύο θαη 

εθπαηδεπηέο· 

13. ηνλίδεη ηε ζεκαζία θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο επξσπατθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο ηζηνξίαο, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππόςε ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ θξαηώλ κειώλ επί 

ηνπ ζέκαηνο, δεδνκέλνπ όηη νξηζκέλα ηζηνξηθά γεγνλόηα ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ επξσπατθνύ ηδεώδνπο θαη ησλ επξσπατθώλ αμηώλ· δεηεί από ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζηεξίμνπλ ηηο εηαηξείεο ηζηνξηθώλ ζπνπδώλ θαη ηα 

θέληξα ηζηνξηθήο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ε επηζηεκνληθή ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ επξσπατθή ηζηνξία θαη ν ξόινο ηνπο όζνλ αθνξά ηελ επηκόξθσζε ηνπ δηδαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ησλ ζρνιείσλ·  

14. ζπληζηά λα αθηεξώζεη ην πίηη ηεο Δπξσπατθήο Ηζηνξίαο εηδηθά πξνγξάκκαηα, εξγαιεία 

θαη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο θαη ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό όισλ ησλ βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο, ηα νπνία ζα αλαπηύμνπλ κηα απνηειεζκαηηθή αθήγεζε γηα ην επξσπατθό 

νηθνδόκεκα θαη ηηο ζεκειηώδεηο αμίεο ηνπ· 

15. δεηεί ηελ επείγνπζα αλαλέσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηζαγέλεηα ηεο ΔΔ θαη ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε ζε όια ηα θξάηε κέιε θαη ηηο ππνςήθηεο 

ρώξεο, κε ζηόρν ηνλ εθνδηαζκό ησλ καζεηώλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο, κε ζρεηηθέο 

γλώζεηο, αμίεο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο, ηελ ελδπλάκσζή ηνπο ζηελ αλάπηπμε 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζηε δηακόξθσζε ηεθκεξησκέλσλ θαη ηζνξξνπεκέλσλ απόςεσλ, 

ζηελ άζθεζε ησλ δεκνθξαηηθώλ ηνπο δηθαησκάησλ θαη επζπλώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ, ζηελ εθηίκεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, 

ζηελ ελζάξξπλζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνύ θαη δηαζξεζθεπηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπο σο ελεξγνί θαη ππεύζπλνη πνιίηεο· 

16. επηζεκαίλεη όηη ε απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ θαη ησλ γνλέσλ ζηε δηνίθεζε ηνπ 

ζρνιείνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

βηώζηκεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο αληίιεςεο ηεο ηζαγέλεηαο, θαζώο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ παξαγόλησλ· 

δεηεί από ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα λα εηζαγάγνπλ θαη λα απμήζνπλ ην πεδίν ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε κηα δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε, κεηαμύ άιισλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο 

θσλήο ησλ θνηηεηηθώλ νξγαλώζεσλ, δεδνκέλνπ όηη ε δεκνθξαηία καζαίλεηαη θαη 

βηώλεηαη· 

17. ηνλίδεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ επθαηξηώλ ησλ δηδαζθόλησλ θαη 

ησλ δηδαζθνκέλσλ λα εκβαζύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ κέζσ ηεο 

απόθηεζεο άκεζσλ εκπεηξηώλ, όπσο επηζθέςεηο ζρνιείσλ ζε άιιεο ρώξεο, επηζθέςεηο 

ζε επξσπατθά ζεζκηθά όξγαλα, επαθέο κε αμησκαηνύρνπο ηεο ΔΔ, επθαηξίεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ζηα επξσπατθά ζεζκηθά όξγαλα θαζώο θαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ζηα κέζα, 

όπσο ε επξσπατθή δηθηπαθή πύιε γηα ηε λενιαία, αμηνπνηώληαο πιήξσο ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη ηνπο αλνηθηνύο εθπαηδεπηηθνύο 
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πόξνπο (ΑΔΠ)· 

18. δεηεί ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 

κε ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο δηαζπλνξηαθήο δηδαζθαιίαο, κε ηε ρξήζε 

ςεθηαθώλ καζεκάησλ θαη ηειεδηαζθέςεσλ, ώζηε νη ζπνπδαζηέο λα κπνξνύλ πην 

εύθνια λα αλαθαιύπηνπλ άιιεο απόςεηο θαη πξνζεγγίζεηο όζνλ αθνξά ηηο ζπνπδέο 

ηνπο· 

19. ππνγξακκίδεη όηη ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζώλ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαίξην ξόιν 

ζηελ αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε δηαπνιηηηζκηθά ζέκαηα θαη ζηελ εμαζθάιηζε 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη νη πνιίηεο γηα λα δνπλ θαη λα εξγάδνληαη ζε έλαλ όιν 

θαη πεξηζζόηεξν ζύλζεην θαη παγθνζκηνπνηεκέλν θόζκν· 

20. επηζεκαίλεη ηνλ θαίξην ξόιν ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαζίαο ηεο λενιαίαο, ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε επίπεδν ελειίθσλ, νηθνγέλεηαο αιιά θαη κεηαμύ ησλ γελεώλ, θαζώο θαη 

ηνπ αζιεηηζκνύ σο κέζνπ δηαπαηδαγώγεζεο, γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ θαη 

ζρεηηδόκελσλ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε ηθαλνηήησλ, θαη ηε δηακόξθσζε ππεύζπλσλ 

θαη ελεξγώλ επξσπαίσλ πνιηηώλ· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα αλαγλσξηζηνύλ θαη λα 

επηθπξσζνύλ νη ηθαλόηεηεο ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο κάζεζεο θαη λα δεκηνπξγεζνύλ 

ζηελόηεξνη δεζκνί κεηαμύ ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο· 

21. δεηεί ηελ πηνζέηεζε κηαο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πνιηηηθώλ, ε νπνία ζα επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή ελζσκάησζε ησλ 

κεηαλαζηώλ καζεηώλ βάζεη ηεο ακνηβαίαο γλώζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ θαη 

ηεο δηακόξθσζεο θνηλώλ αμηώλ· 

Ο ρόλος ηης Ένφζης  

22. ελζαξξύλεη ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη ηελ ππνζηήξημή ηεο ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πξνώζεζε κηαο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ παξαγόλησλ, θαη γηα ηελ ελεξγό δηάδνζε 

πιεξνθνξηώλ - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηηο ζρεηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο 

επθαηξίεο θαη ηηο δηαζέζηκεο κειέηεο θαη εθζέζεηο - ζηνπο βαζηθνύο ζπληειεζηέο θαη 

ηνπο πνιίηεο ελζαξξύλεη ελ πξνθεηκέλσ ηελ θαιύηεξε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ 

επηθνηλσλίαο θαη κέζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο· 

23. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξάζρεη έλα θνηλό πιαίζην, θαη λα πξνεηνηκάζεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε γηα 

ηελ ΔΔ ώζηε λα ελζαξξύλεη ηελ αληηθεηκεληθή θαη θξηηηθή ζθέςε γηα ηα νθέιε πνπ 

απνθέξεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηνπο πνιίηεο ηεο, ζεβόκελε παξάιιεια ηελ 

αξκνδηόηεηα ησλ θξαηώλ κειώλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο· 

24. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελζαξξύλεη ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ην 

πώο δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία γηα ηελ ΔΔ ζηα ζρνιεία ζε όιε ηελ Δπξώπε, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη εμεηάζεσλ, θαη λα δηεξεπλήζεη εάλ α) 

νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη εθπαηδεπηέο δηαζέηνπλ επαξθή πξόζβαζε ζηα ζρεηηθά 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ζηε δηά βίνπ κάζεζε 

θαη ζηηο πιαηθόξκεο γηα ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθώλ, θαη β) εάλ 

ρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ηεο εθκάζεζεο γηα 
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ηελ ΔΔ έρνπλ εληέιεη αληίθηππν ζηα ζρνιεία· 

25. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελζαξξύλεη, λα ζηεξίμεη θαη λα δηεπθνιύλεη δίθηπα πνπ 

πξνσζνύλ, θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο γηα ηελ ΔΔ ζε εζληθό, 

πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν, θαζώο θαη ηελ αληαιιαγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ 

κεηαμύ ησλ ελ ιόγσ δηθηύσλ ζε επίπεδν Έλσζεο, θαη λα εληνπίζεη ηνπο ηνκείο πνπ 

επηδέρνληαη βειηηώζεηο· 

26. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηεπθνιύλεη ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθώλ κεηαμύ ησλ 

θξαηώλ κειώλ θαη ησλ ππνςεθίσλ ρσξώλ, αλαθνξηθά κε ηελ δηάζηαζε ηεο ΔΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ ζηηο δνκέο 

εθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ θαη ηεο ράξαμεο πνιηηηθώλ 

θαηά ηνπ εθθνβηζκνύ θαη θαηά ησλ δηαθξίζεσλ· 

27. ππνγξακκίδεη ηνλ ζεκαληηθό ξόιν ησλ πξνγξακκάησλ Erasmus +, Δπξώπε γηα ηνπο 

Πνιίηεο θαη Γεκηνπξγηθή Δπξώπε, γηα ηελ πξνώζεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο, ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ, ηεο αλάπηπμεο ηαπηόηεηαο ελεξγνύ πνιίηε, 

ηεο πνιηηηζηηθήο ζπλείδεζεο, ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλόεζεο θαη άιισλ πνιύηηκσλ, 

θαίξησλ θαη νξηδόληησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ· ηνλίδεη ηε ζεκαζία απηώλ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο θαη ηελ αλάγθε γηα 

κεγαιύηεξε θαη επαξθή νηθνλνκηθή ζηήξημε απηώλ ησλ πξνγξακκάησλ, κεγαιύηεξε 

εζηίαζε ζηα πνηνηηθά ηνπο απνηειέζκαηα θαη επξύηεξε πξόζβαζε ζηελ θηλεηηθόηεηα, 

δίδνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη άιινπο εθπαηδεπηέο, λένπο κε 

δηαθνξεηηθό θνηλσληθννηθνλνκηθό ππόβαζξν θαζώο θαη επάισηεο θαη κεηνλεθηηθέο 

νκάδεο, θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο· 

28. ππελζπκίδεη ην επξύ θάζκα δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+, θαζώο θαη ηε δεκνηηθόηεηα θαη ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ελ ιόγσ πξνγξάκκαηνο 

από ην επξύ θνηλό, ηδίσο όζνλ αθνξά ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ θνηηεηώλ ζηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδώλ ηνπο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνβάιινπλ πεξηζζόηεξν ηηο 

ιηγόηεξν γλσζηέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+, όπσο ε Δπξσπατθή 

Δζεινληηθή Τπεξεζία· 

29. ραηξεηίδεη ην πξόγξακκα εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο γηα ην 2016 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus +, θαη ηε δέζκεπζή ηεο γηα ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζε ζπλέρεηα 

ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Παξηζηνύ, ηδίσο γηα ηηο δξάζεηο πνπ έρνπλ σο ζηόρν λα απμήζνπλ 

ηνλ αληίθηππν ηνπ Erasmus+ σο πξνο ηελ πξνώζεζε ηεο ελεξγνύ θαη δεκνθξαηηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ, ηνπ δηαπνιηηηζκηθνύ δηαιόγνπ, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

αιιειεγγύεο, παξέρνληαο κεηαμύ άιισλ κεγαιύηεξε ζηήξημε ζηηο νξγαλώζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη ζηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αγσγή ηνπ πνιίηε·  

30. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εληζρύζεη ηηο παηδαγσγηθέο πηπρέο θαη ηελ πξνζαξκνζηηθόηεηα 

ζηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ησλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη κέζσ ηεο δξάζεο Jean 

Monnet δηαζθαιίδνληαο όηη ηα ζρνιεία ζα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ απεπζείαο ηηο 

αηηήζεηο ηνπο θαη παξέρνληαο ρξεκαηνδόηεζε γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν, όπσο π.ρ. ηξία 

έηε, ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη νη εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο Jean 

Monnet· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαηαζηήζεη δηαζέζηκε ηελ δξάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ελόηεηαο Jean Monnet ζε ηδξύκαηα θαηάξηηζεο δηδαζθόλησλ θαη λα ελζαξξύλεη ηα ελ 

ιόγσ ηδξύκαηα λα ηελ ελζσκαηώζνπλ ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο· 
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31. επηζεκαίλεη όηη ε Έλσζε δηέξρεηαη επί ηνπ παξόληνο θξίζε όζνλ αθνξά ηε 

δεκνθξαηηθή ηεο λνκηκνπνίεζε, όρη κόλν ιόγσ ηεο αλεπαξθνύο γλώζεο ησλ 

Δπξσπαίσλ ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνύο ηεο ΔΔ, αιιά θαη ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ· ηνλίδεη όηη, γηα λα αλαθηήζεη ηε 

λνκηκνπνίεζή ηεο, ε Έλσζε πξέπεη λα πεξηνξίζεη ηελ θαηάξξεπζε ησλ δεκνθξαηηθώλ 

ηεο δνκώλ θαη λα απνθαηαζηήζεη ηε ζρέζε ηεο κε ηνπο πνιίηεο ηεο· 

32. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εθαξκόζεη απνηειεζκαηηθά ην πξόγξακκα «Δπξώπε γηα ηνπο 

πνιίηεο» πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνύλ νη ζηόρνη γηα κηα δεκνθξαηηθή θαη κε αθόκε 

ιηγόηεξνπο απνθιεηζκνύο θνηλσλία, εληζρύνληαο επίζεο ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ· 

33. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξαθνινπζεί ζηελά ηνλ αληίθηππν όισλ ησλ πξνγξακκάησλ 

ηεο ΔΔ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηαύηηζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά· 

 

34.  δεηεί από ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηύμεη πεξαηηέξσ θαη λα πξνσζήζεη όζν ην δπλαηόλ 

επξύηεξα ηηο ειεθηξνληθέο πιαηθόξκεο eTwinning, EPALE θαη Πύιεο ρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο, θαη λα ζπλερίζεη ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αλάπηπμε άιισλ ςεθηαθώλ 

ππιώλ, όπσο «H γσληά ησλ εθπαηδεπηηθώλ», πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πξόζβαζε 

ζε πςειήο πνηόηεηαο, εύθνιν ζηε ρξήζε θαη επηθαηξνπνηεκέλν δηδαθηηθό πιηθό πνπ 

είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εθκάζεζε ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ θαη δηαζέζηκν ζε όιεο ηηο 

γιώζζεο ηεο ΔΔ· 

35. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηεπθνιύλεη ηελ θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ πιηθνύ πνπ δηαηίζεηαη 

επί ηνπ παξόληνο ζηελ πιαηθόξκα «Ζ γσληά ησλ εθπαηδεπηηθώλ» από ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηέο θαη από αθαδεκατθνύο πνπ εηδηθεύνληαη ζε ζπνπδέο ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ, κε 

ζθνπό ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο θαηαιιειόηεηαο· 

36. ππνγξακκίδεη ηνλ ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα γξαθεία πιεξνθνξηώλ ησλ επξσπατθώλ 

ζεζκηθώλ νξγάλσλ θαη επηθξνηεί ηε δέζκεπζή ηνπο ππέξ ηεο ελίζρπζεο ησλ ζρέζεσλ κε 

ηα θξάηε κέιε, ηα εζληθά, πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, ηηο 

νξγαλώζεηο ηεο λενιαίαο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο, ώζηε λα έιζνπλ πην θνληά κεηαμύ 

ηνπο θαη λα δηαζθαιηζηεί όηη νη λένη θαηαλννύλ ηνλ ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα 

ζεζκηθά όξγαλα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή· 

37 δεηεί λα δηεμαρζεί αλνηρηή θαη θνηλή ζπδήηεζε κεηαμύ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ πόιεσλ, 

θαζώο θαη κε ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ζρεηηθά κε ηε ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ 

ζρνιηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ αζηηθώλ κνληέισλ, σο κέζν θαηαλόεζεο ησλ 

επηπηώζεσλ πνπ έρνπλ νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο δηαπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο ζηελ 

Δπξώπε ζήκεξα· 

38. ελζαξξύλεη ηελ Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, ηελ εθκάζεζε γηα ηελ 

ΔΔ ζην ζρνιείν σο ζύζηαζε ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία κε ηηο ππνςήθηεο πξνο 

έληαμε ζηελ ΔΔ ρώξεο· 

Ο ρόλος ηφν κραηών μελών 

39.  ελζαξξύλεη ηα θξάηε κέιε λα ππνζηεξίμνπλ, λα αλαζεσξήζνπλ θαη λα 

επηθαηξνπνηήζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη όια ηα είδε πξνγξακκάησλ 
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ζπνπδώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΔ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο - 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο - κε ζθνπό ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηάζηαζεο ηεο ΔΔ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο 

ζε επίπεδν ΔΔ θαη ζε εζληθό επίπεδν, ελζαξξύλνληαο ζζελαξά ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηηο 

ηνπηθέο αξρέο λα πξάμνπλ ην ίδην, ηδίσο εάλ δηαζέηνπλ άκεζεο αξκνδηόηεηεο ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα· 

40. ελζαξξύλεη ηα θξάηε κέιε λα ππνζηεξίμνπλ όιεο ηηο δπλαηόηεηεο κεηάδνζεο 

πεξηζζόηεξσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ ζε εθπαηδεπόκελνπο θαζώο θαη ζε 

εθπαηδεπηηθνύο θαη άιινπο εθπαηδεπηέο κέζσ ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, 

θαζώο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν θαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα, 

ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ ζην ζέκα απηό· 

41. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ πξνώζεζε κηαο 

δηαπνιηηηζκηθήο, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο εθπαίδεπζεο θαη ησλ αμηώλ 

ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πνιίηε ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ· 

42. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα απμήζνπλ ηηο επελδύζεηο ζηελ πνηνηηθή εθπαίδεπζε, κεηαμύ 

άιισλ κέζσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, λα 

πξνσζήζνπλ ηελ ηζόηεηα ησλ επθαηξηώλ γηα όινπο, θαη λα παξάζρνπλ ζε όια ηα 

ηδξύκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαζώο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη άιινπο 

εθπαηδεπηέο, ηελ αλαγθαία ζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ελζσκαηώζνπλ 

θαη λα αλαπηύζζνπλ δηαξθώο κηα επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε από λεαξή 

ειηθία πνπ ππεξβαίλεη ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο· 

43. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηζόηηκε θαη θαζνιηθή πξόζβαζε ζε 

θαηλνηόκν θαη πςειήο πνηόηεηαο ηππηθή θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε γηα όινπο ηνπο 

καζεηέο, θαζώο θαη επθαηξίεο δηά βίνπ κάζεζεο· θαιεί ελ πξνθεηκέλσ ηα θξάηε κέιε 

λα εγθξίλνπλ ηελ πξόηαζε νδεγίαο ηνπ 2008 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο κεηαμύ αηόκσλ, αλεμαξηήησο ζξεζθείαο ή πίζηεο, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ, κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία από ηηο δηαθξίζεηο ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο· 

44. δεηεί από ηα θξάηε κέιε λα ελζαξξύλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηώλ, ησλ 

πξνζθύγσλ θαη ησλ ζξεζθεπηηθώλ θνηλνηήησλ ζε δηαδηθαζίεο αγσγήο ηνπ πνιίηε πνπ 

δηέπνληαη από ζεβαζκό θαη δηεπθνιύλνπλ ηε ρεηξαθέηεζή ηνπο, δηαζθαιίδνληαο ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά θαη ζηελ πνιηηηζηηθή δσή· 

45. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ελζαξξύλνπλ θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ πςειήο πνηόηεηαο 

θαηάξηηζε ζε ζέκαηα ΔΔ γηα ηνπο δηδάζθνληεο, ην ινηπό εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, ηνπο 

αξρεγνύο θαη εθπαηδεπηέο λέσλ, επίζεο κέζσ θαη ηεο παξνρήο ηεο δπλαηόηεηαο λα 

πεξλνύλ κέξνο ηεο θαηάξηηζήο ηνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο, θαη κεξηκλώληαο γηα  ηελ 

αλαγλώξηζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο λα δηδάμνπλ ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ, π.ρ. κε ηελ 

δεκηνπξγία θαη ηελ πξνώζεζε ηεο απνλνκήο βξαβείνπ ηνπ «Δπξσπαίνπ δαζθάινπ»  

46. ζεσξεί όηη ηα θξάηε κέιε, ζηα πιαίζηα δηαιόγνπ θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θνξείο, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ επθαηξίεο γηα λα αληαιιάζζνπλ 

ηδέεο θαη παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο όζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο 

ηεο ΔΔ ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ, κεηαμύ άιισλ, λα 

εληζρύζνπλ ηε γλώζε θαη ηελ θαηαλόεζε από ηνπο λένπο ηεο δηαδηθαζίαο νηθνδόκεζεο 
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ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο θαη ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ, θαηά ηξόπν ώζηε λα 

κπνξνύλ λα δνπλ ηελ Έλσζε σο αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην 

νπνίν δνπλ, ην νπνίν κπνξνύλ θαη αλακέλεηαη από απηνύο λα δηακνξθώζνπλ· 

47. πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο θνηλσληθνύο 

εηαίξνπο θαη ηηο νξγαλώζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, ηδίσο ηηο νξγαλώζεηο λενιαίαο, 

γηα ηε γεθύξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμύ ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ Δπξσπαίσλ 

πνιηηώλ κε δηαξζξσκέλν θαη βηώζηκν ηξόπν, θαζώο θαη γηα ηελ πξνώζεζε θαη ηελ 

ελίζρπζε εξγαιείσλ ζπκκεηνρηθήο θαη άκεζεο δεκνθξαηίαο·  

48. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην πκβνύιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή, θαζώο θαη ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ.  
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

ήκεξα, ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) αληηκεησπίδεη πξσηόγλσξεο πξνθιήζεηο. Σα ηειεπηαία 

ρξόληα, ε ΔΔ αληηκεησπίδεη κηα ζνβαξή νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Οη 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηπηώζεηο ζέηνπλ ππό ακθηζβήηεζε ηα ζεζκηθά όξγαλα θαη ηηο 

θνηλέο αμίεο ηεο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έλλνηαο ηεο επξσπατθήο ηαπηόηεηαο.  

 

ην πιαίζην απηό, ε ελίζρπζε ηνπ δηαιόγνπ ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ ζηα ζρνιεία καο, ζηηο ελώζεηο 

θαη ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο δείρλεη πην θαίξηα από πνηέ πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε 

εκπηζηνζύλε ησλ πνιηηώλ ζηελ αμία θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο δηεξγαζίαο ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο. 

 

ήκεξα, νη πνιίηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ θαη ηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκηθώλ ηεο νξγάλσλ, κε ην 44% ησλ πνιηηώλ λα δηαθσλεί κε ηε δήισζε 

«αληηιακβάλνκαη πώο ιεηηνπξγεί ε ΔΔ» ζε κηα δεκνζθόπεζε ηνπ Δπξσβαξόκεηξνπ ηελ 

άλνημε ηνπ 2014
1
. Τπό ηηο ζπλζήθεο απηέο, δελ πξέπεη λα εθπιήζζεη ην όηη νη πνιίηεο 

αηζζάλνληαη αδηάθνξνη ή θαη νινέλα πην απνμελσκέλνη από ην επξσπατθό πνιηηηθό όξακα, 

γίλνληαη όιν θαη πην επξσζθεπηηθηζηέο, θαη βιέπνπλ δεκνθξαηηθά ειιείκκαηα ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Έλσζεο. 

 

Ζ θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα ζεξαπεπζεί εάλ νη πνιίηεο είλαη θαιύηεξα ελεκεξσκέλνη θαη 

ελζαξξύλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ελδηαθέξνληαη ελεξγά ζην έξγν ηεο επξσπατθήο 

ελνπνίεζεο. Έλα θεληξηθό ζηνηρείν γηα λα επηηεπρζεί απηό είλαη λα εληζρπζεί ε επξσπατθή 

δηάζηαζε ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, σο ζπκβνιή ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ επξσζθεπηηθηζκνύ 

θαη σο πξνεηνηκαζία ησλ πνιηηώλ γηα λα δνπλ θαη λα εξγάδνληαη ζε έλα όιν θαη πην ζύλζεην 

θαη παγθνζκηνπνηεκέλν θόζκν. Ζ θαηάζηαζε ζηα θξάηε κέιε όζνλ αθνξά ην ζρεηηθό κε ηελ 

ΔΔ πεξηερόκελν ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο είλαη αλνκνηόκνξθε θαη δηθαηνινγεί πεξαηηέξσ 

πξσηνβνπιίεο ζε όια ηα επίπεδα — επξσπατθό, εζληθό θαη ηνπηθό. 

 

Η έννοια ηης "εσρφπαχκής διάζηαζης" ζηην εκπαίδεσζη 

 

ην μεθίλεκα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ε εθπαίδεπζε είρε πεξηζσξηαθό κόλν ξόιν. Ζ 

νπζηαζηηθή δξάζε ζε ελσζηαθό επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ρξνλνινγείηαη από ην 

1976, όηαλ έλα πξώην πξόγξακκα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο εγθξίζεθε
2
. θνπόο ηνπ ήηαλ 

λα κεηξηάζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε ό,ηη αθνξνύζε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

επθαηξίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη από άιια θξάηε κέιε θαη 

ησλ παηδηώλ ηνπο, θαη λα δηεπζεηήζεη ηελ ακνηβαία αλαγλώξηζε ησλ επαγγεικαηηθώλ 

πξνζόλησλ.  

 

Ζ λνκηθή βάζε γηα ηε δξάζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δεκηνπξγήζεθε κε ηε 

πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη κόιηο ην 1992. Σν άξζξν 149 — ζεκεξηλό άξζξν 165 ηεο ΛΔΔ, 

νξίδεη όηη ε Έλσζε κπνξεί λα ελζαξξύλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ θαη λα 

ππνζηεξίδεη θαη ζπκπιεξώλεη ηε δξάζε ηνπο, ελώ ηα θξάηε κέιε είλαη απνθιεηζηηθά αξκόδηα 

γηα ην πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο ζπζηήκαηνο, 

                                                 
1
 Standard Eurobarometer 81, άλνημε 2014. ‘Public opinion in the European Union’ 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), ζ. 117. 
2
 ΔΔ C 38 ηεο 19.2.1976, ζ. 1.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
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θαζώο θαη γηα ηελ πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή ηνπο πνιπκνξθία. Ζ ελαξκόληζε ησλ 

λνκνζεηηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηώλ κειώλ απνθιείεηαη ξεηώο. 

 

Ζ δξάζε ηεο Έλσζεο κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη, κεηαμύ άιισλ, ηελ αλάπηπμε κηαο 

επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε κε ηελ επξεία έλλνηα ηεο ιέμεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη δηάδνζεο ησλ γισζζώλ ησλ θξαηώλ κειώλ, θαη 

δξάζεηο γηα ηελ πξναγσγή ηεο θηλεηηθόηεηαο ζπνπδαζηώλ θαη δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαζώο 

θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ. Ζ Έλσζε κπνξεί επίζεο λα 

πξνσζήζεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηώλ 

κειώλ θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, λα ελζαξξύλεη ηηο αληαιιαγέο λέσλ, ηε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηώλ ζηα θνηλά θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην δεκνθξαηηθό βίν ηεο Δπξώπεο.  

 

Μεηά ην πξόγξακκα δξάζεο ηνπ 1976, πνιιά ςεθίζκαηα θαη πξνγξάκκαηα εγθξίζεθαλ γηα 

λα επηηεπρζνύλ νη ζθνπνί ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

επξσπατθό πξσηνγελέο δίθαην. Με ηε ζέζπηζε ηνπ Erasmus +, πνπ ηέζεθε ζε ηζρύ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2014, όιεο ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ππήρζεζαλ ζε 

απηό ην ελνπνηεκέλν πξόγξακκα. 

 

Δλώ ε έλλνηα ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε απνδεηθλύεηαη ηδηαίηεξα 

πεξίπινθε, ε παξνύζα έθζεζε επηθεληξώλεηαη ζε κία κόλν, αλ θαη ζεκαληηθή, πηπρή: 

«Δθκάζεζε ηεο ΔΔ ζην ζρνιείν», ε νπνία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «επξσπατθή δηάζηαζε 

ζηελ εθπαίδεπζε». Ζ επηινγή απηή βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε όηη ε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπνπδαζηέο πνιύ θαιή θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ε ΔΔ 

ιεηηνπξγεί θαη λα ηνπο επηηξέςεη λα εμεηάδνπλ κε θξηηηθό πλεύκα ηα επξσπατθά ζέκαηα — 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αμηώλ ζηηο νπνίεο ζεκειηώλεηαη ε Δπξσπατθή νινθιήξσζε — 

θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηέο επεξεάδνπλ ηε ρώξα ηνπο θαη ηηο δηθέο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηεο, ελώ ηαπηόρξνλα ζα ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα λα δνπλ θαη λα εξγάδνληαη σο 

δξαζηήξηνη πνιίηεο ζε κηα νινέλα θαη πην ελνπνηεκέλε Δπξώπε θαη ζε έλα 

παγθνζκηνπνηεκέλν θόζκν. 

 

Μια εσρφπαχκή διάζηαζη ζηην εκπαίδεσζη 

 

Ζ ηδέα κηαο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε έρεη δύν βαζηθέο, αιιά αιιειέλδεηεο 

πηπρέο. Ζ πξώηε θαη πιένλ πξνθαλήο, είλαη ε απόθηεζε γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηελ γεσγξαθία 

ηεο ΔΔ, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο, θαη ζρεηηθά κε ηελ ίδηα ηελ ΔΔ, ηα ζεζκηθά ηεο 

όξγαλα θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ δεύηεξε — βαζηζκέλε ζηελ παξαδνρή όηη ε 

λνκηκόηεηα θαη ε ζηαζεξόηεηα θάζε δεκνθξαηηθνύ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκό ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ — κπνξεί λα λνεζεί κε ηελ επξεία έλλνηα σο 

«αγσγή ηνπ πνιίηε».  

 

ε απηό ην πιαίζην θαη ιόγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ κεηαμύ πνιιώλ 

πνιηηώλ, ε ΔΔ ζα πξέπεη λα απνθηήζεη κεγαιύηεξε παξνπζία ζηα ζρνιηθά βηβιία, θαη ε 

δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πεξίπινθε ζρέζε κεηαμύ ηεο 

Έλσζεο θαη ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο: Ζ ΔΔ έρεη δηακνξθσζεί από θξάηε κέιε κε κνλαδηθά 

ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη ε αλάπηπμή ηεο εμαθνινπζεί λα είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηα θξάηε κέιε. Αληηζηξόθσο, ν αληίθηππνο ηεο ΔΔ ζηα θξάηε κέιε είλαη 

ζεκαληηθόο. Δπνκέλσο, ε δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ηελ ΔΔ ζηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηόζν ηνλ ξόιν ησλ θξαηώλ κειώλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ΔΔ θαη ηελ επηξξνή ηεο 

ΔΔ ζηηο εζληθέο εμειίμεηο. ην πιαίζην απηό, ε ηζηνξία σο ζρνιηθό κάζεκα παίδεη ζεκαληηθό 
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ξόιν ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ην παξειζόλ θαη ζηε δηακόξθσζε κηαο θξηηηθήο 

καηηάο ζηελ «θαιιηέξγεηα ηεο κλήκεο»· κηαο κλήκεο ζεκειησκέλεο ζηηο επξσπατθέο αμίεο, 

θαη ραξαθηεξηδόκελεο από κηα πξνζπάζεηα απνδνρήο ησλ πνιιώλ ηζηνξηθώλ κλεκώλ — θαη 

επνκέλσο θαη ησλ πνιιώλ ηζηνξηώλ — πνπ ππάξρνπλ ζηελ Δπξώπε. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πνιπκνξθία, ε αγσγή ηνπ πνιίηε, σο δεύηεξε πηπρή ηεο επξσπατθήο 

δηάζηαζεο, έρεη σο ζηόρν λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνπο λένπο λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηόηεηεο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε πινπξαιηζηηθέο δεκνθξαηηθέο 

θνηλσλίεο θαη λα θάλνπλ λα αθνύγνληαη νη απόςεηο ηνπο. ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη σο εθ ηνύηνπ πεξηιακβάλνληαη ε αλνρή, ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε θαηαλόεζε 

ησλ άιισλ πνιηηηζκώλ θαζώο θαη νη δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Ζ 

«εξγαιεηνζήθε» ηεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά θαη ηνπ ελεξγνύ δεκνθξαηηθνύ πνιίηε ηζρύεη 

πέξα από ηα ζύλνξα ηεο Δπξώπεο θαη είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο επίζεο κέζα ζε έλα δηεζλέο 

πιαίζην.  

 

Δλώ ε «αγσγή ηνπ πνιίηε» ππό ηελ έλλνηα απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κεκνλσκέλα 

ζέκαηα, δελ ζα πξέπεη λα παξαβιεθζεί όηη κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ελδέρεηαη λα είλαη 

αθόκα πην ρξήζηκε γηα λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο θαηάιιειεο γηα λα 

δνύκε θαη λα εξγαδόκαζηε καδί κε άιια άηνκα δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκηθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ 

θαηαβνιώλ. Δπηπιένλ, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ δεκνθξαηηθέο 

δνκέο δηνίθεζεο πνπ ζα πιαηζηώζνπλ ην πεξηερνκέλνπ ησλ ζπνπδώλ, ώζηε ε δεκνθξαηία λα 

καζαίλεηαη θαη λα βηώλεηαη θαη ζην ζρνιείν.  

 

Τρέτοσζα καηάζηαζη και μελλονηικές προοπηικές 

 

Ζ πιεηνλόηεηα ησλ θξαηώλ κειώλ έρεη ζηαδηαθά ελζσκαηώζεη ηελ ελσζηαθή δηάζηαζε ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αιιά νη αληζόηεηεο κεηαμύ 

θαη εληόο ησλ θξαηώλ κειώλ εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη. Θα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ πνιύ 

πεξηζζόηεξα, γηα παξάδεηγκα όζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ ελσζηαθή δηάζηαζε, ηα εζληθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ζπρλά είλαη 

θαηαθεξκαηηζκέλα, κε πξννδεπηηθά, πνιύ γεληθά θαη ρσξίο ζπλνρή νύηε θαη 

ζπκπιεξσκαηηθόηεηα κε άιια δηδαζθόκελα γλσζηηθά αληηθείκελα, γεγνλόο πνπ θαζηζηά 

δύζθνιν γηα ηνπο καζεηέο λα δηακνξθώζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο ΔΔ. Λόγσ ηνπ 

αληηθηύπνπ ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηώλ, ε ΔΔ ζα πξέπεη λα έρεη κεγαιύηεξε 

παξνπζία ζην δηδαθηηθό πιηθό, ζε όια ηα επίπεδα θαη ζε όιεο ηηο κνξθέο εθπαίδεπζεο. ην 

πιαίζην απηό, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε. Ζ θαηάξηηζε ησλ δηδαζθόλησλ — αξρηθή θαη ελδηάκεζε θαηάξηηζε — πξέπεη λα 

πξνεηνηκαζηεί ζπζηεκαηηθά ώζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα δηδάζθνπλ γηα ηελ ΔΔ θαη ηηο αμίεο ζηηο 

νπνίεο απηή ζεκειηώλεηαη, ηόζν ζηε ζεσξία όζν θαη ζηελ πξάμε. Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ επξύηεξε θάιπςε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΔ θαη 

ηαπηόρξνλα λα πξνζαξκνζηνύλ θαιύηεξα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηα ελδηαθέξνληα ησλ ζπνπδαζηώλ. Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αίζνπζα ζα πξέπεη λα δίλνπλ ζηνπο ζπνπδαζηέο ηελ επζύλε γηα ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο, λα πξνβιέπνπλ ρξήζε δηαδξαζηηθώλ κεζόδσλ θαη εμσηεξηθά εξεζίζκαηα 

θαη παξαδείγκαηα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε ΔΔ επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

καζεηώλ.  
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ε επξσπατθό επίπεδν, νη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη από ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ πιήξσο, κε ζθνπό ηελ 

πξνώζεζε ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ, ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, ηεο πνιηηηζκηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θαηαλόεζεο. Ζ ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

ζηήξημεο θαη ε επξύηεξε πξόζβαζε ζηηο επθαηξίεο θηλεηηθόηεηαο πνπ ηα πξνγξάκκαηα απηά 

πξνζθέξνπλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο σο πξνο ηελ 

αληίιεςε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζηα θνηλά. 

 

Ζ Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα κεξηκλά ώζηε νη ελδηαθεξόκελνη λα ελεκεξώλνληαη θαη λα 

ελζαξξύλνληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο δπλαηόηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ παξέρνληαη από ηα 

πξνγξάκκαηα απηά. Δπηπιένλ, πιαηθόξκεο όπσο ην eTwinning, ε πύιε ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο (SEG) θαη ε EPALE γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη αληαιιαγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, θαζώο θαη γηα έξγα 

πνπ αθνξνύλ ηελ ΔΔ θαη ηα ζεζκηθά ηεο όξγαλα, θαζώο θαη ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε. 

 

Σα πθηζηάκελα εζληθά θαη επξσπατθά δίθηπα πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη πξνάγνπλ ηε δηδαζθαιία 

ζε ζέκαηα ΔΔ ζε δηάθνξα επίπεδα θαζώο θαη νη αληαιιαγέο κεηαμύ απηώλ ησλ δηθηύσλ ζα 

πξέπεη λα πξνσζεζνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. 

 

ε εζληθό επίπεδν, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα κεξηκλνύλ γηα ηε δηαξθή θαηαιιειόηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σα ζπζηήκαηα απηά πξέπεη λα 

επηθαηξνπνηνύληαη ηαθηηθά, βάζεη ησλ λέσλ δεδνκέλσλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ ηερλνινγία 

ώζηε λα βνεζνύλ ηνπο ζπνπδαζηέο λα απνθηνύλ ηηο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη κέζα ζηηο ζεκεξηλέο ηαρύηαηα εμειηζζόκελεο θαη αιιεινζπλδεδεκέλεο 

θνηλσλίεο. 

 

Σα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πνιύπινθεο θνηλσλίεο καο θαη 

αληηπξνζσπεύνπλ θνηλόηεηεο αηόκσλ κε δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε πνπ δνπλ θαη καζαίλνπλ 

καδί. πλεπώο, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα αλαιάβνπλ πεξαηηέξσ δξάζε γηα λα πξνσζήζνπλ 

ζηε δηδαθηηθή ύιε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ ηηο πνιππνιηηηζκηθέο αμίεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο. Οη αμίεο 

απηέο πξέπεη λα εκπνηίζνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ κε νξηδόληην ηξόπν. Γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ θηιόδνμνπ ζηόρνπ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αμηώλ, ηα ζρνιεία πξέπεη λα ιάβνπλ ηελ 

αληίζηνηρε ζηήξημε, ηόζν νηθνλνκηθή όζν θαη θάζε άιινπ είδνπο.  

 

Σέινο, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη επίζεο λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα δηεπθνιύλνπλ ην ξόιν ησλ 

θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη ησλ νξγαλώζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ ζηε γεθύξσζε ηνπ 

ράζκαηνο κεηαμύ ηεο ΔΔ θαη ησλ πνιηηώλ ηεο. 
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