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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων
(2011/2036(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Το 
σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων το 2009» (COM(2010)0595),

- έχοντας υπόψη τη σύμβαση σχετικά με το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων1,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις προτάσεις για 
την ανάπτυξη του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων2,

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004, της 22ας 
Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο 
λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών3,

- έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, που τέθηκε σε ισχύ την 3η Μαΐου 2008 και επικυρώθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Δεκεμβρίου 2010, και δη το άρθρο 24 αυτής4,

- έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων 
που παρουσιάστηκε στο Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 12, 13 και 
14 Απριλίου 2011 στις Βρυξέλλες5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 
(A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ υπογραμμίζει ότι η ΕΕ συμβάλλει στην 
ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου και η δράση της έχει ως στόχο να αναπτύσσει την 
ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, μέσω της εκμάθησης γλωσσών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία (ΕΣ) επιτρέπουν στους μαθητές να 
επιβεβαιώσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα και να αποκτήσουν γνώσεις ξένων 
γλωσσών υψηλού επιπέδου,

                                               
1 ΕΕ L 212 της 17.8.1994, σ. 3.
2 ΕΕ C 193Ε της 17.8.2006, σ. 333.
3 ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
5 Έγγρ.: 2011-02-D-39.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΕΣ δεν μπορούν να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία με τα 
διεθνή σχολεία διότι ανταποκρίνονται στην ανάγκη διδασκαλίας των παιδιών στη 
μητρική τους γλώσσα,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος λειτουργίας των ΕΣ δεν προσαρμόζεται πλέον στις 
τωρινές συνθήκες,

Ε. σημειώνοντας ότι στα σχολεία των Βρυξελλών και του Λουξεμβούργου υπάρχει 
πρόβλημα κορεσμού που βλάπτει την ποιότητα της εκπαίδευσης και εμποδίζει την 
εγγραφή άλλων παιδιών πέρα από τα παιδιά του προσωπικού των θεσμικών οργάνων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκπαιδευτικό μοντέλο στο οποίο βασίζονται τα ΕΣ θα έπρεπε 
να ενθαρρύνεται στα κράτη μέλη,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία ομαδοποίησης στο πλαίσιο του ίδιου εκπαιδευτικού 
συστήματος μαθητών προερχόμενων από διαφορετικούς πολιτιστικούς και γλωσσικούς 
χώρους, τα ταλέντα και οι ικανότητες των οποίων μπορεί να ποικίλλουν εξαιρετικά,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να ευνοηθεί η προσέγγιση και η αμοιβαία 
κατανόηση μεταξύ των μαθητών, προβλέπεται η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων από 
κοινού, στην ίδια γλώσσα, σε τάξεις του ίδιου επιπέδου,

Θ. υπενθυμίζοντας ότι τα ΕΣ χρηματοδοτούνται από τις συνεισφορές των κρατών μελών και 
από την εξισορροπητική εισφορά της ΕΕ,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των ΕΣ,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός μαθητών δίχως γλωσσικό τμήμα (SWALS) δεν παύει 
να αυξάνεται,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι SWALS επωφελούνται από βοήθεια εκμάθησης στη γλώσσα 
του γλωσσικού τμήματος στο οποίο εντάσσονται και μαθημάτων στη μητρική τους 
γλώσσα, πράγμα που επιφέρει σημαντικά και αυξανόμενα διαρθρωτικά έξοδα,

ΙΓ. υπενθυμίζοντας ότι το 2004 θεσπίστηκε ειδική εισφορά επί του μισθού των υπαλλήλων 
που προορίζεται κυρίως για τα ΕΣ,

Γενικές σκέψεις

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα ΕΣ θεωρούνται συχνά αδίκως ελιτίστικα 
σχολεία, ενώ η αποστολή τους είναι να παρέχουν εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα σε 
μαθητές των οποίων οι γονείς μπορεί να αναγκαστούν να αλλάξουν τόπο υπηρεσίας ή να 
επανενταχθούν στη χώρα καταγωγής τους·

2. εκτιμά ότι τα ΕΣ θα έπρεπε να αποτελούν πρότυπα και ότι η εξαγωγή αυτού του 
μοντέλου στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης θα ευνοούσε την επαγγελματική 
κινητικότητα·

Οργάνωση και εξάπλωση του συστήματος και του ευρωπαϊκού απολυτηρίου
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3. εκτιμά ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που καλούνται να αναλάβουν τα σχολεία 
πρέπει να συνοδεύονται από πραγματική ενίσχυση της διαχειριστικής τους αυτονομίας·

4. εμμένει στην ανάγκη θεμελίωσης των ΕΣ σε επαρκή νομική βάση, στο πλαίσιο του 
πεδίου αρμοδιότητας της ΕΕ, και επιθυμεί να συμμετάσχει σε κάθε διαδικασία 
προβληματισμού επί του θέματος αυτού·

5. ζητεί από το Ανώτατο Συμβούλιο να προβαίνει σε καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών για 
υποδομές και να λαμβάνει μέτρα που καθιστούν δυνατή την αποφυγή προβλημάτων 
κορεσμού· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
σχολείων τύπου ΙΙ και ΙΙΙ·

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ιδέα των ΕΣ στην επικράτειά τους με τη 
δημιουργία πιλοτικών ιδρυμάτων·

7. προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κοινά σχολικά προγράμματα σε όλες τις χώρες 
της Ένωσης·

8. συνιστά στα κράτη μέλη να προωθήσουν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους 
συστήματος ορισμένες ιδέες δανεισμένες από το σύστημα των ΕΣ προκειμένου να 
ενθαρρύνουν ήδη από την πιο νεαρή ηλικία την αντίληψη της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

9. υπενθυμίζει ότι οι κάτοχοι ευρωπαϊκού απολυτηρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
εισαγωγής σε κάθε πανεπιστήμιο της ΕΕ και ζητεί επίμονα από τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν για την τήρηση των σχετικών διατάξεων·

10. ενθαρρύνει την ανάπτυξη συμφωνιών αδελφοποίησης μεταξύ ΕΣ και εθνικών σχολείων·

Δημοσιονομικές πτυχές

11. διαπιστώνει ότι τα έσοδα παραμένουν στάσιμα ή σημειώνουν πτωτική τάση, κυρίως 
λόγω των εγγραφών που προέρχονται από συμβεβλημένους οργανισμούς ή οικογένειες 
εκτός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων οι οποίες δεν γίνονται πλέον δεκτές ελλείψει 
θέσεων·

12. επισημαίνει την ανάγκη εξορθολογισμού του κόστους διαχείρισης των εν λόγω σχολείων, 
αλλά υπογραμμίζει ότι οι απόπειρες περιορισμού των δαπανών δεν πρέπει να 
αμφισβητούν τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται η ιδέα των ΕΣ, όπως η 
διδασκαλία στη μητρική γλώσσα, από φυσικούς ομιλητές·

13. ζητεί από την Επιτροπή να ορίζει τη δημοσιονομική συνεισφορά της κατά τρόπο που να 
σέβεται τις εν λόγω αρχές και να επιτρέπει την ανάληψη επαρκούς αριθμού μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEN)·

14. διαπιστώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη αποδεσμεύονται ολοένα και περισσότερο από τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την απόσπαση καθηγητών, επικαλούμενα κυρίως τη 
διαφορά ανάμεσα στο ποσοστό μαθητών της εθνικότητάς τους και στη συνεισφορά που 
τους ζητείται να πραγματοποιήσουν στον προϋπολογισμό των σχολείων·

15. ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων γλωσσικών τμημάτων, εφόσον επιτευχθεί το ποσοστό 
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μαθητών, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι SWALS να παρακολουθούν 
διδασκαλία στη μητρική τους γλώσσα και να αποφεύγεται οποιαδήποτε διάκριση σε 
σχέση με τους μαθητές άλλων γλωσσικών τμημάτων, περιορίζοντας παράλληλα τα έξοδα 
που συνδέονται με το ειδικό καθεστώς των SWALS·

16. υπογραμμίζει ότι οι ελλείψεις αποσπασμένου προσωπικού πρέπει να αντισταθμίζονται με 
την τοπική πρόσληψη αναπληρωτών των οποίων η αμοιβή αναλαμβάνεται από τα 
σχολεία· ζητεί από το Ανώτατο Συμβούλιο να μεριμνήσει ώστε τα κράτη μέλη που δεν 
συμβάλλουν οικονομικά με την απόσπαση καθηγητών να καταβάλλουν οικονομική 
εισφορά ανάλογη με τον προϋπολογισμό των σχολείων·

17. θεωρεί ότι το τωρινό σύστημα χρηματοδότησης επιβάλλει δυσανάλογη επιβάρυνση όσον 
αφορά τις αποσπάσεις και την παροχή σχολικών υποδομών σε ορισμένα κράτη μέλη και 
ζητεί από το Ανώτατο Συμβούλιο να αναθεωρήσει το μοντέλο χρηματοδότησης των 
σχολείων και το μοντέλο πρόσληψης των καθηγητών·

18. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει διατάξεις για τον προσδιορισμό του ποσοστού της 
ειδικής εισφοράς για τα ΕΣ·

Παιδαγωγικές πτυχές

19. ζητεί τη γενίκευση της προσφυγής στις λεγόμενες κύριες γλώσσες για τη διδασκαλία 
όλων των μη βασικών μαθημάτων·

20. υπογραμμίζει την ανάγκη διεξαγωγής μιας εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών 
προγραμμάτων των ΕΣ·

21. επιθυμεί η πρόσληψη των αναπληρωτών να ανταποκρίνεται σε κριτήρια αριστείας και να 
ελέγχονται οι αναπληρωτές από επιθεωρητές·

22. βεβαιώνει εκ νέου ότι η ανάληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEN) 
παραμένει προτεραιότητα και ζητεί από το Ανώτατο Συμβούλιο να μεριμνήσει ώστε να 
εφαρμόζονται συντελεστές σε κάθε κατηγορία μαθητών κατά τον υπολογισμό του 
μεγέθους των τάξεων·

23. ζητεί από το Ανώτατο Συμβούλιο να προβλέψει τη θέσπιση ενός πιστοποιητικού 
περάτωσης σπουδών πέραν του απολυτηρίου για τους μαθητές που προσανατολίζονται 
στον επαγγελματικό κλάδο·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη και στο Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών 
Σχολείων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Η εν ισχύι κατάσταση

Το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχολείο δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Οκτώβριο του 1953 με 
την παρότρυνση μιας ομάδας υπαλλήλων. Αυτή η εκπαιδευτική εμπειρία, που συγκέντρωνε 
παιδιά με διαφορετικές μητρικές γλώσσες, κρίθηκε γρήγορα θετική και έτσι, με την πάροδο 
του χρόνου, ιδρύθηκαν 14 Ευρωπαϊκά Σχολεία σε διάφορες πόλεις, τα οποία, σύμφωνα με 
την ισχύουσα ονοματολογία, αντιστοιχούν στην κατηγορία των λεγόμενων σχολείων 
«τύπου Ι».

Το 2010 τα σχολεία αριθμούσαν 22.778 μαθητές, εκ των οποίων οι 14.292 ανήκαν στα 
σχολεία των Βρυξελλών και του Λουξεμβούργου, ήτοι το 63% περίπου του δυναμικού των 
σχολείων. Μεταξύ 2007 και 2010 ο σχολικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 8,35%. Για το 2012 
προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας δύο νέων σχολείων, στις Βρυξέλλες και στο 
Λουξεμβούργο.

Οι μαθητές κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Οι μαθητές κατηγορίας Ι είναι κατά κύριο 
λόγο τα παιδιά των μόνιμων υπαλλήλων και των συμβασιούχων υπαλλήλων των θεσμικών 
οργάνων. Το ποσοστό τους αυξάνεται διαρκώς και αντιπροσωπεύουν σήμερα σχεδόν τα τρία 
τέταρτα του σχολικού πληθυσμού. Το ποσοστό τους υπερβαίνει το 90% στα 4 σχολεία των 
Βρυξελλών, όπου οι ανεπαρκείς υποδομές επιβάλλουν μια πολιτική περιορισμού των 
εγγραφών για τους μαθητές κατηγορίας ΙΙ (μαθητές που γίνονται δεκτοί βάσει των 
προϋποθέσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των σχολείων και 
ορισμένων οργανισμών και επιχειρήσεων) και κατηγορίας ΙΙΙ (μαθητές των οποίων οι γονείς 
υπόκεινται στην καταβολή σχολικής εισφοράς). Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς 
χώρου, το Ανώτατο Συμβούλιο αποφάσισε να μην υπογράψει άλλες συμβάσεις κατηγορίας ΙΙ 
για τα σχολεία των Βρυξελλών.

2. Παιδαγωγικές πτυχές

Η παιδαγωγική οργάνωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων προβλέπει η βασική διδασκαλία να 
πραγματοποιείται στη μητρική γλώσσα του μαθητή. Κατά συνέπεια, κάθε σχολείο 
περιλαμβάνει πολλά γλωσσικά τμήματα. Η κατανομή των μαθημάτων και το περιεχόμενό 
τους είναι ίδια σε κάθε τμήμα.

Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις δημιουργίας νέου γλωσσικού τμήματος, οι μαθητές 
δίχως γλωσσικό τμήμα (SWALS) εγγράφονται σε ένα άλλο γλωσσικό τμήμα και 
επωφελούνται ταυτόχρονα από διδασκαλία στη μητρική τους γλώσσα και από ένα ειδικό 
πρόγραμμα αναβάθμισης των δεξιοτήτων στη γλώσσα του τμήματος στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένοι. 

Για την ενθάρρυνση μιας πραγματικής πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, αποδίδεται έμφαση 
στη μελέτη, στην κατανόηση και στη χρήση ξένων γλωσσών. Η μελέτη μιας πρώτης ξένης 
γλώσσας, που ονομάζεται επίσης «κύρια» γλώσσα (EN, DE ή FR) είναι υποχρεωτική από την 
πρώτη τάξη δημοτικού. Όλοι οι μαθητές μαθαίνουν μια δεύτερη ξένη γλώσσα από τη δευτέρα 
γυμνασίου. Τα μαθήματα γλώσσας συγκεντρώνουν ομάδες μαθητών διαφορετικών 
εθνικοτήτων και διδάσκονται από καθηγητές που είναι φυσικοί ομιλητές της εκάστοτε 
γλώσσας. Αυτή η γλωσσική πολυμορφία συναντάται στα μαθήματα της καλλιτεχνικής 
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παιδείας, της μουσικής παιδείας και της φυσικής αγωγής, που αποτελούνται πάντα από 
ομάδες διαφορετικών τμημάτων.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της διδασκαλίας: στο δημοτικό, στις εβδομαδιαίες «ευρωπαϊκές 
ώρες», συγκεντρώνονται παιδιά από όλα τα τμήματα για παιχνίδι και πολιτιστικές και 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία προσφέρουν μόνο μία κατεύθυνση, που 
οδηγεί στην απόκτηση «ευρωπαϊκού απολυτηρίου». Καθώς δεν είναι δυνατόν οι μαθητές που 
αντιμετωπίζουν σχολικές δυσκολίες να αλλάξουν κατεύθυνση, το σύστημα προβλέπει ένα 
συμπλήρωμα για τους μαθητές με ειδικές παιδαγωγικές ανάγκες (SEN), ούτως ώστε να 
μπορεί να αποκτά το δίπλωμα αυτό ο μέγιστος δυνατός αριθμός μαθητών. Το έτος 2009-2010 
το μέσο ποσοστό επανάληψης τάξης μεταξύ των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ανήλθε στο 2,7%1.

3. Δημοσιονομικές πτυχές και πολιτική στελέχωσης

Όπως υπενθυμίζεται στο προοίμιο της σύμβασης σχετικά με το καταστατικό των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων2, το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων αποτελεί «sui generis» 
σύστημα, βασισμένο στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Το άρθρο 25 της σύμβασης προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός των σχολείων χρηματοδοτείται 
από: 
1) τις συνεισφορές των κρατών μελών μέσω της συνεχούς καταβολής των μισθών για τους 
αποσπασμένους ή τοποθετημένους καθηγητές και, ενδεχομένως, με τη μορφή 
χρηματοδοτικής συμμετοχής που αποφασίζεται, με ομοφωνία, από το Ανώτατο Συμβούλιο,
2) τη συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη της 
διαφοράς μεταξύ του συνολικού ποσού δαπανών των σχολείων και του συνόλου των λοιπών 
εσόδων,
3) τις συνεισφορές των μη κοινοτικών οργανισμών με τους οποίους το Ανώτατο Συμβούλιο 
έχει συνάψει συμφωνία.

Όσον αφορά τις συνεισφορές των κρατών μελών, αποδεικνύεται ότι το 2010 ο αριθμός μη 
καλυπτόμενων από τα κράτη μέλη θέσεων αποσπασμένων εκπαιδευτικών ανήλθε σε 64, εκ 
των οποίων οι 27 θέσεις ήταν αγγλόφωνες. Τα αγγλικά είναι στην πραγματικότητα η γλώσσα 
που μαθαίνουν σχεδόν όλοι οι μαθητές και στο αγγλικό τμήμα (και το γαλλικό τμήμα) κυρίως 
εγγράφονται επίσης οι μαθητές δίχως γλωσσικό τμήμα (SWALS)3. Στην κατάσταση αυτή 
οφείλεται η ανισορροπία μεταξύ του ποσοστού βρετανών μαθητών και του ποσοστού 
ομοεθνών αποσπασμένων καθηγητών. Το γεγονός αυτό οδήγησε το Ανώτατο Συμβούλιο να 
υιοθετήσει το 2008 στο Ελσίνκι κάποιες γενικές αρχές για τον καθορισμό μιας δίκαιης 
κατανομής των εξόδων μεταξύ των κρατών μελών βάσει του ποσοστού ημεδαπών μαθητών 
τους (βλ. σημείο 4).

                                               
1 Δεδομένα κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2010-2011 για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, Έγγρ.: : 2010-D-569-
en-3.
2 ΕΕ L 212 της 17.8.1994, σ. 3.
3 Το 2010, στα σχολεία των Βρυξελλών, το 66,83% των SWALS ήταν εγγεγραμμένοι στο αγγλικό τμήμα, έναντι
29% στο γαλλικό τμήμα και 4% στο γερμανικό τμήμα.
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Υιοθετήθηκε μια προσέγγιση βάσει της οποίας επιτρέπεται στα κράτη μέλη που το επιθυμούν 
να προβαίνουν στην απόσπαση εκπαιδευτικών προκειμένου να διασφαλίζεται η διδασκαλία 
μιας δεδομένης γλώσσας από μη φυσικούς ομιλητές. Δύο χρόνια μετά, διαπιστώνουμε ότι 
λίγα κράτη μέλη είναι διατεθειμένα να αναλάβουν θέσεις που απαιτούν τη διδασκαλία σε μια 
αποκαλούμενη «κύρια» γλώσσα.

Ο μοναδικός τρόπος επίλυσης του προβλήματος της έλλειψης εκπαιδευτικών είναι, επομένως, 
η προσφυγή σε αναπληρωτές, δηλαδή καθηγητές που προσλαμβάνονται επιτόπου και 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό των σχολείων. Το ένα τρίτο των ωρών 
διδασκαλίας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία διδάσκονται πλέον από αναπληρωτές, γεγονός που 
επιβαρύνει λογικά τη συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό των σχολείων.

Έτσι, ενώ διαπιστώνουμε εξέλιξη των αντίστοιχων εισφορών των διαφόρων παραγόντων του 
συστήματος στους προϋπολογισμούς των σχολείων από το 2005, παρατηρούμε πτώση του 
τμήματος που αντιπροσωπεύουν οι συνεισφορές των κρατών μελών, αύξηση του τμήματος 
που αντιπροσωπεύει η συνεισφορά της Επιτροπής και πτώση του τμήματος που 
αντιπροσωπεύουν οι συνεισφορές των μαθητών κατηγορίας ΙΙΙ1.

4. Μεταρρύθμιση του 2009 και άνοιγμα του συστήματος

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που διατύπωσε κυρίως τις απόψεις του στο 
ψήφισμά του τού 2005 σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Σχολεία2, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να 
σκέφτεται, από το 2004, τον καλύτερο τρόπο μεταρρύθμισης του συστήματος των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της 
διεύρυνσης της Ένωσης. Η μεταρρύθμιση αυτή θα έπρεπε να αποτελεί επίσης μια ευκαιρία 
διεύρυνσης της πρόσβασης στις ευρωπαϊκές σπουδές. Στην πραγματικότητα, όπως 
υπογράμμισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του τού 2005, έχει αποδειχθεί η 
αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού παιδαγωγικού προτύπου και είναι σκόπιμο να είναι 
προσιτό και σε άλλους μαθητές πέραν των μαθητών των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Το Ανώτατο Συμβούλιο ενέκρινε τον Μάιο του 2009 τις αρχές της εν λόγω μεταρρύθμισης 
που βασίζεται ουσιαστικά σε τρεις άξονες:

 απλούστευση της συνολικής διακυβέρνησης του συστήματος προκειμένου οι 
αποφάσεις να λαμβάνονται στο κατάλληλο επίπεδο·

 μέριμνα ώστε τα έξοδα λειτουργίας του συστήματος να κατανέμονται δίκαια μεταξύ 
των κρατών μελών·

 άνοιγμα του συστήματος σε σχολεία τύπου ΙΙ (τα οποία είναι εθνικά σχολεία 
εγκεκριμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο που έχουν ως στόχο προτεραιότητας την 
υποδοχή των παιδιών των υπαλλήλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων) και σε 
σχολεία τύπου ΙΙΙ (τα οποία είναι εθνικά σχολεία εγκεκριμένα από το Ανώτατο 
Συμβούλιο που έχουν τη δυνατότητα να υποδεχτούν παιδιά αδιακρίτως).

                                               
1 Ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Σχολείων, Έγγρ.: : 2011-
02-D-39-en-1.
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτάσεις για την ανάπτυξη του συστήματος των 
ευρωπαϊκών σχολείων (ΕΕ C 193E της 17.8.2006, σ. 333).
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Έκτοτε, πολλά εθνικά σχολεία στην επικράτεια της Ένωσης που παρέχουν ευρωπαϊκή 
εκπαίδευση υπέγραψαν σύμβαση έγκρισης που τα εξουσιοδοτεί να παρέχουν το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα σπουδών και να απονέμουν εντέλει το ευρωπαϊκό απολυτήριο.

5. Θέση του εισηγητή

Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία δημιουργήθηκαν για να εξασφαλίσουν στα παιδιά των υπαλλήλων 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που καλούνται να εργαστούν και να ζήσουν στο 
εξωτερικό σε ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον την πρόσβαση σε εκπαίδευση στη 
μητρική τους γλώσσα, κατά τρόπον ώστε τα παιδιά αυτά να μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
επανενταχθούν σε ένα σχολικό ίδρυμα στη χώρα καταγωγής τους. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για 
πολυτέλεια, αλλά για αναγκαιότητα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, σε όλα τα κράτη μέλη, η παιδεία είναι δωρεάν και ότι οι 
υπάλληλοι των θεσμικών οργάνων δεν έχουν άλλη επιλογή από το να εγγράψουν τα παιδιά 
τους σε αυτά τα ειδικά ιδρύματα αν θέλουν να τους εξασφαλίσουν εκπαίδευση στη μητρική 
τους γλώσσα.

Είναι προφανές ότι, περισσότερα από 50 χρόνια μετά τη δημιουργία του πρώτου Ευρωπαϊκού 
Σχολείου, η ιδέα πρέπει να αναπτυχθεί και να προσαρμοστεί στις νέες οικονομικές και 
κοινωνικές απαιτήσεις. Πρέπει, ωστόσο, να παραμείνει πρότυπο έμπνευσης για τα εθνικά 
σχολικά συστήματα, αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και ευνοώντας την ανάπτυξη 
της κινητικότητας.

Εάν λόγω της οικονομικής κρίσης είναι απαραίτητες ορισμένες δημοσιονομικές περικοπές, 
απαιτείται περαιτέρω ανάλυση της κατάστασης τόσο από την άποψη της επένδυσης για το 
μέλλον των νέων Ευρωπαίων όσο και από την άποψη του κόστους. Οι οικονομίες δεν θα 
έπρεπε να θίγουν τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται το σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία πρέπει να συνεχίσει να πραγματοποιείται από τους 
καθηγητές στη μητρική τους γλώσσα. Κάθε καταστρατήγηση της αρχής αυτής συνιστά 
παρέκκλιση και εάν το σύστημα αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς την εύρεση φυσικών 
ομιλητών, τότε ενδείκνυται η μεταρρύθμιση της πολιτικής προσλήψεων. Προτού όμως 
εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας νέας μεταρρύθμισης, ο εισηγητής εκτιμά ότι θα έπρεπε 
καταρχάς να αξιοποιηθεί πλήρως το τωρινό σύστημα, που προβλέπει ότι τα κράτη μέλη 
μπορούν να καταβάλουν μια χρηματοδοτική συνεισφορά στον προϋπολογισμό των σχολείων 
εάν δεν αποσπάσουν καθηγητές.

Όσον αφορά την πολιτική στελέχωσης, ο εισηγητής διαπιστώνει ότι η μη τήρηση από τα 
κράτη μέλη των υποχρεώσεών τους σχετικά με την απόσπαση καθηγητών ασκεί κατά 
συνέπεια πολύ μεγάλη πίεση στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Στην πραγματικότητα, 
καθίσταται απαραίτητη η πρόσληψη ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού «αναπληρωτών» οι 
οποίοι πληρώνονται απευθείας από τα σχολεία, γεγονός που επιβαρύνει πολύ περισσότερο 
την εξισορροπητική συνεισφορά που καταβάλλει η Επιτροπή. Είναι επιτακτική ανάγκη να 
υπενθυμιστεί στα αθετούντα κράτη μέλη η υποχρέωσή τους να διαθέτουν καθηγητές ανάλογα 
με τις ποσοστώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, για να αποσυμφορηθεί ο φόρτος ορισμένων κρατών μελών, και κυρίως 
εκείνων που παρέχουν τους καθηγητές των γλωσσικών τμημάτων στα οποία είναι 
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εγγεγραμμένοι οι περισσότεροι μαθητές δίχως γλωσσικό τμήμα (SWALS), πρέπει να υπάρξει 
μέριμνα ούτως ώστε η έννοια της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα να εφαρμόζεται από τη 
στιγμή που επιτυγχάνεται η ποσόστωση μαθητών που απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας 
γλωσσικού τμήματος. Αυτός, εξάλλου, είναι ο μόνος τρόπος να αποφευχθεί κάθε διάκριση 
μεταξύ των μαθητών SWALS και των υπόλοιπων μαθητών.

Ο εισηγητής εκτιμά επίσης ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν σημαντικές εξοικονομήσεις αν 
γενικευόταν η προσφυγή στις λεγόμενες κύριες γλώσσες (αγγλική, γερμανική και γαλλική) 
για τη διδασκαλία όλων των μη βασικών μαθημάτων.

Γενικά, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι θα έπρεπε να προσανατολιστούμε περισσότερο στη 
δημιουργία ιδρυμάτων τύπου ΙΙ και τύπου ΙΙΙ, που συμβάλλουν σημαντικά στην παροχή
«ευρωπαϊκής» παιδείας προσιτής σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών.

Στην πραγματικότητα, εάν ο απολογισμός της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων είναι 
θετικός, καθώς το σύστημα αυτό ανοίγει προοπτικές για τη δημιουργία του σκελετού ενός 
ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος, εναπόκειται στα κράτη μέλη να πασχίσουν όχι μόνο 
για τη διατήρηση του εν λόγω συστήματος, αλλά και για την άνθηση αυτού του ενιαίου και 
εξαιρετικού εκπαιδευτικού μοντέλου στην Ευρώπη.


