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European Schools: A model of multicultural education 
European Schools are institutions that have developed the last 50 years. In those 
schools pupils from different countries study in the same educational setting and 
under a common curriculum. Language is the only subject that is exerted from the 
common curriculum. In the following text are presented the basic principles and 
objectives that are followed by the European Schools, as well as their management 
and financing process. Their experience of educating pupils from different countries, 
in the same school, is fruitful and challenging. Propositions about multicultural 
education that arrived from these experience is presented.   
  
Προέλευση και εξέλιξη 
  
Το πρώτο Ευρωπαϊκό σχολείο δηµιουργήθηκε τον Οκτώβριο του  1953 στο 
Λουξεµβούργο µετά από πρωτοβουλία των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή κοινότητα 
Άνθρακα και Χάλυβα και εδραιώθηκε µε την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου το 1957, 
που καθιστούσε το σχολείο του Λουξεµβούργου ως το πρώτο Ευρωπαϊκό σχολείο.  
Από τότε ως σήµερα δηµιουργήθηκαν 13 ακόµη Ευρωπαϊκά σχολεία σε διάφορες 
χώρες µέλη, που στόχο έχουν την εκπαίδευση των παιδιών των εργαζοµένων στα 
θεσµικά όργανα (Συµβούλιο, Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή, Ελεγκτικό Συνέδριο, ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Επιτροπή 
των Περιφερειών. Περισσότερες πληροφορίες στο http://europa.eu.int/index_el.htm 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).  
Η εκπαίδευση αυτού του είδους παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα 
από τη χώρα προέλευσής τους και τη µητρική τους γλώσσα, επιτρέποντάς τα να 
αναπτυχθούν σε ένα πολυπολιτισµικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον παρόµοιο µε αυτό 
το οποίο ζουν, αλλά και να επιστρέψουν – αν το επιθυµούν στη χώρα καταγωγής 
τους, για να συνεχίσουν ανώτατες σπουδές στη µητρική τους γλώσσα. 
Η εγγραφή στα σχολεία των παιδιών των εργαζοµένων στα όργανα της Ε.Ε είναι 
δωρεάν. ∆ικαίωµα φοίτησης, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, έχουν και µαθητές των 
οποίων οι γονείς δεν εργάζονται σε αυτά τα όργανα. Η διαφορά είναι ότι για την 
οµάδα αυτή υπάρχουν δίδακτρα, το ποσό των οποίων καθορίζεται από τη διοικούσα 
επιτροπή.  
Σήµερα λειτουργούν τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά σχολεία (Ε.Σ.), Ονοµασία σχολείου 
(Χώρα υποδοχής): 
Λουξεµβούργου Ι (Λουξεµβούργο), Λουξεµβούργου ΙΙ (Λουξεµβούργο), Βρυξέλλες Ι 
(Βέλγιο), Μόλ  (Βέλγιο), Βαρέζε (Ιταλία), Καρλσρούη (Γερµανία), Μπέργκεν      
(Ολλανδία), Βρυξέλλες ΙΙ  (Βέλγιο), Μόναχο (Γερµανία) Κούλαµ  (Αγγλία), 
Βρυξέλλες ΙΙΙ  (Βέλγιο), Φρανγκφούρτη  (Γερµανία), Αλικάντε (Ισπανία), Ηράκλειο 
(Ελλάδα). 
  
Αρχές και στόχοι 
  
Οι αρχές και οι στόχοι των Ε.Σ. είναι κοινοί για όλα και είναι οι ακόλουθοι: 

 Να δώσουν στα παιδιά την δική τους πολιτιστική ταυτότητα (της χώρας 
προέλευσης) – το εφαλτήριο για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ταυτότητας. 
 Να δώσουν ευρεία και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες 
εκπαίδευσης (το απολυτήριο των Ευρωπαϊκών σχολείων – baccalaureate – 
αναγνωρίζεται για την εισαγωγή στις ανώτατες σχολές σε όλες τις χώρες µέλη 
της Ε.Ε, ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα των Ε. Σ.). 
 Να αναπτύξουν υψηλό επίπεδο εκµάθησης της µητρικής αλλά και των ξένων 
γλωσσών. 



 Να αναπτύξουν µαθηµατικές και επιστηµονικές δεξιότητες σε όλη την 
περίοδο της εκπαίδευσής τους. 
 Να ενθαρρύνουν µια Ευρωπαϊκή, αλλά και µια παγκόσµια προοπτική µέσα 
από όλα τα µαθήµατα. 
 Να ενθαρρύνουν τη δηµιουργικότητα στη µουσική και τις πλαστικές τέχνες 
καθώς και την προσέγγιση των τεχνών κάτω από ένα πρίσµα µιας κοινής 
Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
 Να αναπτύξουν φυσικές και σωµατικές δεξιότητες, µέσα από την καλλιέργεια 
του υγιεινού τρόπου ζωής και τη συµµετοχή σε αθλήµατα και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες. 
 Να προσφέρουν στους/ στις µαθητές/τριες τους επαγγελµατική καθοδήγηση 
στις επιλογές των µαθηµάτων τους και στην επιλογή των τριτοβάθµιων 
σπουδών τους. 
 Να υιοθετήσουν την ανοχή, τη συνεργασία, την επικοινωνία και το 
ενδιαφέρον για τους άλλους µέσα στη σχολική κοινότητα και πέρα από αυτή. 
 Να καλλιεργήσουν στους/ στις µαθητές/τριες τους ένα ικανοποιητικό 
προσωπικό, κοινωνικό και ακαδηµαϊκό επίπεδο και να τους προετοιµάσουν 
για το επόµενο επίπεδο εκπαίδευσης. 

  
∆ιοίκηση  
 
Τα Ε.Σ. θεωρούνται δηµόσια σχολεία και οριοθετούνται από µια διακρατική 
συµφωνία ‘Το καταστατικό των Ευρωπαϊκών σχολείων’ (The Statute of the European 
School) το οποίο θεσπίστηκε και από τα δεκαπέντε κράτη µέλη. Το σώµα που διοικεί 
τα Ευρωπαϊκά σχολεία συνίσταται από τους Υπουργούς Παιδείας των κρατών µελών 
ή τους αντιπροσώπους τους (Υψηλόβαθµούς δηµόσιους υπαλλήλους του Υπουργείου 
Παιδείας ή του Υπουργείου Εξωτερικών - για την Ελλάδα ο εκπρόσωπος είναι 
υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας), από τους αντιπροσώπους της Ε.Ε και από τους 
αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού γραφείου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας. Αυτό το 
Ανώτατο Συµβούλιο αποφασίζει τόσο για παιδαγωγικά όσο και για διοικητικά και 
οικονοµικά θέµατα. 
Τα θέµατα που απασχολούν τα Ε.Σ. πριν την τελική συζήτησή τους από το Ανώτατο 
Συµβούλιο περνούν από δυο προπαρασκευαστικές επιτροπές. Την Παιδαγωγική 
Επιτροπή στην οποία µετέχουν οι Εθνικοί Επιθεωρητές, οι διευθυντές των σχολείων 
και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών. Η επιτροπή αυτή εξετάζει 
κυρίως θέµατα που αφορούν την οργάνωση του σχολείου και το αναλυτικό του 
πρόγραµµα. Υπάρχει επίσης η ∆ιοικητική και Οικονοµική επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από ειδικούς οικονοµολόγους από τα Υπουργεία Οικονοµικών των 
κρατών µελών και εξετάζει τις οικονοµικές επιπτώσεις των παιδαγωγικών προτάσεων 
και τους προϋπολογισµούς ετήσιους και περιοδικούς, τόσο του κάθε σχολείου, όσο 
και τον κεντρικό προϋπολογισµό όλων των σχολείων. 
Τέλος υπάρχει το σώµα των Εθνικών Επιθεωρητών, το οποίο εποπτεύει την ποιότητα 
της εκπαίδευσης που παρέχεται σε κάθε σχολείο. Για κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης 
υπάρχει διαφορετικό σώµα που συνίσταται από Εθνικούς Επιθεωρητές των 
αντίστοιχων βαθµίδων. Κάθε χώρα εκπροσωπείται από έναν εθνικό επιθεωρητή. Οι 
εθνικοί επιθεωρητές επισκέπτονται τις τάξεις, δίνουν οδηγίες για την καλύτερη 
λειτουργία του σχολείου σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς και αξιολογούν 
εκπαιδευτικούς και διευθυντές. Η ανανέωση των συµβολαίων των εκπαιδευτικών που 
αποσπώνται στα Ε.Σ. εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τις εκθέσεις αξιολόγησης 
των εθνικών επιθεωρητών. Το εν λόγω σώµα συναντάται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα και καταθέτει προτάσεις, για θέµατα που αφορούν τα αναλυτικά 
προγράµµατα, τις µεθόδους διδασκαλίας και τις αξιολογήσεις. 
Εκτός από τις προαναφερθείσες µονάδες διοίκησης το κάθε σχολείο έχει το δικό του 
σώµα διοίκησης, το οποίο συνίσταται από έναν/ µια εκπρόσωπο του Ανωτάτου 
Συµβουλίου, το/ τη διευθυντή/ τρια του σχολείου, έναν/ µια εκπρόσωπο της Ε.Ε, δυο 
εκλεγµένους εκπροσώπους του συλλόγου διδασκόντων και δυο εκπροσώπους του 



συλλόγου γονέων. Τα θέµατα που επεξεργάζεται το σώµα αυτό αφορούν τη 
διαχείριση και τη διοίκηση των σχολικών µονάδων, την εύρεση κονδυλίων για 
χρηµατοδότηση και γενικότερα την καλύτερη δυνατή λειτουργία του σχολείου. 
Κάθε σχολική µονάδα έχει ένα γενικό διευθυντή, που πρέπει να µπορεί στη χώρα του 
να διευθύνει  µονάδες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και από δυο υποδιευθυντές, έναν/ 
µια για το δηµοτικό και ένα/ µια για το γυµνάσιο. Οι διευθυντές των σχολείων καθώς 
και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό αποσπώνται από τη χώρα προέλευσής τους 
για θητεία µέγιστης διάρκειας εννέα χρόνων, (για την Ελλάδα το µέγιστο διάστηµα 
απόσπασης για διευθυντικές θέσεις είναι επτά χρόνια και για διδακτικές θέσεις 
πέντε). 
Σπουδαίο ρόλο στη λειτουργία του σχολείου παίζει και ο Σύλλογος Γονέων, ο οποίος 
συµµετέχει ενεργά σε διάφορες επιτροπές και οµάδες εργασίας. Τέλος τα σχολεία 
διαθέτουν και επιτροπή µαθητών, η οποία µε δυο εκπροσώπους της συµµετέχει στην 
παιδαγωγική επιτροπή. 
  
Λειτουργία 
  
Σε κάθε σχολείο λειτουργούν διάφορα γλωσσικά τµήµατα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν 11 διαφορετικές γλώσσες, οι επίσηµες γλώσσες (Aγγλικά, Γαλλικά, 
Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, ∆ανικά, Σουηδικά, 
Φιλανδικά και φυσικά Ελληνικά) στις µέχρι τώρα ενταγµένες χώρες, το κάθε 
ευρωπαϊκό σχολείο έχει διάφορα γλωσσικά τµήµατα, τα οποία οι γονείς επιλέγουν για 
να εγγράψουν τα παιδιά τους.  
Η εγγραφή ενός παιδιού στο γλωσσικό τµήµα της µητρικής του γλώσσας και εφόσον 
έχει φοιτήσει σε σχολεία της ίδιας γλώσσας δεν παρουσιάζει καµία δυσκολία. Σε 
περίπτωση που οι γονείς θέλουν να εγγράψουν το παιδί τους σε γλωσσικό τµήµα 
άλλο από αυτό της µητρικής του γλώσσας, αυτό θα πρέπει να περάσει από 
κατατακτήριες εξετάσεις για να ελεγχθεί το επίπεδο γνώσης της γλώσσας.  
Η εκµάθηση µιας δεύτερης ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική από το πρώτο έτος 
φοίτησης στο δηµοτικό σχολείο. Η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας συνοδεύει 
το µαθητή /τρια ως την αποφοίτησή του/ της από το Γυµνάσιο. Στην πρώτη ξένη 
γλώσσα κατά τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση θα παρακολουθεί µια σειρά από 
µαθήµατα επιλογής (δες παρακάτω). Στη δευτέρα τάξη του Γυµνασίου όλοι οι 
µαθητές/τριες υποχρεώνονται να επιλέξουν την εκµάθηση ακόµη µιας ξένης 
γλώσσας. Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα των Ε.Σ. είναι η πολύ καλή 
εκµάθηση των ξένων γλωσσών, γιατί η διδασκαλία τους γίνεται από εκπαιδευτικούς 
των οποίων η γλώσσα που διδάσκουν είναι η µητρική. Επίσης πολλοί από αυτούς /ές 
έχουν εκπαιδευτεί στη διδασκαλία της µητρικής τους γλώσσας ως ξένης.  
Τα τµήµατα ξένης γλώσσας αποτελούνται από µαθητές/ τριες διαφορετικών 
εθνικοτήτων, αλλά της ίδιας ηλικίας. Αυτό βοηθά τα παιδιά να έρθουν σε επαφή µε 
συνοµηλίκους τους άλλων γλωσσικών τµηµάτων, να δηµιουργήσουν φιλικές, αλλά 
και ανταγωνιστικές σχέσεις, να γνωρίσουν άλλες κουλτούρες και νοοτροπίες 
παίρνοντας µια γεύση της ευρωπαϊκής πραγµατικότητας. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί 
και ο θεσµός των ευρωπαϊκών ωρών (τρίωρο µάθηµα) που εφαρµόζεται στο δηµοτικό 
σχολείο.  Κατά τις ώρες αυτές µαθητές/ τριες από διάφορα γλωσσικά τµήµατα 
κατανέµονται σε οµάδες µε βάση την ηλικία τους και συνεργάζονται σε πολιτιστικές, 
αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 
Η ίδια φιλοσοφία επικρατεί και στο γυµνάσιο για τα µαθήµατα των καλών τεχνών, 
µουσικής και φυσικής αγωγής. Από την τρίτη τάξη του Γυµνασίου τα µαθήµατα των 
κοινωνικών επιστηµών δηλαδή της ιστορίας και της γεωγραφίας διδάσκονται και 
εξετάζονται στην πρώτη ξένη γλώσσα επιλογής (οι γλώσσες αυτές είναι τρεις τα 
Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερµανικά). Έτσι δίνεται η ευκαιρία συνεργασίας και 
συνύπαρξης στο ίδιο µάθηµα µαθητών /τριών που προέρχονται από διαφορετικά 
γλωσσικά τµήµατα, έχουν την ίδια ηλικία και κανένας/ καµία δεν έχουν τη γλώσσα 
διδασκαλίας ως µητρική. Τέλος στην καλύτερη εξάσκηση και κατανόηση των ξένων 



γλωσσών συµβάλλει η καθηµερινή συναναστροφή των µαθητών/ τριών στην αυλή, 
αλλά και σε άλλους χώρους του σχολείου. 
            Το µάθηµα των Θρησκευτικών γίνεται σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης από 
θρησκευτικούς λειτουργούς ή θεολόγους των διαφόρων θρησκευµάτων που 
υπάρχουν, έτσι ώστε το κάθε παιδί ανάλογα µε τα θρησκευτικά πιστεύω του να 
µπορεί να παρακολουθήσει το αντίστοιχο τµήµα (Υπάρχουν τµήµατα για 
Χριστιανούς Ορθόδοξους, Καθολικούς, ∆ιαµαρτυρόµενους, καθώς και για 
Ισραηλίτες και Μωαµεθανούς. Υπάρχει επίσης τµήµα Ηθικής για όσους δεν θέλουν 
να παρακολουθήσουν Θρησκευτικά). Και εδώ τα τµήµατα είναι µικτά όσον αφορά 
στην εθνικότητα. 
  
Νηπιαγωγείο – ∆ηµοτικό – Γυµνάσιο – Λύκειο 
  
Νηπιαγωγείο 
  
Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι από ένα ως δυο χρόνια, στο δηµοτικό πέντε και στο 
γυµνάσιο επτά. Η φοίτηση στο δηµοτικό και στο γυµνάσιο είναι υποχρεωτική. Στο 
νηπιαγωγείο γίνονται δεκτά τα παιδιά που έχουν συµπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας 
τους, ενώ για να γραφτούν στο δηµοτικό τα παιδιά θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει 
το 6ο έτος της ηλικίας τους µέχρι το τέλος της ηµερολογιακής χρονιάς που γίνεται η 
εγγραφή (δηλαδή µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του αντίστοιχου έτους). Ενώ για την 
εισαγωγή στο γυµνάσιο χρειάζεται να συµπληρώσουν το 11 έτος µέχρι το τέλος του 
ηµερολογιακού έτους. 
  
∆ηµοτικό 
  
Το δηµοτικό αποτελείται από πέντε τάξεις. Από την 1η δηµοτικού οι γονείς επιλέγουν 
ποια ξένη γλώσσα θα παρακολουθήσουν ως πρώτη τα παιδιά τους στα χρόνια που θα 
ακολουθήσουν στην εκπαίδευση. Η αξιολόγηση των µαθητών γίνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα, ενώ βαθµολογία δίνεται κάθε έξι µήνες. Όλα τα γλωσσικά 
τµήµατα ακολουθούν κοινά αναλυτικά προγράµµατα σε όλα τα µαθήµατα (τα οποία 
καθορίζονται από την Παιδαγωγική Επιτροπή και εγκρίνονται από το Ανώτατο 
Συµβούλιο), εκτός από το µάθηµα της γλώσσας, όπου εκεί ακολουθείται το 
αναλυτικό πρόγραµµα της κάθε χώρας.  
Τα εγχειρίδια και τα υλικά ή οι δραστηριότητες που θα χρησιµοποιηθούν για την 
πραγµατοποίηση των στόχων αυτών, είναι επιλογή της Παιδαγωγικής Επιτροπής, των 
συνελεύσεων των γλωσσικών τµηµάτων και των εκπαιδευτικών προσωπικά. Για 
παράδειγµα τα µαθηµατικά έχουν κοινό βιβλίο για όλα τα γλωσσικά τµήµατα 
µεταφρασµένο σε όλες τις γλώσσες  της Ε.Ε. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλα 
εγχειρίδια, µε την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί η διδασκαλία του προτεινόµενου 
κοινού βιβλίου. 
Κάθε έτος του δηµοτικού (και το νηπιαγωγείο έχει αυτή τη δυνατότητα απλώς η 
διάρκεια της εκδροµής όπως και στην πρώτη τάξη περιορίζεται σε δυο ή τρεις µέρες 
αντί για µια βδοµάδα) πραγµατοποιεί µια εκπαιδευτική εκδροµή διάρκειας από 3 ως 
13 µέρες (ανάλογα µε την ηλικία και τους στόχους), η οποία είναι κοινή για όλα τα 
γλωσσικά τµήµατα και συνήθως γίνεται το ίδιο χρονικό διάστηµα για όλους/ ες 
µαθητές / τριες της ίδιας ηλικίας, (π.χ. όλοι/ ες µαθητές/ τριες της 3ης τάξης 
πηγαίνουν για 5 µέρες στην εξοχή όπου µελετούν τη ζωή στη φύση, στις λίµνες, στα 
ποτάµια καθώς και τα ζώα της περιοχής – ύλη που διδάσκονται κατά τη χρονιά αυτή 
στο µάθηµα της µελέτης του περιβάλλοντος). Ο εκπαιδευτικός στόχος της εκδροµής 
είναι να ασχοληθούν µε ένα θέµα το οποίο δούλεψαν κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους που διανύουν. Ο πολιτιστικός και κοινωνικός στόχος είναι µοιραστούν 
εµπειρίες για µια βδοµάδα µε παιδιά από το δικό τους, αλλά και από άλλα γλωσσικά 
τµήµατα. 
Τα παιδιά στο διάστηµα αυτό ζουν µαζί µε τους/ τις δασκάλους/ ες τους, τους 
συνοδούς τους και τα παιδιά των άλλων γλωσσικών τµηµάτων στον ίδιο χώρο. 



Μένουν σε δωµάτια 2, 3ων ή 4ων ατόµων και µοιράζονται την ίδια τραπεζαρία. 
Συµµετέχουν σε κοινές δραστηριότητες και συνεργάζονται µεταξύ τους. Επίσης 
µαθαίνουν να ζουν για µικρό χρονικό διάστηµα µακριά από το σπίτι και να 
αυτοεξυπηρετούνται σε σηµαντικό βαθµό. Μια εµπειρία µοναδική για τα ελληνικά 
ιδίως δεδοµένα, όπου το παιδί παραµένει σε µεγάλο βαθµό προσκολληµένο στην 
οικογένεια και υπερπροστατευµένο.  
  
Γυµνάσιο – Λύκειο 
  
Το γυµνάσιο και λύκειο είναι ενιαία και οργανωµένα ως εξής: Στις τρεις πρώτες 
τάξεις οι µαθητές /τριες ακολουθούν κοινά µαθήµατα, που είναι γνωστά ως κύκλος 
παρατήρησης. Τα περισσότερα αντικείµενα διδάσκονται στη µητρική γλώσσα, 
παρόλο που στο δεύτερο χρόνο αρχίζουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα και στο τρίτο 
διδάσκονται την ιστορία και τη γεωγραφία στην πρώτη ξένη γλώσσα επιλογής τους. 
Τα Λατινικά προσφέρονται από το τρίτο έτος ως µάθηµα επιλογής. Στις τάξεις 4η και 
5η το υποχρεωτικό µάθηµα των φυσικών επιστηµών υποδιαιρείται σε χηµεία και 
βιολογία και εµφανίζεται η δυνατότητα επιλογής ανάµεσα στο µάθηµα των 
κανονικών ή προχωρηµένων µαθηµατικών. Προαιρετικές επιλογές που 
παρουσιάζονται στο έτος αυτό είναι τα Οικονοµικά, η τρίτη Ξένη Γλώσσα και τα 
Αρχαία Ελληνικά. 
Οι τάξεις 6η και 7η είναι µια ενότητα και οδηγούν στην απόκτηση του baccalaureate. 
Κατά το στάδιο αυτό και παρόλο που υπάρχει ένας βασικός κορµός µαθηµάτων 
(Μητρική Γλώσσα, Μαθηµατικά, Επιστήµες, Φιλοσοφία, Φυσική Αγωγή, Ιστορία και 
Γεωγραφία), οι µαθητές/ τριες µπορούν να επιλέξουν από µια µεγάλη γκάµα επιπλέον 
γνωστικών αντικειµένων, τα οποία µπορεί να µελετήσουν για δυο, τέσσερις ή 
περισσότερες περιόδους. 
Οι µαθητές αξιολογούνται ταχτικά και οι έλεγχοι δίνονται τρεις ή τέσσερις φορές το 
χρόνο. Οι µαθητές που δεν πληρούν τα θεσπισµένα κριτήρια προαγωγής (βάση το 6 
µε άριστα το 10) υποχρεούνται να επαναλάβουν την τάξη.  
  
Ενισχυτική ∆ιδασκαλία 
  
Στους µαθητές/ τριες  του δηµοτικού µε µαθησιακές δυσκολίες παρέχεται 
υποστηρικτική διδασκαλία από εξειδικευµένους/ ες δασκάλους/ ες σε οµάδες, 
ατοµικά, µέσα ή έξω από την τάξη. Στο Γυµνάσιο υποστηρικτική διδασκαλία 
προσφέρεται µόνο για τα γνωστικά αντικείµενα της Μητρικής, της πρώτης Ξένης 
Γλώσσας και των Μαθηµατικών.  
Όταν τα παιδιά έρχονται στο σχολείο µε ανεπαρκείς γνώσεις για το επίπεδό τους τότε 
δικαιούνται για ένα περιορισµένο διάστηµα ενισχυτική διδασκαλία, ώστε να φτάσουν 
το επιθυµητό για την τάξη τους επίπεδο. Για τους µαθητές/ τριες µε αναπηρίες 
υπάρχει η δυνατότητα ιδιαίτερων ρυθµίσεων σε διδασκαλία, εξοπλισµό ή και τα δυο. 
  
Παράλληλες δραστηριότητες 
  
Κάθε σχολείο σε συνεργασία µε το Σύλλογο γονέων οργανώνει αρκετές παράλληλες 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος για το µεσηµεριανό φαγητό και 
των ελεύθερων απογευµάτων. Οι παράλληλες δραστηριότητες περιλαµβάνουν 
αθλήµατα, θέατρο, τέχνες, φωτογραφία και επιστήµες και η συµµετοχή των µαθητών/ 
τριών σε αυτές προϋποθέτει πληρωµή διδάκτρων τα οποία καταβάλλουν οι γονείς.  
  
Ευρωπαϊκά σχολεία και Ελλάδα 
  
Ολοκληρωµένα ελληνικά γλωσσικά τµήµατα υπάρχουν σε τέσσερα Ε.Σ., του 
Λουξεµβούργου Ι, των Βρυξελλών ΙΙΙ, του Μονάχου και του Ηρακλείου, Κρήτης. Η 
Ελλάδα κατέχει τη θέση διευθυντή στο Μπέργκεν της Ολλανδίας και υποδιευθυντή 



στο Γυµνάσιο των Βρυξελλών ΙΙΙ, στο ∆ηµοτικό του Λουξεµβούργου ΙΙ και στο 
∆ηµοτικό του Ηρακλείου της Κρήτης. 
  
Παρόν και µέλλον 
             
Τα Ευρωπαϊκά σχολεία αποτελούν µια ευρωπαϊκή αποκλειστικότητα. Είναι µια 
συντονισµένη προσπάθεια παροχής διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στη µητρική 
 γλώσσα των µαθητών. Ευνοεί τη συναναστροφή µε συµµαθητές /τριες διαφορετικών 
χωρών, την άµεση επαφή µε πολλές από τις γλώσσες που µιλιούνται στην κοινότητα 
και υποχρεώνει τη συνύπαρξη µέσα από τη διαφορετικότητα. Η πραγµατικότητα 
δείχνει ότι όλα αυτά δεν είναι εύκολα και δεν είναι πάντα πετυχηµένες οι 
προσπάθειες επικοινωνίας και συνύπαρξης. Παρόλα αυτά παραµένει µια εµπειρία 
µοναδική που βοηθά στην ωρίµανση και την εξέλιξη των µαθητών / τριων όταν 
διαχειρίζεται κατάλληλα από το διοικητικό και παιδαγωγικό προσωπικό. 
Μέσα στις 5 δεκαετίες που λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά σχολεία έχουν δεχτεί διάφορες 
αλλαγές, τόσο στο λειτουργικό, όσο και στο ιδεολογικό τους πλαίσιο. Βρίσκονται σε 
µια διαρκή προσπάθεια προσαρµογής µε βάση τις αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες, 
αλλά και τις διαθέσιµες οικονοµικές παροχές.  
Η προσέλευση των νέων χωρών µελών στην Ε.Ε καθώς και η διαρκώς µειούµενη 
οικονοµική πολιτική της Ε.Ε όσον αφορά στις χρηµατοδοτήσεις των σχολείων αυτών, 
δηµιουργεί ανάγκες επαναπροσδιορισµό του τρόπου και ανακατατάξεις θεσµικού και 
λειτουργικού τύπου.   
  
Τα Ευρωπαϊκά σχολεία ως µοντέλα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 
  
Τα Ευρωπαϊκά σχολεία παρέχουν ένα µοντέλο διαπολιτισµικής εκπαίδευσης που 
µπορεί να µελετηθεί και να χρησιµοποιηθεί ως βάση για το σχεδιασµό λειτουργικών 
σχολικών µονάδων καθώς και προγραµµάτων εκπαίδευσης τα οποία αφορούν στην 
εκπαίδευση παιδιών από διάφορες χώρες και τα οποία ζουν σε µια κοινή χώρα 
υποδοχής.  
Η ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουν τα Ε.Σ. στα πενήντα χρόνια λειτουργίας τους 
δεν έχει αξιολογηθεί ποτέ επίσηµα (Αλεβαντής, 2003). Παρόλα αυτά πολλές από τις 
τεχνικές προσέγγισης της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης που έχουν εφαρµοστεί στα 
σχολεία αυτά, τις πέντε αυτές  δεκαετίες µπορεί να αποτελέσουν το υπόβαθρο για τη 
δηµιουργία θέσεων, απόψεων και δράσεων. Αν µάλιστα η εµπειρία αυτή συνδυαστεί 
και µε την επιστηµονική µελέτη του φαινοµένου Ε.Σ., τότε θα υπάρξουν πολύ 
σηµαντικά στοιχεία για τεχνικές και δράσεις που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στα 
εκπαιδευτικά συστήµατα των χωρών κρατών της Ε.Ε. και οι οποίες θα συνδέονται µε 
την διαπολιτισµική εκπαίδευση. 
Τα Ε.Σ. µπορούν να δανείσουν σε άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα τα ακόλουθα 
σηµεία που θα βοηθήσουν στο να σχεδιαστεί και να εφαρµοστεί ένα περισσότερο 
λειτουργικό µοντέλο διαπολιτισµικής εκπαίδευσης: 
·         Μέσα στην ίδια σχολική µονάδα να υπάρχουν παράλληλα περισσότερα από ένα 
και ως τρία διαφορετικά γλωσσικά τµήµατα (για να µην είναι πολύ µεγάλος ο 
συνολικός αριθµός των παιδιών που φοιτούν σε ένα σχολείο). Κάτι αντίστοιχο για τα 
ελληνικά συµβαίνει και στα ενταγµένα σχολεία της Γερµανίας.  
·         Στα τµήµατα αυτά να διδάσκουν εκπαιδευτικοί που θα προέρχονται από τις 
χώρες προέλευσης των παιδιών που παρακολουθούν τα τµήµατα αυτά (π.χ. για τα 
ελληνικά Έλληνες εκπαιδευτικοί, για τα αλβανικά Αλβανοί, κ.λ.π.). Οι εκπαιδευτικοί 
αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της χώρας υποδοχής.  
·         Το αναλυτικό πρόγραµµα (εκτός από το µάθηµα της γλώσσας) στα παράλληλα 
γλωσσικά τµήµατα, να είναι κοινό. Στο δηµοτικό να γίνεται στη µητρική γλώσσα, 
ενώ στο γυµνάσιο και στο λύκειο κάποια µαθήµατα να διδάσκονται σε µια 
τουλάχιστον ακόµη γλώσσα, ίσως αυτή της χώρας υποδοχής στην οποία ζουν τα 
παιδιά που παρακολουθούν τα διαπολιτισµικά σχολεία.  



·         Από το νηπιαγωγείο ακόµη να υπάρχει µια τουλάχιστον ώρα διδασκαλία της 
γλώσσας που µιλιέται στη χώρα υποδοχής και κοινές δραστηριότητες των παιδιών 
που ανήκουν στα διάφορα γλωσσικά τµήµατα. Στις κοινές αυτές δραστηριότητες που 
θα είναι κάποιες ώρες τη βδοµάδα και θα πραγµατοποιούνται από όλους τους 
εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο σχολείο η γλώσσα εργασίας πρέπει να είναι αυτή 
της χώρας υποδοχής. 
·         Στο Γυµνάσιο και Λύκειο κάποια µαθήµατα θα γίνονται στη γλώσσα της χώρας 
υποδοχής (π.χ. Γεωγραφία). 
·         Ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων αλλά και των εκπαιδευτικών του κάθε 
σχολείου θα πρέπει να αναλαµβάνει τη διοργάνωση κοινών δράσεων σε επίπεδο 
σχολείου, αλλά και κοινότητας όπου θα συµµετέχουν όλοι οι συνάδελφοι και γονείς 
ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης.  
·         Τα σχολεία στη χώρα υποδοχής µπορούν να συνεργάζονται µε σχολεία της 
χώρας προέλευσης των παιδιών, αναπτύσσοντας κοινές δράσεις και ανταλλαγές 
εκπαιδευτικών και µαθητών µε στόχο τη γνωριµία µε τη χώρα προέλευσης και τη 
δηµιουργία δεσµών και επικοινωνίας, τόσο για τα παιδιά που προέρχονται από αυτή, 
όσο και για τα παιδιά που προέρχονται από τη χώρα υποδοχής. 
·         Τα σχολεία που περιέχουν περισσότερα από ένα γλωσσικά τµήµατα να είναι 
ανοιχτά σε συνεργασίες και επικοινωνία µε τα σχολεία της κοινότητας στην οποία 
ανήκουν, καθώς και µε τα σχολεία άλλων χωρών µε στόχο την καλλιέργεια ενός 
πολυπολιτισµικού πνεύµατος και κοινών δράσεων. Οι δράσεις αυτές µπορεί να είναι 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου, (π.χ. διοργάνωση σεµιναρίων µε οµιλητές από όλες τις 
χώρες που συνυπάρχουν στο σχολείο), πολιτιστικού περιεχοµένου (π.χ. διοργάνωση 
εκδηλώσεων µε θέµατα σχετικά µε τον πολιτισµό και την κουλτούρα των χωρών που 
συνυπάρχουν στο ίδιο σχολείο).  
·         Συχνή και διαρκής επικοινωνία των εκπαιδευτικών των διαφόρων γλωσσικών 
τµηµάτων µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για την εκπαίδευση και τον 
πολιτισµό και το µοίρασµα εµπειριών και βιωµάτων.  
Γενικότερα οι στόχοι των παραπάνω δράσεων είναι:  
·         να διατηρήσουν τα παιδιά επαφή µε τη γλώσσα και την κουλτούρα της χώρας 
προέλευσής τους, για την περίπτωση εκείνη που θα θελήσουν κάποια στιγµή να 
επιστρέψουν και να ζήσουν σε αυτή, 
·         να µάθουν να χειρίζονται σωστά τη µητρική τους γλώσσα για να µπορούν  να 
διδαχθούν και τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, 
·         να µάθουν να χειρίζονται σωστά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, για την 
περίπτωση που θα θελήσουν να ζήσουν σε αυτή, 
·         να ενταχθούν όσο γίνεται πιο οµαλά στην κοινωνία των χωρών υποδοχής µέσα 
από τη γνωριµία µε τον πολιτισµό, τα ήθη και τα έθιµά της και την επικοινωνία µε 
τους κατοίκους της, 
·         να παρουσιάσουν τον πολιτισµό τους και τα ήθη και έθιµά τους στους 
κατοίκους της χώρας υποδοχής για να αποκτήσουν µια φωνή και υπόσταση στη ζωή 
των χωρών αυτών, 
·         να δηµιουργήσουν µια ταυτότητα, ειδικά τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα 
υποδοχής, 
·         να δηµιουργήσουν δεσµούς και συνεργασίες µε τους κατοίκους της χώρας 
υποδοχής (π.χ. εκπαιδευτικοί µε εκπαιδευτικούς, γονείς µε  γονείς, παιδιά µε παιδιά), 
µε στόχο την καλύτερη δυνατή κοινωνική ένταξη, 
Καταλήγοντας τα Ε.Σ. δεν αποτελούν πανάκεια, απλώς η εµπειρία της λειτουργίας 
τους για 50 συνεχή χρόνια στο χώρο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µε τα όποια 
συν και πλην τους, µπορεί να δανείσει στοιχεία για τη δηµιουργία ενός λειτουργικού 
και αποτελεσµατικού διαπολιτισµικού σχολείου. 
 
Πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά σχολεία µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 
διαδικτύου: www.eursc.org  
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