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Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Γονέων 

 

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2019 

 

Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου μόρφωσης αποτελεί βασικό στόχο του σχολείου και κύριο οδηγό 

των προσπαθειών της Ένωσης. 

Το Ευρωπαϊκό Σχολείο διαθέτει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή ιδιαίτερα 

ποιοτικής εκπαίδευσης, όπως: 

- άρτια υλικοτεχνική υποδομή παρά τον υπερπληθυσμό, και πρόσθετες υπηρεσίες για τους 

μαθητές όπως μεταφορές, σίτιση, δραστηριότητες, πολύ-γλωσσικό και πολύ-πολιτισμικό 

περιβάλλον 

- διδάσκοντες (κυρίως αποσπασμένους) που επιλέγονται με βάση υψηλά τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα, σημαντικά υψηλότερα του μέσου όρου των εκπαιδευτικών στην 

Ελλάδα και με αμοιβές ανάλογες των προσόντων αυτών 

- σταθερό και ασφαλές περιβάλλον, απαλλαγμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό από αστάθμητους 

οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 

Αποτέλεσμα αυτών πρέπει να είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, και η αναγνώριση του 

“απολυτηρίου” του σχολείου από όλα τα ευρωπαϊκά και μη πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

Οι μαθητές του ελληνικού τμήματος ωφελούνται από την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

και συχνά συγκαταλέγονται ανάμεσα στους αποφοίτους με τις υψηλότερες βαθμολογίες, ενώ ένας 

σημαντικός αριθμός αυτών γίνονται δεκτοί σε πανεπιστήμια αναγνωρισμένου κύρους. 

Παρόλα αυτά τα δεδομένα η παρεχόμενη εκπαίδευση του ελληνικού τμήματος έχει περιθώρια 

περαιτέρω βελτίωσης, κυρίως σε τομείς που παρουσιάζει αδυναμίες, όπως: 

- Ο τρόπος της διδασκαλίας εξαρτάται σημαντικά από την ατομική/προσωπική θεώρηση του 

εκάστοτε εκπαιδευτικού. Έως ένα βαθμό αυτό είναι φυσικό και αναπόφευκτο, όμως δεν θα 

πρέπει να οδηγεί μαθητές να αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικές εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις ακόμα και να διδάσκονται διαφορετική ύλη (π.χ. σε ορισμένα μαθήματα του 

δημοτικού όπως ιστορία). Ανεξαρτήτως των διαφορετικών προσεγγίσεων, απουσιάζει μια 

κοινή συνεκτική γραμμή από το δημοτικό μέχρι και την S7. 

- Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις Βρυξέλλες διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα, 

όπως για παράδειγμα διδακτορικό, τα οποία στην πράξη δεν αποδεικνύονται πάντοτε 

χρήσιμα μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, όπου κατά κύριο λόγο απαιτούνται ουσιαστικά 

προσόντα ενός μάχιμου και έμπειρου εκπαιδευτικού για τη μετάδοση της γνώσης και την 

προσέγγιση των μαθητών. 
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- Η έλλειψη συχνής παρουσίας των επιθεωρητών στα σχολεία επιβραδύνει τη διαδικασία 

εναρμόνισης και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών, ενώ παράλληλα η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών υπόκειται σε σημαντικούς χρονικούς και διαδικαστικούς περιορισμούς.  

- Κατά παραδοχή και  των ίδιων των εκπαιδευτικών, παρατηρείται γενικά αδυναμία των 

μαθητών στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου, συνεπικουρούμενη από την 

έλλειψη συνεκτικής εκπαιδευτικής γραμμής ανάμεσα στις δύο βαθμίδες και τις μειωμένες 

ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της γλώσσας,  η οποία συχνά αντικατοπτρίζεται και στις 

επιδόσεις των εξετάσεων για την εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια. 

- Παρατηρείται επίσης μία αύξηση  της εξωσχολικής υποστήριξης των μαθητών  από ολοένα 

και μικρότερες ηλικίες. Αυτή η κατακριτέα "παθογένεια" του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος έχει πλέον εγκατασταθεί  σε σημαντικό βαθμό ως “αναγκαίο” συμπλήρωμα της 

εκπαίδευσης των ελληνόφωνων μαθητών σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με τα άλλα 

γλωσσικά τμήματα εν μέρει και λόγω των ανησυχιών μερίδας γονέων. Ως εκ τούτου, 

καθίσταται αδύνατο να συμπεράνει κανείς με ασφάλεια κατά πόσο υπάρχει πραγματική 

ανάγκη αυτής της εξωσχολική υποστήριξης και σε ποιές τάξεις. Δεν είναι επίσης ευδιάκριτο 

κατά πόσο το υψηλό επίπεδο των αποφοίτων μας οφείλεται στην εκπαίδευσή τους στο 

σχολείο ή και στην υποστήριξη που παρέχεται εκτός αυτού. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω οι γονείς του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου 

Βρυξελλών κάνουν έκκληση στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, τους διδάσκοντες, τους έχοντες 

την πολιτική και οργανωτική ευθύνη, τους επιθεωρητές και όλους όσους συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση της ελληνικής εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Σχολείου των Βρυξελλών 

- Να διασφαλίσουν (το Υπουργείο, οι Επιθεωρητές, το Σχολείο) τον ουσιαστικό συντονισμό και 

τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ως προς τον τρόπο και το αντικείμενο της διδασκαλίας  

- Να εγγυηθούν (το Υπουργείο) την επιλογή, κάθε φορά, των εκπαιδευτικών με τα πλέον 

κατάλληλα προσόντα για τη μετάδοση της γνώσης και τη διαχείριση της τάξης, 

συμπεριλαμβανομένου και επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (π.χ. μουσικής, 

φυσικής αγωγής, καλλιτεχνικών) και ειδικής αγωγής (ελληνόφωνοι λογοθεραπευτές, κλπ) 

- Να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση (οι Επιθεωρητές, οι Εκπαιδευτικοί) στην κατανόηση και 

παραγωγή γραπτού λόγου από το δημοτικό μέχρι και την S7,  δημιουργώντας μια συνεκτική 

εκπαιδευτική γραμμή ανάμεσα στις δύο βαθμίδες με ουσιαστικό συντονισμό της ύλης και 

των εκπαιδευτικών. Περαιτέρω δραστηριότητες, μπορούν να συμβάλουν στην κατεύθυνση 

αυτή (δημιουργική γραφή, επιχειρηματολογία με διάλογο, κλπ.) 

- Να εξασφαλίσουν (το Υπουργείο) την τακτική και ουσιαστική παρουσία των Επιθεωρητών 

στο σχολείο, με έμφαση στον έλεγχο της εκτέλεσης του εκπαιδευτικού προγράμματος και 

στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. 

- Να εξετάσουν (Υπουργείο, Επιθεωρητές, διδάσκοντες) τους λόγους που οδηγούν στη 

σημαντική αύξηση της εξωσχολικής υποστήριξης των μαθητών και να λάβουν τα κατάλληλα 

μέτρα. 

- Να κάνουν συστηματική χρήση (οι Εκπαιδευτικοί) όλων των μεθόδων και εργαλείων που τους 

παρέχονται από το σχολείο (όπως το “SMS”) για την παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης και τη 

βέλτιστη επικοινωνία με μαθητές και γονείς. 

 


