Ο ACC (Association for Community Colleges) περιεκτικά:

Τι είναι ο ACC;

To ACC είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε κυρίως από νέους ανθρώπους από τη Λευκορωσία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φιλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Γιουγκοσλαβία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, την Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  

Ποιο είναι το όραμα του ACC; 

O ACC εργάζεται για την ανάπτυξη μιας ανοιχτής κοινής συζήτησης για ερωτήματα και πολιτικά προβλήματα που μοιράζονται οι Ευρωπαίοι.  Η βασική ιδέα του ACC είναι ότι ένας ξεχωριστός τρόπος προώθησης αυτού του στόχου είναι η λειτουργία κοινοτικών σχολείων/κολλεγίων (community colleges) σε κοινό Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Το όραμα λοιπόν είναι: Ας γεμίσουμε την Ευρώπη  με κοινοτικά σχολεία!

Τι είναι τα κοινοτικά σχολεία;

   Ο ACC δίνει τον ορισμό των κοινοτικών σχολείων ως σχολεία 

	Ξεκινώντας από μια ιδέα και ένα αντικείμενο ορισμένα και τα δύο από μια μη κυβερνητική ομάδα ανθρώπων  (αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μια συμπληρωματική αρχή) 
	Έχοντας ως ιδανικό σχολεία με μακρά διάρκεια λειτουργίας (κατά προτίμηση τουλάχιστον  διάρκειας ενός μήνα)

Οργανώνοντας σειρές μαθημάτων και σεμιναρίων πάνω σε θέματα κοινού (Ευρωπαϊκού) ενδιαφέροντας σε συμφωνία με την ιδέα της ομάδας πίσω από την έννοια σχολείο
	«Κυβερνώμενοι από τον πολιτισμό» με την έννοια ότι η ζωή στο σχολείο χαρακτηρίζεται από τις τοπικές παραδόσεις και τον πολιτισμό/κουλτούρα 
Έχοντας ενήλικες ως ομάδα-στόχο, ενήλικες που έχουν τη θέληση να μάθουν και να πληρώσουν ένα μέρος των μαθημάτων τους οι ίδιοι
	Χωρίς «ενοχλητικές» εξετάσεις, διαγωνίσματα, βαθμούς κλ.π. 

Πώς δρα ο ACC;
   
Ο ACC:
	Προωθεί την ιδέα της εδραίωσης ενός κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου για την υποστήριξη των κοινοτικών σχολείων

Οργανώνει μαθήματα και σεμινάρια στο πλαίσιο των κοινοτικών σχολείων 
Προσπαθεί να επηρρεάσει κυβερνητικούς παράγοντες και αρχές στο να προωθήσουν την ιδέα κοινών Ευρωπαϊκών κοινοτικών σχολείων 
Προωθεί το διάλογο για κοινά Ευρωπαϊκά θέματα

 Η Ιστορία του ACC 

Οι ιδρυτές του ACC έχουν ένα συγκεκριμένο/ιδιαίτερο κοινό παρελθόν.      
 Πήραμε όλοι μέρος σε ένα διεθνές σεμινάριο σε ένα Λαϊκό Γυμνάσιο (Κοινοτικό σχολείο) στη Δανία.  Αυτός ο ειδικός τύπος σχολείων και ο κοινού ενδιαφέροντος χαρακτήρας του θέματος υπό συζήτηση –στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση ήταν τα θέματα μειονοτήτων στην Ευρώπη- έδωσαν το έναυσμα και διαμόρφωσαν στην ουσία την  έμπνευση για τον όρο «Κοινοτικά Σχολεία»/”Community colleges” και για την ιδέα της δημιουργίας  παρόμοιων σεμιναρίων/μαθημάτων σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα πάνω σε διαφορετικά ωστόσο ακόμα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
Ύστερα από πολλές συζητήσεις, ο ACC ιδρύθηκε στις 11 Αυγούστου 1999.  Η συνάντηση για το καταστατικό του συλλόγου έγινε στο Internet. Το καταστατικό υιοθετήθηκε και συστάθηκε το διοικητικό συμβούλιο του ACC.  Το Δ.Σ. του συλλόγου αποτελείται από τα εξής πρόσωπα που ήταν παρόντα στη συνάντηση:

     · John Petersen (Århus), πρόεδρος 

     · László Dani (Cluj/Kolozsvár), αντιπρόεδρος 

     · Conchi Gallego (Madrid), γραμματέας

     · Jesper Nielsen (Aabenraa), ταμίας 

     · Mjellma Mehmeti (Skopje), μέλος 

     · Linda Jakobsone (Riga), μέλος

     · Siebren de Boer (Groningen), μέλος 

     · Eva Valvo (Pisa), αναπληρωματικό μέλος 

     · Josefine Listherby (Mariehamn), αναπληρωματικό μέλος 

     /Το Διοικητικό Συμβούλιο, Νοέμβριος 1999
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