
Το Συμβούλιο της Ευρώ
πης προάγει και προστατεύει τα ανθρώ

πινα 
δικαιώ

ματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Αυτές οι αρχές 
υπήρξαν ακρογω

νιαίοι λίθοι τω
ν ευρω

παϊκώ
ν κοινω

νιώ
ν και τω

ν 
πολιτικώ

ν συστημάτω
ν επί δεκαετίες, ω

στόσο πρέπει να συντηρούνται 
και να ενισχύονται, πόσω

 μάλλον σε καιρούς οικονομικής και πολιτικής 
κρίσης. 

Ο
ι περισσότεροι συμφ

ω
νούν πω

ς δημοκρατία σημαίνει μια μορφ
ή 

διακυβέρνησης από ή για λογαριασμό τω
ν ανθρώ

πω
ν και δεν μπορεί 

να λειτουργήσει χω
ρίς θεσμούς που διασφ

αλίζουν τις τακτικές, 
ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, τον κανόνα της πλειοψ

ηφ
ίας και τη 

λογοδοσία της κυβέρνησης. Ω
στόσο, αυτοί οι θεσμοί μπορούν να 

λειτουργήσουν μόνο εφ
όσον οι ίδιοι οι πολίτες είναι ενεργοί και 

αφ
οσιω

μένοι στις δημοκρατικές αξίες και στάσεις. Η
 εκπαίδευση 

μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο εδώ
. Το παρόν πλαίσιο αναφ

οράς 
υποστηρίζει τα εκπαιδευτικά συστήματα για τη διδασκαλία, τη 
μάθηση και την αξιολόγηση τω

ν ικανοτήτω
ν για τον δημοκρατικό 

πολιτισμό και παρέχει μια συνεκτική ματιά στο ευρύ φ
άσμα τω

ν 
χρησιμοποιούμενω

ν προσεγγίσεω
ν. 

Ο
 πρώ

τος τόμος περιέχει το μοντέλο ικανοτήτω
ν για τον δημοκρατικό 

πολιτισμό 
που 

εγκρίθηκε 
ομόφ

ω
να 

από 
τη 

Μ
όνιμη 

Δ
ιάσκεψ

η 
τω

ν υπουργώ
ν παιδείας της Ευρώ

πης στις Βρυξέλλες, τον Απρίλιο 
του 2016. Επίσης, αναφ

έρει το υπόβαθρο του Π
λαισίου, παρέχει 

σημαντική καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του, εισάγει τον ρόλο 
τω

ν περιγραφ
ικώ

ν δεικτώ
ν που παρατίθενται στον δεύτερο τόμο και 

κλείνει με ένα γλω
σσάριο βασικώ

ν όρω
ν. Π

εραιτέρω
 καθοδήγηση 

σχετικά με την υλοποίηση του Π
λαισίου αναφ

οράς περιλαμβάνεται 
στον τρίτο τόμο.

Τόμος 1 από σετ τριώ
ν τόμω

ν
Δ

εν πω
λείται ξεχω

ριστά

ELL

Tο Συμβούλιο της Ευρώ
πης είναι ο επιφ

ανέστερος οργανισμός προάσπισης 
τω

ν ανθρω
πίνω

ν δικαιω
μάτω

ν της ευρω
παϊκής ηπείρου. Π

εριλαμβάνει 47 
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένω

ν όλω
ν τω

ν μελώ
ν της Ευρω

παϊκής 
Ένω

σης. Ό
λα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώ

πης έχουν υπογράψ
ει 

την 
Ευρω

παϊκή 
Σύμβαση 

Ανθρω
πίνω

ν 
Δικαιω

μάτω
ν, 

ένα 
σύμφ

ω
νο 

που έχει σχεδιαστεί για την προστασία τω
ν ανθρω

πίνω
ν δικαιω

μάτω
ν, 

της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Το Ευρω
παϊκό Δικαστήριο 

Ανθρω
πίνω

ν Δικαιω
μάτω

ν επιβλέπει την εφ
αρμογή της Σύμβασης στα 

κράτη μέλη.

w
w

w
.coe.int
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 Σελίδα 3

Τίτλος Π
ρω

τότυπου:
Reference Fram

ew
ork of Com

petences for D
em

ocratic Culture - Volum
e 1.

ISBN
  978-92-871-8573-0

Ο
ι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν αποτελούν ευθύνη τω

ν συγγραφέω
ν και δεν 

αντικατοπτρίζουν απαραιτήτω
ς την επίσημη πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώ

πης.

Μ
ε την επιφ

ύλαξη παντός δικαιώ
ματος. Απαγορεύεται η μετάφ

ραση, η αναπαραγω
γή 

ή η μεταβίβαση, με οποιαδήποτε μορφ
ή ή οποιοδήποτε μέσο,  ηλεκτρονικό (CD

-
Rom

, Διαδίκτυο κ.λπ.) ή μηχανικό, όπω
ς, μεταξύ άλλω

ν, φ
ω

τοτύπηση, εγγραφ
ή ή 

οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης ή ανάκτησης πληροφ
οριώ

ν,  του συνόλου 
ή μέρους της παρούσας έκδοσης χω

ρίς την προηγούμενη έγγραφ
η άδεια της 

Διεύθυνσης Επικοινω
νίας (F-67075 Strasbourg Cedex ή publishing@

coe.int).

Σχεδιασμός εξω
φ

ύλλου και σελιδοποίηση: Τμήμα Π
αραγω

γής Εγγράφ
ω

ν και 
Εκδόσεω

ν (SPD
P), Συμβούλιο της Ευρώ

πης
Φ

ω
τογραφ

ίες: iStockphoto.com

Εκδόσεις του Συμβουλίου της Ευρώ
πης 

F-67075 Strasbourg Cedex http://book.coe.int

©
 Συμβούλιο της Ευρώ

πης, Απρίλιος 2018
Τυπώ

θηκε στο Συμβούλιο της Ευρώ
πης

Π
λαίσιο Αναφ

οράς Ικανοτήτω
ν για Δημοκρατικό Π

ολιτισμό.Τόμος 1

Το κείμενο προέρχεται και χρησιμοποιείται με την άδεια του Συμβουλίου της 
Ευρώ

πης. Η
 μετάφ

ραση αυτή εκδίδεται σε συμφ
ω

νία με το Συμβούλιο της 
Ευρώ

πης, αλλά με την αποκλειστική ευθύνη τω
ν μεταφ

ραστώ
ν.

©
 New

 W
rinkle, Action Aid Hellas, Φ

εβρουάριος 2020, ελληνική μετάφραση.

Γραφ
ιστική επιμέλεια: Στέλλα Δημητρακοπούλου

Εκτύπω
ση: Γ. Κω

στόπουλος Γραφ
ικές Τέχνες

Μ
ετάφ

ραση: Μ
αρία Π

αΐζη 
Επιμέλεια έκδοσης: Η

ρώ
 Μ

ακρή
Υπεύθυνος έκδοσης: Π

άνος Π
απαδημητρόπουλος

Η
 μετάφ

ραση και η έκδοση στα ελληνικά του Π
λαισίου Αναφ

οράς Ικανοτήτω
ν 

για Δημοκρατικό Π
ολιτισμό πραγματοποιήθηκε με πρω

τοβουλία της Αστικής Μ
η 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας N
ew

 W
rinkle και της Μ

η Κυβερνητικής Ο
ργάνω

σης Ac-
tion Aid H

ellas.



Π
ρόλογος

Ο
ι δημοκρατικοί νόμοι και θεσμοί μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά 
μόνο εφ

όσον βασίζονται σε έναν δημοκρατικό πολιτισμό. Κεντρικό ρόλο σε 
τούτο διαδραματίζει η εκπαίδευση. Σε αυτά τα συμπεράσματα κατέληξε η 

Τρίτη Σύνοδος Κορυφ
ής τω

ν αρχηγώ
ν κρατώ

ν και κυβερνήσεω
ν του Συμβουλίου 

της Ευρώ
πης, η οποία έλαβε χώ

ρα στη Βαρσοβία το 2005. Υπό το πρίσμα αυτό, ο 
οργανισμός μας ανέλαβε την «προώ

θηση του δημοκρατικού πολιτισμού μεταξύ τω
ν 

πολιτώ
ν μας». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διασφ

αλίζουμε ότι οι νέοι αποκτούν 
τις γνώ

σεις, τις αξίες και τις δυνατότητες ώ
στε να είναι υπεύθυνοι πολίτες μέσα σε 

σύγχρονες, πολύμορφ
ες και δημοκρατικές κοινω

νίες.

Τα κράτη μέλη προώ
θησαν σειρά πρω

τοβουλιώ
ν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ω
στόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί σαφ

ής εστίαση και κατανόηση ω
ς προς 

τους κοινούς στόχους στην εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη. Το Π
λαίσιο 

αναφ
οράς του Συμβουλίου της Ευρώ

πης σχετικά με τις ικανότητες για δημοκρατικό 
πολιτισμό έρχεται να καλύψ

ει αυτό το κενό.

Ο
 επιτακτικός χαρακτήρας του εγχειρήματος έγινε ολοφ

άνερος στον απόηχο τω
ν 

πολλαπλώ
ν τρομοκρατικώ

ν επιθέσεω
ν που σημειώ

θηκαν σε ολόκληρη την Ευρώ
πη 

τα τελευταία χρόνια. Η
 εκπαίδευση αποτελεί μια μεσομακροπρόθεσμη επένδυση για 

την πρόληψ
η του βίαιου εξτρεμισμού και του ριζοσπαστισμού, ω

στόσο η δουλειά 
πρέπει να ξεκινήσει τώ

ρα. Έχοντας αυτά υπόψ
η, η Μ

όνιμη Διάσκεψ
η τω

ν υπουργώ
ν 

παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώ
πης, κατά την 25η σύνοδό της στις Βρυξέλλες 

το 2016, έκανε ομόφ
ω

να δεκτό το μοντέλο ικανοτήτω
ν (που περιλαμβάνεται στον 

Τόμο 1 του Π
λαισίου). 

Το παρόν Πλαίσιο αναφ
οράς είναι προϊόν εκτεταμένω

ν διαβουλεύσεω
ν και ελέγχω

ν 
εντός τω

ν κρατώ
ν μελώ

ν του Συμβουλίου της Ευρώ
πης και πέραν αυτώ

ν. Εδράζεται σε 
αρχές κοινές στις δημοκρατικές κοινω

νίες μας. Καθορίζει τα εργαλεία και την κριτική 
κατανόηση που πρέπει να αποκτούν όλοι οι εκπαιδευόμενοι, σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης, προκειμένου να έχουν το αίσθημα του ανήκειν και να συμβάλλουν 
θετικά με τον δικό τους τρόπο στις δημοκρατικές κοινω

νίες στις οποίες ζούμε. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Π

λαίσιο αναφ
οράς αφ

ενός προσφ
έρει στα εκπαιδευτικά 

συστήματα μια κοινή εστίαση για τη δράση τους και αφ
ετέρου λαμβάνει υπόψ

η ένα 
ευρύ φ

άσμα παιδαγω
γικώ

ν προσεγγίσεω
ν.

Στόχος του παρόντος Π
λαισίου είναι να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη δημιουργία 

ανοιχτώ
ν, ανεκτικώ

ν και πολύμορφ
ω

ν κοινω
νιώ

ν μέσω
 της εκπαίδευσης. Ευελπιστώ

 
πω

ς τα κράτη μέλη θα ενστερνιστούν αυτό το εργαλείο και θα το αξιοποιήσουν 
κατάλληλα.

Thorbjørn Jagland

Γενικός Γραμματέας
του Συμβουλίου της Ευρώ

πης

►
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Σελίδα 6 Π
λαίσιο Αναφ

οράς Ικανοτήτω
ν για Δ

ημοκρατικό Π
ολιτισμό – Τόμος 1

Π
ροοίμιο

Σ
ε τι είδους κοινω

νία θα ζήσουν τα παιδιά μας αύριο; Η
 απάντηση σε αυτό το 

ερώ
τημα βρίσκεται εν πολλοίς στην εκπαίδευση που τους παρέχουμε σήμερα. 

Η
 εκπαίδευση διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην οικοδόμηση του μέλλοντος 

και αντικατοπτρίζει το είδος του κόσμου που θέλουμε να δημιουργήσουμε για τις 
επερχόμενες γενιές. 

Η
 δημοκρατία είναι ένας από τους τρεις πυλώ

νες του Συμβουλίου της Ευρώ
πης, και τα 

κράτη μέλη του Συμβουλίου δεν θα πρέπει να αμφιβάλλουν για το γεγονός ότι πρέπει 
να παραμείνει βασικό θεμέλιο τω

ν μελλοντικώ
ν κοινω

νιώ
ν μας. Ο

ι θεσμοί μας είναι 
ισχυροί, ω

στόσο για να μπορούν να λειτουργούν με πραγματικά δημοκρατικό τρόπο 
θα πρέπει οι πολίτες μας να έχουν πλήρη επίγνω

ση όχι μόνο τω
ν δικαιω

μάτω
ν ψ

ήφου 
τους, αλλά και τω

ν αξιώ
ν που οι θεσμοί πρεσβεύουν. Τα εκπαιδευτικά συστήματα 

και τα σχολεία μας πρέπει να προετοιμάζουν τους νέους ώ
στε να γίνονται ενεργά, 

συμμετοχικά και υπεύθυνα άτομα: οι πολυσύνθετες, πολυπολιτισμικές και ταχέω
ς 

εξελισσόμενες κοινω
νίες στις οποίες ζούμε δεν μπορούν να συμβιβάζονται με κάτι 

λιγότερο. Στην αυγή της εποχής της κβαντικής υπολογιστικής και της τεχνητής 
νοημοσύνης, καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό να εφ

οδιάσουμε τα παιδιά μας με τις 
αξίες, τις στάσεις, τις δεξιότητες, τις γνώ

σεις και την κριτική κατανόηση που θα τους 
επιτρέπουν να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφ

άσεις για το μέλλον τους.

Σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία του Π
λαισίου αναφ

οράς του Συμβουλίου της 
Ευρώ

πης σχετικά με τις ικανότητες που απαιτούνται για έναν δημοκρατικό πολιτισμό 
ήταν η πεποίθηση ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια 
θα πρέπει να αναδείξουν την προετοιμασία για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη 
ω

ς μία από τις βασικές αποστολές τους. Αυτό σημαίνει ότι θα μεριμνούν ώ
στε οι 

εκπαιδευόμενοι να γνω
ρίζουν και να κατανοούν τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται 

αντιμέτω
ποι καθώ

ς και τις συνέπειες τω
ν αποφ

άσεώ
ν τους – αυτά που είναι ικανοί 

να κάνουν και αυτά που δεν πρέπει να κάνουν. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να έχουν 
όχι μόνο τις γνώ

σεις αλλά και τις σχετικές ικανότητες, και στόχος του Π
λαισίου είναι 

να ορίσει αυτές τις ικανότητες.

Το Π
λαίσιο αναφ

οράς αποτελείται από τρεις τόμους.

Ο
 πρώ

τος τόμος περιλαμβάνει το μοντέλο ικανοτήτω
ν, όπω

ς καθορίστηκε από 
διεπιστημονική ομάδα διεθνώ

ν εμπειρογνω
μόνω

ν έπειτα από εκτεταμένες έρευνες και 
διαβουλεύσεις. Ο

ι 20 ικανότητες διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες –Αξίες, Στάσεις, 
Δ

εξιότητες, Γνώ
ση και Κριτική Κατανόηση– και συνοδεύονται από πληροφ

ορίες 
σχετικά με το υπόβαθρο του μοντέλου, τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε και 
τον τρόπο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

►
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Ο
 δεύτερος τόμος περιλαμβάνει σειρά δηλώ

σεω
ν που προσδιορίζουν τους στόχους 

και τα αποτελέσματα μάθησης για κάθε ικανότητα. Σκοπός αυτώ
ν τω

ν περιγραφ
ικώ

ν 
δεικτώ

ν είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να σχεδιάζουν καταστάσεις μάθησης 
που τους επιτρέπουν να παρατηρούν τη συμπεριφορά τω

ν εκπαιδευόμενω
ν σε σχέση 

με μια συγκεκριμένη ικανότητα. Ο
ι περιγραφ

ικοί δείκτες εφ
αρμόστηκαν πιλοτικά σε 

σχολεία και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε εθελοντική βάση σε 16 κράτη μέλη. 

Ο
 τρίτος τόμος παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πώ

ς μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
το μοντέλο ικανοτήτω

ν σε έξι εκπαιδευτικές ενότητες. Σύντομα, θα προστεθούν 
και νέα κεφ

άλαια.

Το Π
λαίσιο είναι ένα εργαλείο που δίνει έμπνευση για την ανάπτυξη ατομικώ

ν 
προσεγγίσεω

ν στη διδασκαλία τω
ν ικανοτήτω

ν για δημοκρατικό πολιτισμό, 
εξασφ

αλίζοντας παράλληλα την προσήλω
ση σε έναν κοινό στόχο. Μ

ολονότι δεν 
είναι υποχρεω

τικό να χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο, οι τρεις τόμοι 
προορίζονται να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο. Συνιστούμε οι εκπαιδευτές να 
εξοικειω

θούν με το σύνολο του Π
λαισίου αναφ

οράς προτού αναπτύξουν τη δική 
τους προσέγγιση σύμφ

ω
να με τις συγκεκριμένες ανάγκες και το περιβάλλον τους.

Αισθάνομαι ιδιαιτέρω
ς υπερήφ

ανη που παρουσιάζω
 στα κράτη μέλη μας το Πλαίσιο 

Αναφοράς Ικανοτήτω
ν για Δημοκρατικό Πολιτισμό. Αποτελεί προϊόν βαθιάς αφοσίω

σης 
και πρότυπο διαβουλεύσεω

ν και ευρύτητας σκέψης. Ευελπιστώ
 ότι πολλοί από εσάς θα 

αξιοποιήσετε το παρόν έργο με τρόπο που συνάδει προς το πνεύμα με το οποίο σάς 
το παραδίδουμε: ένα λιθαράκι στις προσπάθειες να δημιουργήσουμε μια μελλοντική 
κοινω

νία στην οποία θα χαιρόμαστε να ζουν τα παιδιά μας.

Snežana Sam
ardžić-M

arković

Συμβούλιο της Ευρώ
πης

Γενική Διευθύντρια για τη Δημοκρατία

Ευχαριστίες
Συγγραφ

ική Ο
μάδα

Το Π
λαίσιο Αναφ

οράς Ικανοτήτω
ν για Δημοκρατικό Π

ολιτισμό εκπονήθηκε από το 
Τμήμα Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώ

πης σε συνεργασία με τους ακόλουθους 
διεθνείς εμπειρογνώ

μονες:

M
artyn Barrett

Luisa de Bivar Black 
M

ichael Byram
Jaroslav Faltýn
Lars G

udm
undson

H
illigje van’t Land

Claudia Lenz
Pascale M

om
point-G

aillard
M

ilica Popović
Călin Rus
Salvador Sala
N

atalia Voskresenskaya
Pavel Zgaga

Συμβούλιο της Ευρώ
πης – Τμήμα Εκπαίδευσης

Π
ροϊστάμενος τμήματος: Sjur Bergan

Π
ροϊστάμενος Τομέα Εκπαιδευτικής Π

ολιτικής: Villano Q
iriazi

Επικεφ
αλής έργου: Christopher Reynolds

Βοηθοί: M
ireille W

endling, Claudine M
artin-O

stw
ald

Υποστήριξη και βοήθεια

Το Τμήμα Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώ
πης ευχαριστεί ιδιαιτέρω

ς για την 
αμέριστη στήριξη που προσέφ

εραν:
 

►
 τον Josep D

alleres και την Esther Rabasa G
rau, μόνιμους αντιπροσώ

πους του 
Π

ριγκιπάτου της Ανδόρρας στο Συμβούλιο της Ευρώ
πης από το 2012 έω

ς το 
2017·

 
►

 τους G
erm

ain D
ondelinger†, Jindřich Fryč και Etienne G

illiard, προέδρους 
της διοικούσας επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώ

πης για την Εκπαιδευτική 
Π

ολιτική και Π
ρακτική από το 2012 έω

ς το 2018·
 

►
τον Ketevan N

atriashvili, αναπληρω
τή υπουργό παιδείας, Γεω

ργία.

Το έργο εκπόνησης του Πλαισίου Αναφ
οράς Ικανοτήτω

ν για Δημοκρατικό Πολιτισμό 
έλαβε ενεργό και οικονομική στήριξη από τους υπουργούς παιδείας τω

ν ακόλουθω
ν 

κρατώ
ν: Ανδόρρα, Βέλγιο, Γεω

ργία, Ελλάδα, Κύπρο, Νορβηγία και Τσεχική Δημοκρατία. 

►
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Σελίδα 10 Π
λαίσιο Αναφ

οράς Ικανοτήτω
ν για Δ

ημοκρατικό Π
ολιτισμό – Τόμος 1

Επίσης, το Τμήμα Εκπαίδευσης εκφ
ράζει την ευγνω

μοσύνη του στο ευρω
παϊκό 

κέντρο W
ergeland και το διαπολιτισμικό ινστιτούτο της Τιμισοάρα για τη σημαντική 

συνδρομή τους στο πεδίο της κατάρτισης και της καθοδήγησης. 

Συνεργασίες

Το Τμήμα Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώ
πης οφείλει πολλά στα πρόσω

πα που 
αναφ

έρονται παρακάτω
 για την πολύτιμη ανατροφ

οδότηση και τη συνεργασία τους 
κατά την εκπόνηση του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτω

ν για Δημοκρατικό Πολιτισμό:

Erik A
m

nå, M
attia Baiutti, Léonce Bekem

ans, Cezar Bîrzea, Lavinia Bracci, 
Fabiana Cardetti, M

arisa Cavalli, Aidan Clifford, D
aniel Coste, Q

ue Anh D
ang, 

Leah D
avcheva, D

arla D
eardorff, M

iguel Angel G
arcía López, Ralf G

auw
eiler, Rolf 

Gollob, Fernanda González-D
reher, Richard Harris, Prue Holm

es, Bryony Hoskins, 
Caroline H

ow
arth, Ted H

uddleston, Elene Jibladze, Andreas Körber, Ildikó Lázár, 
Rachel Lindner, Petr M

acek, Julia M
arlier, G

uillaum
e M

arx, D
avid M

uller, N
atia 

N
atsvlishvili, O

ana N
estian Sandu, Reinhild O

tte, Stavroula Philippou, Alison 
Phipps, Agostino Portera, M

arzena Rafalska, M
onique Roiné, Roberto Ruffi

no, 
Florin Alin Sava, Hugh Starkey, O

lena Styslavska, Angela Tesileanu, Felisa Tibbitts, 
Judith Torney-Purta, Angelos Vallianatos, M

anuela W
agner, Charlotte W

ieslander, 
Robin W

ilson, U
lrike W

olff-Jontofsohn, Fatm
iroshe Xhem

alaj.

Τέλος, το Τμήμα Εκπαίδευσης εκφ
ράζει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες στους 

εκπαιδευτικούς, στους εκπαιδευτές τω
ν εκπαιδευτικώ

ν και στους διευθυντές σχολείω
ν 

που εφ
άρμοσαν πιλοτικά τους περιγραφ

ικούς δείκτες για την αφ
οσίω

ση και τη 
συνεργασία τους.

Εισαγω
γή

T
ο Π

λαίσιο Αναφ
οράς Ικανοτήτω

ν για Δ
ημοκρατικό Π

ολιτισμό (εφ
εξής, το 

Πλαίσιο) προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης, 
σε όλους τους τομείς του εκπαιδευτικού συστήματος από την προσχολική 

αγω
γή και την πρω

τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έω
ς την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκω
ν και της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. Το Π
λαίσιο παρέχει μια συστηματική προσέγγιση στον σχεδιασμό της 

διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης τω
ν ικανοτήτω

ν για δημοκρατικό 
πολιτισμό, και μυεί όλους τους ενδιαφ

ερομένους στα εκπαιδευτικά συστήματα με 
συνεκτικούς, ολοκληρω

μένους και διαφ
ανείς τρόπους.

Στην καρδιά του Π
λαισίου βρίσκεται ένα μοντέλο τω

ν ικανοτήτω
ν που πρέπει να 

αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι εφ
όσον επιθυμούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά 

στον δημοκρατικό πολιτισμό και να συμβιώ
νουν ειρηνικά με άλλους σε πολιτισμικά 

πολύμορφες δημοκρατικές κοινω
νίες. Το Πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης περιγραφικούς 

δείκτες για όλες τις ικανότητες του μοντέλου. 

Το Π
λαίσιο είναι δομημένο σε τρεις τόμους

1.

1. 
Το Συμβούλιο της Ευρώ

πης έχει δημοσιεύσει παλαιότερο έγγραφ
ο που περιγράφ

ει τον τρόπο 
εκπόνησης του μοντέλου του Π

λαισίου. Α
πευθύνεται στους αναγνώ

στες που επιθυμούν να 
κατανοήσουν τη διαδικασία εκπόνησης, τη συλλογιστική και τις τεχνικές λεπτομέρειες του μοντέλου. 
Βλ.: Συμβούλιο της Ευρώ

πης (2016), Com
petences for dem

ocratic culture: living together as equals in 
culturally diverse dem

ocratic societies (στην ελληνική γλώ
σσα: «Ζώ

ντας μαζί ω
ς ίσοι σε πολιτισμικά 

ποικιλόμορφ
ες δημοκρατικές κοινω

νίες» Ένα μοντέλο τω
ν δεξιοτήτω

ν που απαιτούνται για τη 
συμμετοχή στη δημοκρατική κουλτούρα), Εκδόσεις του Συμβουλίου της Ευρώ

πης, Στρασβούργο, 
w

w
w

.coe.int/en/w
eb/education/com

petences-for-dem
ocratic-culture.  

►
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Σελίδα 12 Π
λαίσιο Αναφ

οράς Ικανοτήτω
ν για Δ

ημοκρατικό Π
ολιτισμό – Τόμος 1

Ο
 πρώ

τος τόμος ξεκινά με μια αναφορά στο υπόβαθρο του Πλαισίου και στα συναφή 
προγενέστερα έργα του Συμβουλίου της Ευρώ

πης. Επίσης, περιλαμβάνει ορισμένες 
σημαντικές παρατηρήσεις σε ό,τι αφ

ορά τη χρήση του Π
λαισίου. Στις επόμενες 

ενότητες αναλύονται οι έννοιες και οι θεω
ρητικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται 

το Π
λαίσιο. Αυτές οι επεξηγήσεις ακολουθούνται από την περιγραφ

ή του μοντέλου 
ικανοτήτω

ν και εν συνεχεία από μια εισαγω
γή για τον ρόλο τω

ν περιγραφικώ
ν δεικτώ

ν. 
Ο

 πρώ
τος τόμος ολοκληρώ

νεται με ένα γλω
σσάρι που περιλαμβάνει τους βασικούς 

όρους και έναν κατάλογο πηγώ
ν για περαιτέρω

 ανάγνω
ση.

Ο
 δεύτερος τόμος εστιάζεται με πιο διεξοδικό τρόπο στους περιγραφ

ικούς δείκτες. 
Αναφ

έρει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκαν και παραθέτει αναλυτικά όλους 
τους περιγραφ

ικούς δείκτες.

Ο
 τρίτος τόμος παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφ

αρμογής του Πλαισίου 
στα εκπαιδευτικά συστήματα. Ξεκινά με τρία κεφ

άλαια που πραγματεύονται τη 
χρήση του μοντέλου και τω

ν περιγραφ
ικώ

ν δεικτώ
ν στα τρία στάδια σχεδιασμού της 

εκπαίδευσης, με τη σειρά που πρέπει να έχουν: ανάπτυξη προγραμμάτω
ν σπουδώ

ν, 
σχεδιασμός παιδαγω

γικώ
ν μεθόδω

ν και σχεδιασμός αξιολόγησης. Ακολουθούν 
άλλα κεφ

άλαια που αναλύουν τους τρόπους με τους οποίους το Π
λαίσιο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση τω
ν εκπαιδευτικώ

ν, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί 
να εφ

αρμοστεί με τη χρήση μιας ολιστικής σχολικής προσέγγισης, καθώ
ς και τον 

λόγο για τον οποίο το Π
λαίσιο είναι συναφ

ές με την αντιμετώ
πιση ενός πιεστικού 

κοινω
νικού και πολιτικού ζητήματος και ειδικότερα με την ενίσχυση της άμυνας στη 

ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί σε βίαιες εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές πράξεις.

Το μοντέλο του Πλαισίου περιγράφει λεπτομερώ
ς τις ικανότητες, ενώ

 οι περιγραφικοί 
δείκτες παρέχουν ένα μέσο λειτουργικού ορισμού τω

ν ικανοτήτω
ν ώ

στε να 
χρησιμοποιηθούν από τους ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης. Το μοντέλο δεν αποτελεί 
επιβολή κάποιου ιδεώ

δους, αλλά μια εννοιολογική οργάνω
ση τω

ν ικανοτήτω
ν στην 

οποία μπορούν να ανατρέχουν οι χρήστες του Π
λαισίου. Έγκειται στους χρήστες να 

αποφ
ασίσουν τον τρόπο προσαρμογής και εφ

αρμογής του Π
λαισίου στη δική τους 

πραγματικότητα και για τους δικούς τους σκοπούς. Στον τρίτο τόμο τω
ν κεφ

αλαίω
ν 

καθοδήγησης, το Π
λαίσιο αναλύει τις δυνατότητες και τις επιλογές στη χρήση του, 

και οι ίδιοι οι χρήστες θα πρέπει να αποφ
ασίζουν ποιες επιλογές είναι κατάλληλες 

για το δικό τους περιβάλλον.

Κεφ
άλαιο 1

Το υπόβαθρο 
του Π

λαισίου

Αξίες και εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια το Συμβούλιο της Ευρώ
πης έχει αναγάγει την εκπαίδευση σε 

βασική συνιστώ
σα του έργου του, καθώ

ς κύριος σκοπός του είναι η προαγω
γή και η 

προάσπιση τω
ν ανθρω

πίνω
ν δικαιω

μάτω
ν, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. 

Ο
ι αρχές αυτές αποτελούν τα θεμέλια τω

ν ευρω
παϊκώ

ν κοινω
νιώ

ν και τω
ν πολιτικώ

ν 
συστημάτω

ν επί δεκαετίες, ω
στόσο χρήζουν διαρκούς υποστήριξης και ενίσχυσης. 

Σε καιρούς οικονομικής και πολιτικής κρίσης, καθίσταται ακόμη πιο καταφ
ανής η 

ανάγκη οι πολίτες να έχουν τόσο την ικανότητα όσο και την πρόθεση να συμμετέχουν 
ενεργά στην προάσπιση αυτώ

ν τω
ν αρχώ

ν και αξιώ
ν. Η

 απόκτηση και η διατήρηση 
της ικανότητας της ενεργούς συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες ξεκινά από 
την προσχολική ηλικία και συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια της ζω

ής. Η
 διαδικασία 

απόκτησης τω
ν ικανοτήτω

ν είναι δυναμική και δεν ολοκληρώ
νεται ποτέ. Ο

ι περιστάσεις 
αλλάζουν και οι άνθρω

ποι πρέπει να αναπτύσσουν τις υπάρχουσες ικανότητές τους, 
αλλά και να αποκτούν νέες σύμφ

ω
να με τις αλλαγές στο περιβάλλον όπου ζουν.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διά βίου 
διαδικασία. Τα περισσότερα παιδιά έρχονται για πρώ

τη φ
ορά σε επαφ

ή με τη 
δημόσια σφ

αίρα στο σχολείο. Επομένω
ς, το σχολείο πρέπει να είναι ο χώ

ρος 
όπου ξεκινά η δημοκρατική εκπαίδευση. Τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
συμπεριλαμβανομένω

ν τω
ν ιδρυμάτω

ν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα πρέπει επίσης 
να παίζουν τον ίδιο ρόλο με τρόπους που αρμόζουν στην ηλικία και την ω

ριμότητα 
τω

ν σπουδαστώ
ν τους.

Η
 δημοκρατική εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός ολοκληρω

μένου και 
συνεκτικού οράματος για την εκπαίδευση, μια εκπαίδευση που αφ

ορά το άτομο στο 
σύνολό του. Το Συμβούλιο της Ευρώ

πης, στη σύσταση CM
/Rec(2007)6, αναλύει ένα 

όραμα για την εκπαίδευση που περιλαμβάνει τέσσερις μείζονες στόχους: 
 

►
προετοιμασία για την αγορά εργασίας·

 
►

προετοιμασία ώ
στε τα άτομα να ζουν ω

ς ενεργοί πολίτες σε δημοκρατικές κοινω
νίες·

 
►

προσω
πική ανάπτυξη

 
►

ανάπτυξη και διατήρηση μιας ευρείας, προηγμένης βάσης γνώ
σεω

ν.►
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Ο
ι τέσσερις στόχοι είναι απαραίτητοι προκειμένου οι άνθρω

ποι να ζουν ανεξάρτητα 
και να συμμετέχουν ω

ς ενεργοί πολίτες σε όλες τις εκφάνσεις τω
ν σύγχρονω

ν, ταχέω
ς 

μεταβαλλόμενω
ν κοινω

νιώ
ν. Ο

ι στόχοι είναι ισάξιοι και αλληλοσυμπληρώ
νονται. 

Για παράδειγμα, πολλές από τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι άνθρω
ποι 

ώ
στε να καθίστανται απασχολήσιμοι –όπω

ς  η αναλυτική ικανότητα, οι δεξιότητες 
επικοινω

νίας και η ικανότητα συνεργασίας ω
ς μέλη μιας ομάδας– αφενός συμβάλλουν 

στην ανάδειξή τους ω
ς ενεργώ

ν πολιτώ
ν στις δημοκρατικές κοινω

νίες, και αφ
ετέρου 

είναι θεμελιώ
δεις για την προσω

πική τους ανάπτυξη.

Επειδή οι πολιτισμικές, τεχνολογικές και δημογραφικές αλλαγές απαιτούν ετοιμότητα 
ώ

στε τα άτομα να είναι σε θέση να μαθαίνουν, να σκέφ
τονται και να αντιδρούν 

διαρκώ
ς στις νέες προκλήσεις και δυνατότητες τόσο στον εργασιακό όσο και στον 

ιδιω
τικό και δημόσιο βίο, είναι απαραίτητο η επίτευξη τω

ν τεσσάρω
ν στόχω

ν να 
αποτελεί επιδίω

ξη κάθε ατόμου σε όλη του τη ζω
ή. Ο

ι δημόσιοι φ
ορείς έχουν την 

ευθύνη να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση παρέχοντας ένα επαρκές σύστημα 
διά βίου μάθησης.

Π
ροκειμένου να συνδράμει τις εκπαιδευτικές αρχές στην εκπλήρω

ση αυτής της 
μέγιστης ευθύνης, το Συμβούλιο της Ευρώ

πης έχει ήδη αναπτύξει προσεγγίσεις και 
σχετικό υλικό και έχει υποστηρίξει την υλοποίησή τους σε διάφ

ορα κράτη μέλη. 
Ο

 Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώ
πης για την Π

αιδεία της Δημοκρατίας και την 
Εκπαίδευση στα Ανθρώ

πινα Δικαιώ
ματα (ED

C/H
RE) 2  ορίζει τα βασικά εννοιολογικά 

θεμέλια, τους στόχους και τους τομείς υλοποίησης της εκπαίδευσης. Στον Χάρτη η 
εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη ορίζεται ω

ς εξής:

εκπαίδευση, επιμόρφ
ω

ση, ευαισθητοποίηση, ενημέρω
ση, καθώ

ς και όλες εκείνες οι 
πρακτικές και δραστηριότητες που αποσκοπούν –εφοδιάζοντας  τους εκπαιδευόμενους με 
γνώ

σεις, δεξιότητες και κατανόηση και αναπτύσσοντας τις στάσεις και τις συμπεριφορές 
τους– στην ενδυνάμω

σή τους έτσι ώ
στε να ασκούν και να υπερασπίζονται τα δημοκρατικά 

τους δικαιώ
ματα και τις υποχρεώ

σεις τους στην κοινω
νία, να εκτιμούν τη διαφορετικότητα 

και να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη δημοκρατική ζω
ή, με στόχο την προώ

θηση και 
την προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ενότητα 2.α).

Επίσης, ο Χάρτης ορίζει την εκπαίδευση για τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα ω
ς εξής: 

εκπαίδευση, επιμόρφ
ω

ση, ευαισθητοποίηση, ενημέρω
ση, καθώ

ς και όλες εκείνες οι 
πρακτικές και δραστηριότητες που αποσκοπούν –εφοδιάζοντας τους εκπαιδευόμενους με 
γνώ

σεις, δεξιότητες και κατανόηση και αναπτύσσοντας τις στάσεις και τις συμπεριφορές 
τους– στην ενδυνάμω

ση τω
ν εκπαιδευομένω

ν έτσι ώ
στε να συμβάλλουν στην οικοδόμηση 

και την υπεράσπιση μιας καθολικής κουλτούρας ανθρω
πίνω

ν δικαιω
μάτω

ν στην κοινω
νία, 

με στόχο την προώ
θηση και την προστασία τω

ν δικαιω
μάτω

ν του ανθρώ
που και τω

ν 
θεμελιω

δώ
ν ελευθεριώ

ν του (ενότητα 2.β).

Σε αυτούς τους ορισμούς, ο Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώ
πης επισημαίνει 

τις ικανότητες (όπω
ς γνώ

σεις, δεξιότητες, κατανόηση και στάσεις) που πρέπει 
να αναπτύσσουν οι εκπαιδευόμενοι ώ

στε να έχουν τη δυνατότητα να δρουν ω
ς 

ενεργοί πολίτες. Επίσης, ο Χάρτης παραθέτει διεξοδικά τους στόχους, τις αρχές και 
τις πολιτικές της εκπαίδευσης που απαιτούνται για να επιτυγχάνεται η ενδυνάμω

ση 
τω

ν εκπαιδευόμενω
ν.

2. 
ΣτΜ

: Στο παρόν κείμενο, ο όρος «education for dem
ocratic citizenship» μεταφράζεται ω

ς «εκπαίδευση 
για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη». Ω

στόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψ
ουμε τον τίτλο αλλά 

και το κείμενο του Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώ
πης όπου ο όρος έχει παλαιότερα αποδοθεί 

ω
ς «παιδεία της δημοκρατίας».

Ενδυνάμω
ση και ευρω

παϊκή παράδοση της εκπαίδευσης

Ο
 Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώ

πης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την 
Εκπαίδευση στα Ανθρώ

πινα Δικαιώ
ματα ορίζει ότι:

οι διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές και δραστηριότητες θα πρέπει να ακολουθούν 
και να προω

θούν τις δημοκρατικές αξίες και αρχές και τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα 
(ενότητα 5.ε).

Το έργο του Συμβουλίου της Ευρώ
πης στον τομέα της εκπαίδευσης αντανακλά αυτή 

την αρχή, καθώ
ς και τις παραδόσεις τω

ν ευρω
παϊκώ

ν εκπαιδευτικώ
ν διαδικασιώ

ν. Ο
ι 

σχετικές παιδαγω
γικές μέθοδοι δεν είναι μόνο καίριας σημασίας αλλά και εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα. Φ
ανερώ

νουν μια μακρά εκπαιδευτική παράδοση που εδράζεται στις 
ανθρω

πιστικές ιδέες και αποτυπώ
νεται στην έννοια του Bildung: σε μια διά βίου 

μάθηση που επιτρέπει στους ανθρώ
πους να προβαίνουν σε ανεξάρτητες επιλογές για 

τη δική τους ζω
ή, να αναγνω

ρίζουν τους άλλους ω
ς ισότιμους και να αλληλεπιδρούν 

μαζί τους με ουσιαστικούς τρόπους. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι θεω
ρούνται 

ω
ς ενεργώ

ς υπεύθυνοι για τη δική τους μάθηση και όχι απλοί αποδέκτες γνώ
σεω

ν 
ή στόχοι της μετάδοσης αξιώ

ν. Τα εκπαιδευτικά συστήματα και ιδρύματα καθώ
ς 

και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στους κόλπους τους πρέπει να θέτουν τους 
εκπαιδευόμενους στο επίκεντρο τω

ν δικώ
ν τους μαθησιακώ

ν διαδικασιώ
ν και να 

τους βοηθούν ώ
στε να αναπτύσσουν ανεξάρτητη σκέψ

η και κρίση.

Αυτό το είδος εκπαίδευσης συνδέεται ρητώ
ς με τα ιδεώ

δη της δημοκρατίας και 
αντανακλά τις αρχές τω

ν ανθρω
πίνω

ν δικαιω
μάτω

ν. Ο
ι αρχές αυτές έχουν ιδιαίτερη 

σημασία ω
ς προς την ανάπτυξη τω

ν ικανοτήτω
ν για μια ενεργό συμμετοχή στη 

δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι έμφ
αση δεν πρέπει να δίδεται μόνο στη μετάδοση 

τω
ν γνώ

σεω
ν, αλλά και στη δημιουργία ουσιαστικώ

ν προϋποθέσεω
ν υπό τις οποίες 

οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αναπτύσσουν πλήρω
ς τις δυνατότητές τους, με 

τρόπους και με ρυθμό που συνάδουν προς τον εαυτό τους και επηρεάζονται από αυτόν.

Επιπλέον, η μάθηση δεν αποτελεί μόνο ζήτημα γνω
στικώ

ν διεργασιώ
ν. Η

 μάθηση 
απαιτεί διαδικασίες που εμπλέκουν το άτομο ω

ς σύνολο: νόηση, συναισθήματα και 
εμπειρίες. Η

 μάθηση βάσει εμπειριώ
ν και η ενεργός μάθηση είναι πολύ σημαντικές για 

τις ικανότητες που απαιτούνται στην ενεργό δημοκρατική συμμετοχή. Ο
ι δεξιότητες 

συνεργασίας αναπτύσσονται καλύτερα σε καταστάσεις αμφ
ίδρομης ή συνεργατικής 

μάθησης. Η
 κριτική σκέψ

η ενισχύεται με ευκαιρίες και ενθάρρυνση για ενασχόληση 
με τις διαφ

ορετικές πτυχές ενός αντικειμένου και τις διαφ
ορετικές ερμηνείες. Το 

γεγονός ότι είναι σημαντικό να αποδίδεται αξία στα δικαιώ
ματα τω

ν άλλω
ν γίνεται 

καλύτερα κατανοητό μέσω
 της εμβάπτισης σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στο 

οποίο ο σεβασμός για τα δικαιώ
ματα και τις ευθύνες όλω

ν, ενηλίκω
ν και νέω

ν, συνιστά 
θεμέλιο για τη διατύπω

ση κρίσεω
ν και την ανάληψ

η δράσεω
ν. 

Το Π
λαίσιο θα συμβάλει στη δημιουργία μιας εκπαίδευσης που διασφ

αλίζει την 
ευδοκίμηση της ανθρω

πότητας, την προάσπιση τω
ν ανθρω

πίνω
ν δικαιω

μάτω
ν 

του ατόμου και την έκφ
ραση τω

ν δημοκρατικώ
ν αξιώ

ν μέσω
 δημόσιω

ν φ
ορέω

ν 
και άλλω

ν θεσμικώ
ν οργάνω

ν που επηρεάζουν τους πολίτες. Ο
ι ικανότητες που 

καταγράφ
ονται στο Πλαίσιο ορίζουν τη δυνατότητα δημιουργίας ή αναδιάρθρω

σης 
θεσμώ

ν ή διαδικασιώ
ν με ειρηνικό τρόπο, με στόχο την ανάπτυξη και την ενίσχυση 

τω
ν δημοκρατικώ

ν κοινω
νιώ

ν. Τούτο προϋποθέτει ότι οι πολίτες συμμορφ
ώ

νονται με 

Το υπόβαθρο του Π
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Σελίδα 16 Π
λαίσιο Αναφ

οράς Ικανοτήτω
ν για Δ

ημοκρατικό Π
ολιτισμό – Τόμος 1

Γλώ
σσα και μάθηση

Η
 σύσταση CM

/Rec(2014)5 του Συμβουλίου της Ευρώ
πης τονίζει τη σημασία της 

γλώ
σσας ή τω

ν γλω
σσώ

ν της σχολικής εκπαίδευσης. Δηλώ
νει (παράγραφος 6 σημείο 

β) ότι:ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται, από την πρώ
τη κιόλας σχολική βαθμίδα, στην 

απόκτηση της γλώ
σσας της σχολικής εκπαίδευσης, η οποία τόσο ω

ς συγκεκριμένο 
σχολικό μάθημα όσο και ω

ς μέσο διδασκαλίας άλλω
ν μαθημάτω

ν διαδραματίζει καίριο 
ρόλο δεδομένου ότι εξασφ

αλίζει την πρόσβαση στη γνώ
ση και τη γνω

στική ανάπτυξη.

Ο
ι εκπαιδευόμενοι που έχουν γλω

σσικές δυσκολίες αντιμετω
πίζουν προβλήματα 

τόσο στη μάθηση όσο και στην επιτυχή πορεία τους μέσα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
Σε όλα τα γνω

στικά αντικείμενα, οι δραστηριότητες που αφ
ορούν τη γλω

σσική 
ικανότητα περιλαμβάνουν τα εξής:

 
►

ανάγνω
ση και κατανόηση ερμηνευτικώ

ν κειμένω
ν, τα οποία συχνά έχουν 

διαφ
ορετική δομή ανάλογα με το γνω

στικό αντικείμενο·
 

►
προσεκτική παρακολούθηση όταν ο εκπαιδευτικός εξηγεί περίπλοκα θέματα·

 
►

απαντήσεις σε ερω
τήσεις προφ

ορικά ή γραπτά·
 

►
παρουσίαση αποτελεσμάτω

ν έρευνας και μελέτης·
 

►
συμμετοχή σε συζητήσεις που αφ

ορούν συγκεκριμένο θέμα.

Η
 εκμάθηση της γλώ

σσας αποτελεί πάντοτε τμήμα της εκμάθησης ενός μαθήματος 
και η απόκτηση γνώ

σεω
ν πάνω

 σε ένα συγκεκριμένο γνω
στικό αντικείμενο δεν 

μπορεί να συμβεί χω
ρίς τη μεσολάβηση της γλώ

σσας. Η γλω
σσική ικανότητα αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της ικανότητας ω
ς προς το γνω

στικό αντικείμενο. Χω
ρίς επαρκείς 

γλω
σσικές ικανότητες, ο εκπαιδευόμενος δεν δύναται να παρακολουθήσει απρόσκοπτα 

το περιεχόμενο του αντικειμένου που διδάσκεται ούτε να επικοινω
νήσει με άλλους 

σχετικά με αυτό. Το Συμβούλιο της Ευρώ
πης έχει αναλύσει και εκπονήσει υλικό σχετικά 

με την επιτυχή εκμάθηση στην πλατφόρμα πόρω
ν και αναφορώ

ν για την πολυγλω
σσική 

και διαπολιτισμική εκπαίδευση
4.

Ο
ι γλω

σσικές ικανότητες είναι απαραίτητες επίσης για την απόκτηση ικανοτήτω
ν για 

δημοκρατικό πολιτισμό. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνεται ω
ς συγκεκριμένο τμήμα 

ενός προγράμματος σπουδώ
ν ή μέσω

 της οργάνω
σης ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος 

ώ
στε να ενθαρρύνεται η συμμετοχή τω

ν εκπαιδευόμενω
ν. Σε κάθε περίπτω

ση, η γλω
σσική 

ικανότητα έχει καίρια σημασία και πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο τω
ν εκπαιδευτικώ

ν. 
Ο

ι εκπαιδευόμενοι αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη επίγνω
ση της γλώ

σσας και της 
σημασίας που έχουν οι γλω

σσικές τους ικανότητες κατά την άσκηση τω
ν δημοκρατικώ

ν 
και διαπολιτισμικώ

ν ικανοτήτω
ν τους.

4. 
Βλ. w

w
w

.coe.int/EN
/w

eb/platform
-plurilingual-intercultural-language-education/.

τις υφ
ιστάμενες πρακτικές, αλλά και συμμετέχουν ενεργά σε πρακτικές που κρίνεται 

ότι χρήζουν αλλαγής. 

Ο
ι ικανότητες για δημοκρατικό πολιτισμό και το περιβάλλον 

τω
ν εκπαιδευτικώ

ν ιδρυμάτω
ν

Ο
 Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώ

πης για την Π
αιδεία της Δημοκρατίας και την 

Εκπαίδευση στα Ανθρώ
πινα Δικαιώ

ματα ορίζει επίσης ότι:

η διοίκηση τω
ν εκπαιδευτικώ

ν ιδρυμάτω
ν, συμπεριλαμβανομένω

ν τω
ν σχολείω

ν, θα 
πρέπει να αντανακλά και να προάγει τις αξίες τω

ν ανθρω
πίνω

ν δικαιω
μάτω

ν και να 
ενθαρρύνει την ενδυνάμω

ση και την ενεργό συμμετοχή τω
ν μαθητώ

ν, του εκπαιδευτικού 
προσω

πικού και τω
ν ενδιαφ

ερόμενω
ν μερώ

ν, συμπεριλαμβανομένω
ν τω

ν γονέω
ν 

(ενότητα 5.ε).

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να εφ
αρμόζουν αυτή την αρχή και να προάγουν 

τη «μάθηση της δημοκρατίας» ω
ς εξής: 

 
►

με τους τρόπους που οργανώ
νονται και επικοινω

νούνται οι διαδικασίες λήψ
ης 

αποφ
άσεω

ν·
 

►
με τις ευκαιρίες για διάλογο και ενεργό συμμετοχή στη ζω

ή του ιδρύματος·
 

►
με την καλλιέργεια τω

ν σχέσεω
ν μεταξύ εκπαιδευτικώ

ν, εκπαιδευόμενω
ν και 

γονέω
ν στον βαθμό που αυτές οικοδομούνται με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό 

και την εμπιστοσύνη.

Ο
 κατάλληλος συνδυασμός δημοκρατικώ

ν πλαισίω
ν, παιδαγω

γικώ
ν μεθόδω

ν και 
μεθοδολογιώ

ν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την ανάπτυξη τω

ν δημοκρατικώ
ν ικανοτήτω

ν. Σε περιβάλλοντα που δημιουργούνται 
από τέτοιες πρακτικές, ενθαρρύνονται τρία είδη μάθησης. Π

ρώ
τον, η αυτεπάρκεια 

τω
ν εκπαιδευόμενω

ν μπορεί να αναπτυχθεί όταν τους δίνεται η ευκαιρία να επιλύουν 
μόνοι ορισμένα προβλήματα, όταν ενθαρρύνονται να επιμένουν και αναγνω

ρίζεται 
έστω

 και η ελάχιστη επιτυχία τους. Αυτή η εμπειρική και συναισθηματική διάσταση 
της διαδικασίας μάθησης είναι η «μάθηση μέσα από» τη δημοκρατία. Δ

εύτερον, 
η απόκτηση γνώ

σεω
ν και η κριτική κατανόηση αφ

ορά τη «μάθηση πάνω
 στη» 

δημοκρατία. Τρίτον, η ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς τις δικές του ικανότητες σε 
ένα δεδομένο περιβάλλον ή σε μια κατάσταση σημαίνει «μάθηση για» τη δημοκρατία

3.
Και οι τρεις μέθοδοι μάθησης είναι απαραίτητες κατά την επιδίω

ξη του συνολικού 
εκπαιδευτικού στόχου, ήτοι την προετοιμασία και ενδυνάμω

ση τω
ν εκπαιδευόμενω

ν 
ώ

στε να ζήσουν ω
ς ενεργοί πολίτες σε δημοκρατικές κοινω

νίες.

Η
 σύσταση CM

/Rec(2012)13 του Συμβουλίου της Ευρώ
πης για τη διασφ

άλιση της 
ποιότητας στην εκπαίδευση υπογραμμίζει τις αρχές του Χάρτη του Συμβουλίου 
της Ευρώ

πης για την Π
αιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώ

πινα 
Δικαιώ

ματα ορίζοντας ότι:
ω

ς «ποιότητα στην εκπαίδευση» νοείται η εκπαίδευση η οποία …

3. 
Αυτές οι τρεις διαστάσεις συνδέονται με τις αντίστοιχες τρεις διαστάσεις της εκπαίδευσης «μέσα 
από τα», «πάνω

 στα» και «για τα» ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη τω
ν 

Η
νω

μένω
ν Εθνώ

ν για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στα Ανθρώ
πινα Δικαιώ

ματα. Βλ. w
w

w
.

ohchr.org/EN
/Issues/Education/Training/Pages/U

N
D

H
REducationTraining.aspx.

δ. προάγει τη δημοκρατία, τον σεβασμό για τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα και την κοινω
νική 

δικαιοσύνη σε ένα περιβάλλον μάθησης που αναγνω
ρίζει τις ανάγκες μάθησης και τις 

κοινω
νικές ανάγκες όλω

ν·
ε. επιτρέπει σε μαθητές και σπουδαστές να αναπτύσσουν κατάλληλες ικανότητες, 
αυτοπεποίθηση και κριτική σκέψ

η ώ
στε να μπορέσουν να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.

Το Π
λαίσιο, με το μοντέλο τω

ν ικανοτήτω
ν και τους περιγραφ

ικούς δείκτες, παρέχει 
ένα μέσο υλοποίησης τω

ν αρχώ
ν του Χάρτη και της έκκλησης του Συμβουλίου 

της Ευρώ
πης για ποιότητα στην εκπαίδευση. Π

ροσφ
έρει μια πλήρη, συνεκτική και 

σαφ
ή περιγραφ

ή τω
ν ικανοτήτω

ν που απαιτούνται για την ενεργό συμμετοχή στη 
δημοκρατία.

Το υπόβαθρο του Π
λαισίου ►
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Κεφ
άλαιο 2

Tο Π
λαίσιο – Τι είναι 

και τι δεν είναι

Τ
ο Πλαίσιο είναι ένα έγγραφο αναφοράς που εδράζεται στις αξίες του Συμβουλίου 
της Ευρώ

πης: ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου. Στόχος του 
είναι να παρέχει μια ολοκληρω

μένη πηγή για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 
διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης τω

ν ικανοτήτω
ν για τον δημοκρατικό 

πολιτισμό και τον διαπολιτισμικό διάλογο, προκειμένου να επιτυγχάνεται διαφ
άνεια 

και συνοχή για όλους τους ενδιαφ
ερομένους. 

Το Πλαίσιο παρέχει μια κοινή γλώ
σσα, συμπεριλαμβανομένης της κοινής ορολογίας, 

η οποία επιτρέπει σε όλους τους ενδιαφ
ερομένους να διδάσκουν, να μαθαίνουν ή να 

αξιολογούν με ολοκληρω
μένο τρόπο. Δηλαδή, με πλήρη επίγνω

ση τω
ν διαφορετικώ

ν 
ειδώ

ν τω
ν ικανοτήτω

ν –αξίες, στάσεις, δεξιότητες, γνώ
σεις και κριτική κατανόηση– 

και τω
ν σχέσεω

ν μεταξύ τους. Η
 διαφ

άνεια επιτυγχάνεται με λεπτομερείς δηλώ
σεις 

και περιγραφ
ές τω

ν ικανοτήτω
ν, καθώ

ς και τω
ν τρόπω

ν με τους οποίους αυτές οι 
περιγραφ

ές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία, τη μάθηση και την 
αξιολόγηση. Η

 συνοχή εξασφ
αλίζει ότι δεν υπάρχουν αντιφ

άσεις εντός ή μεταξύ τω
ν 

τριώ
ν στοιχείω

ν: της διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης. Η
 πληρότητα, η 

διαφ
άνεια και η συνοχή διευκολύνουν την αμοιβαία κατανόηση τόσο εντός όσο και 

μεταξύ της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, καθώ
ς και ανάμεσα 

στα εκπαιδευτικά συστήματα τω
ν κρατώ

ν μελώ
ν. 5

Το Π
λαίσιο δεν είναι ένα επιβεβλημένο ή συνιστώ

μενο ευρω
παϊκό πρόγραμμα 

σπουδώ
ν. Δ

εν προτείνει μια αποκλειστική παιδαγω
γική μέθοδο ή μεθοδολογία 

διδασκαλίας ή έναν τρόπο αξιολόγησης. Ω
στόσο, δείχνει με ποιον τρόπο οι ικανότητες 

για δημοκρατικό πολιτισμό μπορούν να ενσω
ματω

θούν σε μια σειρά από παιδαγω
γικές 

μεθόδους, μεθοδολογίες και αξιολογήσεις που συνάδουν με τις αξίες του Συμβουλίου 
της Ευρώ

πης. Επίσης, επισημαίνει ποια είδη είναι καταλληλότερα για τη διδασκαλία, 
5. 

«Τυπική εκπαίδευση» είναι το δομημένο σύστημα εκπαίδευσης και επιμόρφ
ω

σης, που διατρέχει 
την προσχολική, πρω

τοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και φ
τάνει μέχρι το πανεπιστήμιο. Λαμβάνει 

χώ
ρα, κατά κανόνα, σε γενικά ή επαγγελματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και οδηγεί σε πιστοποίηση. «Μ

η 
τυπική εκπαίδευση» είναι κάθε σχεδιασμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει στόχο τη βελτίω

ση μιας 
σειράς δεξιοτήτω

ν και ικανοτήτω
ν, έξω

 από το επίσημο εκπαιδευτικό περιβάλλον. «Άτυπη εκπαίδευση» 
είναι η διά βίου διαδικασία με την οποία κάθε άτομο αποκτά στάσεις, αξίες, δεξιότητες και γνώ

σεις από 
εκπαιδευτικές επιρροές και πόρους τόσο μέσα από το δικό του περιβάλλον όσο και από την καθημερινή 
του εμπειρία (οικογένεια, συμμαθητές, γείτονες, συναντήσεις, βιβλιοθήκη, μέσα μαζικής ενημέρω

σης, 
εργασία, παιχνίδι, κ.λπ.). Ο

ι ανω
τέρω

 ορισμοί προέρχονται από τον Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώ
πης 

για την Π
αιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώ

πινα Δικαιώ
ματα. 

►
 Σελίδα 19



Σελίδα 20 Π
λαίσιο Αναφ

οράς Ικανοτήτω
ν για Δ

ημοκρατικό Π
ολιτισμό – Τόμος 1

τη μάθηση και/ή την αξιολόγηση τω
ν ικανοτήτω

ν, προκειμένου οι χρήστες του 
Π

λαισίου να μπορούν να αξιολογήσουν τις δικές τους προσεγγίσεις, αλλά και κατά 
πόσον άλλες προσεγγίσεις είναι επιθυμητές και εφ

ικτές στο δικό τους περιβάλλον.

Συνεπώ
ς, το Π

λαίσιο είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον 
σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προγραμμάτω

ν σπουδώ
ν, παιδαγω

γικώ
ν μεθόδω

ν και 
αξιολογήσεω

ν κατάλληλω
ν για διάφ

ορα περιβάλλοντα και εκπαιδευτικά συστήματα 
όπω

ς ορίζονται από τους υπευθύνους, για παράδειγμα από τους εκπαιδευόμενους εν 
γένει, τους σχεδιαστές προγραμμάτω

ν σπουδώ
ν, τους εκπαιδευτικούς, τους εξεταστές, 

τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικώ
ν και άλλους ενδιαφ

ερομένους, οι οποίοι είναι στο 
σύνολό τους κοινω

νικοί φ
ορείς. Στην καρδιά του Πλαισίου βρίσκεται η ενδυνάμω

ση.

Για την ενδυνάμω
ση τω

ν κοινω
νικώ

ν φορέω
ν, το Πλαίσιο παρέχει μέσα εννοιολογικού 

προσδιορισμού και περιγραφ
ής τω

ν ικανοτήτω
ν που απαιτούνται για να καταστεί 

ένα άτομο ενεργό μέλος ενός δημοκρατικού πολιτισμού μέσα σε οποιαδήποτε 
κοινω

νική ομάδα, για παράδειγμα σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, έναν χώ
ρο εργασίας, 

ένα πολιτικό σύστημα (τοπικό, εθνικό, διεθνές), σε μια οργάνω
ση δραστηριοτήτω

ν 
αναψ

υχής ή μια Μ
ΚΟ

.

Επιπλέον, δεδομένου ότι στόχος του παρόντος είναι η ενδυνάμω
ση και όχι η απαξίω

ση 
τω

ν ατόμω
ν, το Π

λαίσιο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ω
ς μέσο αποκλεισμού 

ανθρώ
πω

ν από πάσης φ
ύσεω

ς κοινω
νικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της 

ιδιότητας του μέλους ενός κράτους. Η
 εφ

αρμογή του Π
λαισίου με απώ

τερο στόχο 
να ορθώ

σει εμπόδια στην ένταξη υπονοεί ακατάλληλη χρήση του και κατάχρηση 
του σκοπού του. Π

ρόκειται για μια βασική αρχή σύμφ
ω

να με την οποία η χρήση του 
Π

λαισίου δεν θα πρέπει να θίγει ούτε άτομα ούτε ομάδες.

Διαδικασία, περιβάλλον και (παρόν) πεδίο εφ
αρμογής

Η
 απόκτηση ικανοτήτω

ν για δημοκρατικό πολιτισμό δεν αποτελεί μια γραμμική 
πορεία προς μία διαρκώ

ς αυξανόμενη ικανότητα στον διαπολιτισμικό διάλογο ή στις 
δημοκρατικές διαδικασίες. Η

 ικανότητα σε μία κατάσταση μπορεί να μεταβιβαστεί 
και σε άλλες καταστάσεις, όχι όμω

ς κατ’ ανάγκην. Η
 απόκτηση ικανοτήτω

ν για 
δημοκρατικό πολιτισμό αποτελεί διά βίου διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία 
και η μάθηση πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον, και ότι η αξιολόγηση πρέπει 
να περιλαμβάνει ένα μέσο αναγνώ

ρισης όλω
ν τω

ν βαθμώ
ν ικανοτήτω

ν. Κανένας 
βαθμός ικανότητας δεν θεω

ρείται ανεπαρκής και όλες οι ικανότητες βρίσκονται σε 
δυνητική ανάπτυξη.

Το Π
λαίσιο δεν καθορίζει τις ικανότητες και/ή τα επίπεδα επάρκειας στα οποία 

πρέπει ένα άτομο να προσβλέπει μέσω
 της διά βίου μάθησης. Για παράδειγμα, δεν 

προσδιορίζει ποιες ικανότητες και ποια επίπεδα μπορεί να απαιτούνται για την κτήση 
ιθαγένειας. Επιπλέον, η χρήση του Π

λαισίου και η στρατηγική εφ
αρμογής του στην 

εκπαίδευση θα χρήζουν πάντοτε προσαρμογής στα αντίστοιχα τοπικά, εθνικά και 
πολιτισμικά περιβάλλοντα στα οποία υλοποιείται. Από την άλλη πλευρά, το Π

λαίσιο 
παρέχει τα μέσα για τη διασφ

άλιση της πληρότητας, της διαφ
άνειας και της συνοχής 

σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Η
 προσαρμογή είναι υποχρεω

τικά ευθύνη τω
ν φ

ορέω
ν χάραξης πολιτικής και τω

ν 
επαγγελματιώ

ν του κλάδου που γνω
ρίζουν σε βάθος και κατανοούν τα συγκεκριμένα 

περιβάλλοντα καθώ
ς και πώ

ς αυτά διαφοροποιούνται με σημαντικό όσο και διακριτικό
τρόπο επηρεάζοντας αναπόφ

ευκτα τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Επιπλέον, τα διαφορετικά περιβάλλοντα αντιδρούν διαρκώ
ς στις ιστορικές, οικονομικές, 

τεχνολογικές και πολιτισμικές αλλαγές με απρόβλεπτους τρόπους και, ω
ς εκ τούτου, 

οι χρήστες του Π
λαισίου θα πρέπει να επανεξετάζουν τις πρακτικές διδασκαλίας, 

μάθησης και αξιολόγησης ενόσω
 οι αλλαγές λαμβάνουν χώ

ρα. Ο
ι αποφ

άσεις με 
βάση το Π

λαίσιο πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στο 
επίπεδο εφ

αρμογής, δηλαδή στον εθνικό, περιφ
ερειακό, δημοτικό ή εκπαιδευτικό 

φ
ορέα, στον εκπαιδευτικό ή τον εκπαιδευόμενο (όπω

ς περιγράφ
εται στο κεφ

άλαιο 
καθοδήγησης στον Τόμο 3 σχετικά με το πρόγραμμα σπουδώ

ν).

Η
 απόκτηση ικανοτήτω

ν για δημοκρατικό πολιτισμό αποτελεί διά βίου διαδικασία, 
καθώ

ς τα άτομα βιώ
νουν διαρκώ

ς νέα και διαφορετικά περιβάλλοντα, τα αναλύουν και 
προγραμματίζουν για αυτά. Το Πλαίσιο, και το μοντέλο ικανοτήτω

ν ω
ς αναπόσπαστο 

τμήμα του, έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία, σε όλα τα 
είδη και τα στάδια της εκπαίδευσης – τυπικής, μη τυπικής και άτυπης.

Tο Π
λαίσιο – Τι είναι και τι δεν είναι ►
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Κεφ
άλαιο 3

Η
 ανάγκη για δημοκρατικό 

πολιτισμό και 
διαπολιτισμικό διάλογο

Η
δημοκρατία, υπό την κλασική της έννοια, είναι μια μορφ

ή διακυβέρνησης 
από τον λαό ή εξ ονόματος του λαού. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής 
της διακυβέρνησης είναι ότι πρέπει να τείνει ευήκοον ους στις απόψ

εις της 
πλειοψ

ηφ
ίας. Ω

ς εκ τούτου, η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει χω
ρίς τους 

θεσμούς που διασφ
αλίζουν τη χω

ρίς αποκλεισμούς χειραφ
έτηση τω

ν ενήλικω
ν 

πολιτώ
ν, τη διεξαγω

γή ανά τακτά διαστήματα ελεύθερω
ν και δίκαιω

ν εκλογώ
ν με 

συμμετοχή πολλώ
ν υποψ

ηφ
ίω

ν, τον κανόνα της πλειοψ
ηφ

ίας και τη λογοδοσία της 
κυβέρνησης. 

Είναι γεγονός ότι η δημοκρατία είναι αδύνατον να υπάρξει χω
ρίς δημοκρατικούς 

θεσμούς και νόμους. Ω
στόσο, και οι ίδιοι οι θεσμοί είναι αδύνατον να λειτουργήσουν 

εκτός εάν οι πολίτες κάνουν πράξη έναν δημοκρατικό πολιτισμό και διέπονται από 
δημοκρατικές αξίες και στάσεις. Μ

εταξύ άλλω
ν, αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 
►

δέσμευση στη δημόσια διαβούλευση·

 
►

προθυμία να διατυπώ
νουν τις δικές τους απόψ

εις και να ακούνε τις απόψ
εις 

τω
ν άλλω

ν·

 
►

πεποίθηση ότι οι διχογνω
μίες και οι συγκρούσεις πρέπει να επιλύονται ειρηνικά·

 
►

δέσμευση στις αποφ
άσεις που λαμβάνουν οι πλειοψ

ηφ
ίες·

 
►

δέσμευση στην προστασία τω
ν μειονοτήτω

ν και τω
ν δικαιω

μάτω
ν τους·

►
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►

αναγνώ
ριση ότι ο κανόνας της πλειοψ

ηφ
ίας δεν μπορεί να καταργήσει τα 

δικαιώ
ματα της μειοψ

ηφ
ίας·

 
►

δέσμευση στο κράτος δικαίου.

Η
 δημοκρατία απαιτεί επίσης τη δέσμευση τω

ν πολιτώ
ν για ενεργό συμμετοχή στη 

δημόσια σφ
αίρα. Εάν οι πολίτες δεν συμμορφ

ώ
νονται με αυτές τις αξίες, στάσεις και 

πρακτικές, οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν.

Στις πολιτισμικά πολύμορφ
ες κοινω

νίες, οι δημοκρατικές διαδικασίες και οι 
δημοκρατικοί θεσμοί απαιτούν διαπολιτισμικό διάλογο. Μ

ια θεμελιώ
δης αρχή 

της δημοκρατίας είναι ότι όσοι πλήττονται από τις πολιτικές αποφ
άσεις έχουν τη 

δυνατότητα να εκφ
ράζουν τις απόψ

εις τους κατά τη λήψ
η τω

ν αποφ
άσεω

ν, και ότι 
οι φ

ορείς λήψ
ης αποφ

άσεω
ν αφ

ουγκράζονται αυτές τις απόψ
εις. Ο

 διαπολιτισμικός 
διάλογος είναι, πρω

τίστω
ς, το πλέον σημαντικό μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν 

να διατυπώ
νουν τις απόψ

εις τους σε άλλους πολίτες με διαφ
ορετικούς πολιτισμικούς 

δεσμούς. Κατά δεύτερο λόγο, είναι το μέσο με το οποίο οι φ
ορείς λήψ

ης αποφ
άσεω

ν 
μπορούν να κατανοούν τις απόψ

εις όλω
ν τω

ν πολιτώ
ν, λαμβάνοντας υπόψ

η τους 
διάφ

ορους αυτο-οριζόμενους πολιτισμικούς δεσμούς. Συνεπώ
ς, στις πολιτισμικά 

πολύμορφ
ες κοινω

νίες, ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι καίριος προκειμένου να 
εξασφ

αλίζεται ότι όλοι οι πολίτες μπορούν εξίσου να συμμετέχουν σε δημόσιες 
συζητήσεις και διαδικασίες λήψ

ης αποφ
άσεω

ν. Σε αυτές τις κοινω
νίες, η δημοκρατία 

και ο διαπολιτισμικός διάλογος αλληλοσυμπληρώ
νονται.

Ο
 διαπολιτισμικός διάλογος προϋποθέτει τον σεβασμό προς τους συνομιλητές. 

Χω
ρίς σεβασμό, η επικοινω

νία με τους άλλους καθίσταται είτε ανταγω
νιστική είτε 

καταναγκαστική. Στην ανταγω
νιστική επικοινω

νία, στόχος του ενός συνομιλητή είναι 
να «νικήσει» τον άλλο σε μια προσπάθεια να αποδείξει την «ανω

τερότητα» τω
ν δικώ

ν 
του απόψ

εω
ν. Στην καταναγκαστική επικοινω

νία, στόχος του ενός συνομιλητή είναι 
να υποχρεώ

σει, να εξαναγκάσει ή να πιέσει τον άλλο να εγκαταλείψ
ει τη θέση του 

και να υιοθετήσει τη δική του θέση. Και στις δύο περιπτώ
σεις, το άλλο άτομο δεν 

γίνεται σεβαστό και ούτε επιχειρείται σύμπλευση με τις απόψ
εις του. 

Μ
ε άλλα λόγια, χω

ρίς τον σεβασμό, ο διάλογος χάνει τα βασικά χαρακτηριστικά 
του ω

ς μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψ
εω

ν, μέσω
 της οποίας άτομα με διαφ

ορετικούς 
πολιτισμικούς δεσμούς μπορούν να κατανοήσουν την οπτική, τα ενδιαφ

έροντα και 
τις ανάγκες τω

ν άλλω
ν.

Ο
 σεβασμός βασίζεται στην πεποίθηση ότι το άλλο άτομο έχει εγγενή σημασία και 

αξία και αξίζει να γίνεται αποδέκτης προσοχής και ενδιαφέροντος. Επίσης, εμπεριέχει 
την αναγνώ

ριση της αξιοπρέπειας τω
ν άλλω

ν και την επιβεβαίω
ση τω

ν δικαιω
μάτω

ν 
τω

ν άλλω
ν να επιλέγουν και να υποστηρίζουν τις δικές τους απόψ

εις και τον δικό 
τους τρόπο ζω

ής. Εν συντομία, ο διαπολιτισμικός διάλογος απαιτεί τον σεβασμό 
στην αξιοπρέπεια, στην ισότητα και στα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα τω

ν άλλω
ν. Ακόμη, 

απαιτεί κριτικό στοχασμό όσον αφ
ορά τη σχέση ανάμεσα στις πολιτισμικές ομάδες 

στις οποίες ανήκουν αυτοί που εμπλέκονται στον διαπολιτισμικό διάλογο, καθώ
ς 

και σεβασμό για τους πολιτισμικούς δεσμούς τω
ν άλλω

ν. Για να συμμετέχουν στον 
διαπολιτισμικό διάλογο, οι πολίτες χρειάζονται διαπολιτισμική ικανότητα, και ο 
σεβασμός αποτελεί ζω

τική συνιστώ
σα αυτής της ικανότητας. 

Τέλος, η δημοκρατία απαιτεί θεσμούς για την προάσπιση τω
ν ανθρω

πίνω
ν δικαιω

μάτω
ν 

και τω
ν θεμελιω

δώ
ν ελευθεριώ

ν όλω
ν τω

ν πολιτώ
ν. Ό

σοι εκφ
έρουν μειοψ

ηφ
ικές 

απόψ
εις πρέπει να προστατεύονται από τις ενέργειες της πλειοψ

ηφ
ίας, οι οποίες 

ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα και τις ελευθερίες τους. 
Ο

ι μειοψ
ηφ

ικές απόψ
εις μπορούν να εμπλουτίσουν τον διάλογο και δεν πρέπει ποτέ 

να περιθω
ριοποιούνται ή να αποκλείονται. Αυτό σημαίνει ότι, σε μια δημοκρατία, οι 

θεσμοί πρέπει να θεσπίζουν όρια σε ό,τι αφ
ορά τις ενέργειες στις οποίες μπορεί να 

προβαίνει η πλειοψ
ηφ

ία. Αυτά τα όρια επιβάλλονται συνήθω
ς είτε με το Σύνταγμα 

είτε με τη νομοθεσία που ορίζει και διαφ
υλάττει τα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα και τις 

ελευθερίες όλω
ν τω

ν πολιτώ
ν, τόσο της πλειοψ

ηφ
ίας όσο και της μειοψ

ηφ
ίας.

Εν κατακλείδι, στις πολιτισμικά πολύμορφ
ες κοινω

νίες, μια ανθούσα δημοκρατία 
απαιτεί: μια κυβέρνηση και θεσμικά όργανα που αφ

ουγκράζονται τις απόψ
εις της 

πλειοψ
ηφ

ίας και αναγνω
ρίζουν και προστατεύουν τα δικαιώ

ματα της μειοψ
ηφ

ίας, 
δημοκρατικό πολιτισμό, διαπολιτισμικό διάλογο, σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τα 
δικαιώ

ματα τω
ν άλλω

ν, και θεσμούς για την προάσπιση τω
ν ανθρω

πίνω
ν δικαιω

μάτω
ν 

και τω
ν ελευθεριώ

ν όλω
ν τω

ν πολιτώ
ν. Σκοπός του Π

λαισίου είναι να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτές να συμβάλουν στον στόχο της επίτευξης και της εδραίω

σης τριώ
ν από 

τις πέντε προϋποθέσεις: δημοκρατικός πολιτισμός, διαπολιτισμικός διάλογος και 
σεβασμός στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώ

ματα τω
ν άλλω

ν.

Η
 Λευκή Βίβλος για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο (2008) 6 του Συμβουλίου της Ευρώ

πης 
επισημαίνει ότι οι δημοκρατικές και διαπολιτισμικές ικανότητες δεν αποκτώ

νται 
αυτομάτω

ς, αλλά πρέπει να είναι αποτέλεσμα εκμάθησης και εξάσκησης. Η
 

εκπαίδευση βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώ
στε να καθοδηγήσει και να στηρίξει 

τους εκπαιδευόμενους προς αυτή την κατεύθυνση και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να τους 
ενδυναμώ

σει. Ο
ι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τις ικανότητες που χρειάζονται ώ

στε να 
καθίστανται ενεργοί και αυτόνομοι συμμετέχοντες στη δημοκρατία, τον διαπολιτισμικό 
διάλογο και την κοινω

νία εν γένει. Η εκπαίδευση τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν 
και να επιδιώ

κουν τους δικούς τους στόχους, και παράλληλα να σέβονται τα ανθρώ
πινα 

δικαιώ
ματα, την αξιοπρέπεια τω

ν άλλω
ν και τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Το Π
λαίσιο συμβάλλει στον σχεδιασμό της εκπαίδευσης η οποία παρέχει σε όλους 

τους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες για τη δημοκρατία και τον διαπολιτισμικό 
διάλογο ικανότητες και αποσκοπεί στην ενδυνάμω

σή τους ώ
στε αυτοί να γίνουν 

αυτόνομοι δημοκρατικοί πολίτες με σεβασμό στους άλλους. 

6. 
Συμβούλιο της Ευρώ

πης (2008), Λευκή  Βίβλος για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο «Ζώ
ντας μαζί ω

ς 
ίσοι με αξιοπρέπεια», Επιτροπή υπουργώ

ν, Συμβούλιο της Ευρώ
πης, Στρασβούργο, w

w
w

.coe.int/t/dg4/
intercultural/source/w

hite%
20paper_final_revised_en.pdf (για την ελληνική γλώ

σσα: https://w
w

w
.coe.

int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_W
hite_Paper/W

hitePaper_ID
_G

reekVersion.pdf) 

Η
 ανάγκη για δημοκρατικό πολιτισμό και διαπολιτισμικό διάλογο

►
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Κεφ
άλαιο 4

Η
 σημασία τω

ν 
θεσμικώ

ν δομώ
ν

Η απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους τω
ν ικανοτήτω

ν που είναι απαραίτητες 
για τη συμμετοχή σε έναν δημοκρατικό πολιτισμό είναι πολύ σημαντική, 
ω

στόσο δεν αρκεί για να εξασφ
αλίζει την καλή λειτουργία της δημοκρατίας, 

για τους ακόλουθους λόγους:

Π
ρώ

τον, εκτός από τους δημοκρατικά και διαπολιτισμικά ικανούς πολίτες, μια 
δημοκρατία έχει ανάγκη από δημοκρατικά πολιτικά και νομικά θεσμικά όργανα. Αυτά 
τα θεσμικά όργανα πρέπει να δίνουν στους πολίτες ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή. 
Τα θεσμικά όργανα που αρνούνται τέτοιες ευκαιρίες δεν είναι δημοκρατικά. Για 
παράδειγμα, οι ευκαιρίες για δημοκρατικές δραστηριότητες και συμμετοχή δεν είναι 
διαθέσιμες, εάν δεν υπάρχουν θεσμικά συμβουλευτικά όργανα μέσω

 τω
ν οποίω

ν οι 
πολίτες μπορούν να επικοινω

νούν τις απόψ
εις τους στους πολιτικούς. Ό

που συμβαίνει 
κάτι τέτοιο, οι πολίτες πρέπει να χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφ

ές δημοκρατικής 
δράσης εφ

όσον επιθυμούν να κάνουν τις φ
ω

νές τους να ακουστούν. Ο
μοίω

ς, εάν δεν 
υπάρχουν θεσμικές δομές για τη στήριξη του διαπολιτισμικού διαλόγου, οι πολίτες 
δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους διάλογο. Ω

στόσο, 
αν οι κυβερνήσεις παρέχουν τους κατάλληλους χώ

ρους (για παράδειγμα, πολιτιστικά 
και κοινω

νικά κέντρα, συλλόγους νέω
ν, εκπαιδευτικά κέντρα, άλλες εγκαταστάσεις 

αναψ
υχής ή εικονικούς χώ

ρους) και προω
θούν τη χρήση αυτώ

ν τω
ν δομώ

ν για 
διαπολιτισμικές δραστηριότητες, οι πολίτες έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
εμπλακούν στον διαπολιτισμικό διάλογο.

Μ
ε άλλα λόγια, ενώ

 είναι αλήθεια ότι τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα δεν είναι 
αυτοδύναμα χω

ρίς έναν συνοδό δημοκρατικό πολιτισμό, είναι εξίσου αληθές 
ότι ο δημοκρατικός πολιτισμός και ο διαπολιτισμικός διάλογος δεν μπορούν να 
αυτοσυντηρηθούν χω

ρίς σω
στά δομημένα θεσμικά όργανα. Τα θεσμικά όργανα και 

οι ικανότητες και οι ενέργειες τω
ν πολιτώ

ν είναι αλληλένδετα.

Επιπλέον, όπου υπάρχουν αφ
ενός συστηματικές μορφ

ές απαξίω
σης και διακρίσεω

ν 
και αφ

ετέρου διαφ
ορές στην κατανομή πόρω

ν στις κοινω
νίες, οι άνθρω

ποι μπορεί 
να στερούνται τη δυνατότητα για συμμετοχή σε ισότιμη βάση. Για παράδειγμα, αν 
ορισμένοι πολίτες δεν διαθέτουν επαρκείς υλικούς ή οικονομικούς πόρους ώ

στε 
να έχουν πρόσβαση σε πληροφ

ορίες σχετικά με κοινω
νικά ή πολιτικά ζητήματα ή 

να συμμετέχουν σε πολιτικές δράσεις, αυτοί οι πολίτες θα είναι αποδυναμω
μένοι 

►
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ν για Δ

ημοκρατικό Π
ολιτισμό – Τόμος 1

σε σύγκριση με άλλους που έχουν τέτοιους πόρους. Σε αυτή την περίπτω
ση, οι 

ικανότητές τους για συμμετοχή αποβαίνουν ατελέσφ
ορες καθώ

ς δεν έχουν την 
ευκαιρία να τις χρησιμοποιήσουν.

Ο
ι ανισότητες και οι αδυναμίες συχνά εντείνονται από θεσμικές μεροληπτικές πρακτικές 

και διαφορές ισχύος, με αποτέλεσμα τόσο τα δημοκρατικά και διαπολιτισμικά πλαίσια 
όσο και οι ευκαιρίες να κυριαρχούνται από εκείνους που κατέχουν προνομιούχες 
θέσεις. Ο

ι μη προνομιούχοι πολίτες μπορεί να αποκλείονται από την ισότιμη συμμετοχή 
εξαιτίας της γλω

σσικής ικανότητας και τω
ν ενεργειώ

ν άλλω
ν πολιτώ

ν που διαθέτουν 
προνόμια συνδεδεμένα, για παράδειγμα, με ένα υψ

ηλό μορφ
ω

τικό επίπεδο ή με 
υψ

ηλό κύρος χάρη στη θέση εργασίας τους ή σε ένα δίκτυο ισχυρώ
ν διασυνδέσεω

ν. 
Υπάρχει ο κίνδυνος οι άνθρω

ποι που είναι περιθω
ριοποιημένοι ή αποκλεισμένοι από 

τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές να αποσυρθούν 
από τα κοινά και να αποξενω

θούν από τη συμμετοχή και τη συζήτηση. 

Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να υιοθετούνται ειδικά μέτρα ώ
στε να εξασφ

αλίζεται 
ότι τα μέλη τω

ν μη προνομιούχω
ν ομάδω

ν έχουν αληθινή ισότητα ευκαιριώ
ν για 

συμμετοχή στη δημοκρατική δράση. Δ
εν αρκεί οι πολίτες να εφ

οδιάζονται με τις 
ικανότητες που ορίζει το παρόν Πλαίσιο. Είναι επίσης απαραίτητο να αντιμετω

πίζονται 
οι δομικές ανισότητες και οι αδυναμίες.

Συνεπώ
ς, το Πλαίσιο προϋποθέτει ότι οι δημοκρατικές και διαπολιτισμικές ικανότητες 

είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στον 
διαπολιτισμικό διάλογο, ω

στόσο δεν επαρκούν αυτές καθαυτές για να εξασφαλίσουν 
τη συμμετοχή. Η

 ανάγκη για κατάλληλες θεσμικές δομές και για δράση εκεί όπου 
υπάρχουν ανισότητες και αδυναμίες πρέπει να λαμβάνεται διαρκώ

ς υπόψ
η.

Κεφ
άλαιο 5

Τα εννοιολογικά 
θεμέλια του Π

λαισίου
Ο

ι έννοιες «ταυτότητα», «πολιτισμός», 
«διαπολιτισμικός» και «διαπολιτισμικός διάλογος»

Το Π
λαίσιο βασίζεται σε μια σειρά από έννοιες, όπω

ς «ταυτότητα», «πολιτισμός», 
«διαπολιτισμικός» και «διαπολιτισμικός διάλογος». Κάθε έννοια αναλύεται και ορίζεται 
σε σχέση με τον τρόπο που αυτή χρησιμοποιείται στο Π

λαίσιο. 

Ο
 όρος «ταυτότητα» υποδηλώ

νει την αίσθηση ενός ανθρώ
που για το ποιος είναι, 

καθώ
ς και τις αυτο-περιγραφές στις οποίες αποδίδει σημασία και αξία. Ο

ι περισσότεροι 
άνθρω

ποι χρησιμοποιούν ένα φάσμα διαφόρω
ν ταυτοτήτω

ν για να περιγράψ
ουν τον 

εαυτό τους, δηλαδή τόσο προσω
πικές όσο και κοινω

νικές ταυτότητες. Π
ροσω

πικές 
ταυτότητες είναι οι ταυτότητες που βασίζονται στα ατομικά γνω

ρίσματα (π.χ. στοργικός, 
ανεκτικός, εξω

στρεφ
ής), στις διαπροσω

πικές σχέσεις και στους διαπροσω
πικούς 

ρόλους (π.χ. μητέρα, φ
ίλος, συνάδελφ

ος) και σε αυτοβιογραφ
ικές αφ

ηγήσεις (π.χ. 
γονείς που ανήκουν στην εργατική τάξη, εκπαίδευση σε δημόσιο σχολείο). Από την 
άλλη πλευρά, οι κοινω

νικές ταυτότητες βασίζονται στην ιδιότητα του ατόμου ω
ς 

μέλους κοινω
νικώ

ν ομάδω
ν (π.χ. έθνος, εθνοτική ομάδα, θρησκευτική ομάδα, ομάδα 

φ
ύλου, ηλικιακή ομάδα ή γενιά, επαγγελματική ομάδα, εκπαιδευτικό ίδρυμα, λέσχη, 

αθλητικός σύλλογος, εικονική ομάδα μέσω
ν κοινω

νικής δικτύω
σης). Ο

ι πολιτισμικές 
ταυτότητες (ταυτότητες που οι άνθρω

ποι δημιουργούν με βάση τη συμμετοχή τους 
σε πολιτισμικές ομάδες) είναι ένα ιδιαίτερο είδος κοινω

νικής ταυτότητας, και παίζουν 
σημαντικό ρόλο στο παρόν Π

λαίσιο.

►
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Ο
 «πολιτισμός» είναι ένας όρος που προσδιορίζεται με δυσκολία, κυρίω

ς επειδή οι 
πολιτισμικές ομάδες είναι πάντοτε ετερογενείς στο εσω

τερικό τους και υιοθετούν 
ποικίλες πρακτικές που συχνά αμφ

ισβητούνται, μεταβάλλονται με το πέρασμα του 
χρόνου και εφαρμόζονται από τα επιμέρους μέλη τους με εξατομικευμένους τρόπους. 
Ω

ς εκ τούτου, κάθε πολιτισμός μπορεί να θεω
ρηθεί ότι περιλαμβάνει τρεις βασικές 

πτυχές: τους υλικούς πόρους που χρησιμοποιούνται από τα μέλη της ομάδας (π.χ. 
εργαλεία, τρόφ

ιμα, ενδύματα), τους κοινω
νικά κοινούς πόρους της ομάδας (π.χ. 

γλώ
σσα, θρησκεία, κανόνες κοινω

νικής συμπεριφ
οράς), και τους υποκειμενικούς 

πόρους που χρησιμοποιούνται από τα επιμέρους μέλη μιας ομάδας (π.χ. αξίες, στάσεις, 
πεποιθήσεις και πρακτικές που τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούν συνήθω

ς ω
ς 

πλαίσιο αναφοράς για να κατανοούν και να επικοινω
νούν με τον κόσμο). Ο

 πολιτισμός 
κάθε ομάδας είναι η σύνθεση τω

ν τριώ
ν πτυχώ

ν – περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα 
υλικώ

ν, κοινω
νικώ

ν και υποκειμενικώ
ν πόρω

ν. Το σύνολο τω
ν πόρω

ν κατανέμεται 
σε ολόκληρη την ομάδα, ω

στόσο κάθε μέλος οικειοποιείται και χρησιμοποιεί μόνο 
ένα υποσύνολο από όλους αυτούς τους δυνητικά διαθέσιμους πολιτισμικούς πόρους. 

Επομένω
ς, ο ανω

τέρω
 ορισμός του «πολιτισμού» συνεπάγεται ότι ομάδες κάθε 

μεγέθους μπορούν να έχουν τους δικούς τους ξεχω
ριστούς πολιτισμούς. Αυτό αφορά 

έθνη, εθνοτικές ομάδες, θρησκευτικές ομάδες, πόλεις, γειτονιές, επαγγελματικές 
οργανώ

σεις, επαγγελματικές ομάδες, ομάδες με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό, 
ομάδες ατόμω

ν με αναπηρία, ομάδες με βάση τη γενιά, οικογένειες κ.λπ. Για τον λόγο 
αυτό, όλοι οι άνθρω

ποι ανήκουν ταυτόχρονα σε πολλές διαφ
ορετικές ομάδες και 

στους πολιτισμούς τους και ταυτίζονται με αυτούς. 

Συνήθω
ς, εντός τω

ν πολιτισμικώ
ν ομάδω

ν, υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα επειδή 
οι πόροι που θεω

ρείται ότι σχετίζονται με την ιδιότητα του μέλους μιας ομάδας 
συχνά διαψ

εύδονται, αμφ
ισβητούνται ή απορρίπτονται από τα διαφ

ορετικά άτομα 
και τις υποομάδες που απαρτίζουν την ομάδα. Επιπλέον, ακόμη και τα όρια της ίδιας 
της ομάδας, καθώ

ς και το ποιος θεω
ρείται ότι ανήκει στην ομάδα ή όχι, μπορεί να 

αποτελούν αντικείμενο διαφ
ω

νίας μεταξύ τω
ν διαφ

ορετικώ
ν μελώ

ν – τα όρια μιας 
πολιτισμικής ομάδας είναι συχνά πολύ συγκεχυμένα. 

Αυτή η εσω
τερική μεταβλητότητα και αμφ

ισβήτηση τω
ν πολιτισμώ

ν απορρέει, 
εν μέρει, από το γεγονός ότι όλοι οι άνθρω

ποι ανήκουν σε πολλαπλές ομάδες και 
στους πολιτισμούς τους, αλλά συμμετέχουν και σε διαφ

ορετικούς «αστερισμούς» 
πολιτισμώ

ν, με αποτέλεσμα οι τρόποι με τους οποίους σχετίζονται με έναν πολιτισμό να 
εξαρτώ

νται, τουλάχιστον εν μέρει, από τις απόψ
εις που είναι παρούσες στους άλλους 

πολιτισμούς στους οποίους επίσης συμμετέχουν. Μ
ε άλλα λόγια, οι πολιτισμικοί δεσμοί 

διασταυρώ
νονται με τέτοιο τρόπο ώ

στε κάθε άτομο κατέχει μια μοναδική πολιτισμική 
θέση. Επιπλέον, οι σημασίες και τα αισθήματα που οι άνθρω

ποι προσδίδουν σε 
συγκεκριμένους πολιτισμούς έχουν προσω

πικό χαρακτήρα αφ
ού συνδέονται με τις 

δικές τους ιστορίες ζω
ής, προσω

πικές εμπειρίες και προσω
πικότητες.

Ο
ι πολιτισμικοί δεσμοί είναι ρευστοί και δυναμικοί, και η υποκειμενική υπεροχή τω

ν 
κοινω

νικώ
ν και πολιτισμικώ

ν ταυτοτήτω
ν εμφ

ανίζει διακυμάνσεις καθώ
ς τα άτομα 

μετακινούνται από τη μία κατάσταση στην άλλη, με διαφ
ορετικούς δεσμούς –ή 

διαφορετικά συμπλέγματα διασταυρούμενω
ν δεσμώ

ν– που αναδεικνύονται ανάλογα 
με το συγκεκριμένο κοινω

νικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται. Ο
ι διακυμάνσεις 

στην υπεροχή τω
ν πολιτισμικώ

ν δεσμώ
ν και ταυτοτήτω

ν συνδέονται επίσης με τις 

μεταβολές στα ενδιαφ
έροντα, στις ανάγκες, στους στόχους και στις προσδοκίες 

τω
ν ανθρώ

πω
ν καθώ

ς αυτοί πορεύονται μέσα από διάφ
ορες καταστάσεις και μέσα 

στον χρόνο, ω
ς αποτέλεσμα αφ

ενός τω
ν πολιτικώ

ν, οικονομικώ
ν και ιστορικώ

ν 
γεγονότω

ν και εξελίξεω
ν, και αφ

ετέρου τω
ν αλληλεπιδράσεω

ν και επιρροώ
ν από 

τους πολιτισμούς άλλω
ν ομάδω

ν. Επίσης, αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου καθώ
ς 

οι σημασίες, οι κανόνες, οι αξίες και οι πρακτικές μιας ομάδας αμφ
ισβητούνται εκ 

τω
ν έσω

 από τα μέλη της.

Αυτή η βασική έννοια του πολιτισμού που περιγράφεται παραπάνω
 χρησιμοποιήθηκε 

για την εκπόνηση του παρόντος Π
λαισίου και έχει αντίκτυπο στην έννοια του όρου 

«διαπολιτισμικός». Αν όλοι συμμετέχουμε σε πολυάριθμους πολιτισμούς, αλλά 
καθένας μας συμμετέχει σε έναν μοναδικό «αστερισμό» πολιτισμώ

ν, τότε κάθε 
διαπροσω

πική κατάσταση είναι δυνητικά μια διαπολιτισμική κατάσταση. Συχνά, 
όταν συναντούμε άλλους ανθρώ

πους, τους αντιμετω
πίζουμε ω

ς ανθρώ
πους που 

διαθέτουν ένα φ
άσμα σω

ματικώ
ν, κοινω

νικώ
ν και ψ

υχολογικώ
ν γνω

ρισμάτω
ν που 

επιτρέπει να τους διαχω
ρίζουμε και να τους προσδιορίζουμε ω

ς μοναδικούς. Ω
στόσο, 

μερικές φ
ορές αντιμετω

πίζουμε τους ανθρώ
πους σε σχέση με τους πολιτισμικούς 

δεσμούς τους, και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο τους εντάσσουμε στην ίδια ομάδα με 
άλλα άτομα με τα οποία έχουν κοινούς πολιτισμικούς δεσμούς. Υπάρχουν αρκετοί 
παράγοντες που μας ω

θούν να μετατοπίσουμε το πλαίσιο αναφ
οράς μας από το 

ατομικό και το διαπροσω
πικό στο διαπολιτισμικό. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, 

μεταξύ άλλω
ν, η παρουσία ευδιάκριτω

ν πολιτισμικώ
ν συμβόλω

ν ή πρακτικώ
ν που 

πυροδοτούν ή επικαλούνται την πολιτισμική κατηγορία στο μυαλό μας, όπω
ς και η 

συχνή χρήση πολιτισμικώ
ν κατηγοριώ

ν όταν σκεφτόμαστε τους άλλους με αποτέλεσμα 
αυτές οι κατηγορίες να έρχονται ταχύτερα στην επιφ

άνεια και να είναι ευκολότερα 
διαθέσιμες όταν αλληλεπιδρούμε με άλλους· και τέλος η χρησιμότητα μιας πολιτισμικής 
κατηγορίας στην κατανόηση τω

ν λόγω
ν που διέπουν τη συμπεριφ

ορά ενός ατόμου.

Συνεπώ
ς, οι διαπολιτισμικές καταστάσεις προκύπτουν όταν ένα άτομο αντιλαμβάνεται 

ένα άλλο άτομο (ή μια ομάδα ανθρώ
πω

ν) ω
ς πολιτισμικά διαφ

ορετικό από το ίδιο. 
Ό

ταν οι άλλοι άνθρω
ποι αντιμετω

πίζονται ω
ς μέλη μιας κοινω

νικής ομάδας και του 
πολιτισμού της και όχι ω

ς άτομα, τότε συχνά ο εαυτός παύει να κατηγοριοποιείται 
με αμιγώ

ς ατομικούς όρους και τότε μπορεί να κατηγοριοποιείται –και να 
αυτοσυστήνεται– ω

ς μέλος μιας πολιτισμικής ομάδας. Ο
ι διαπολιτισμικές καταστάσεις 

που προσδιορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να περιλαμβάνουν ανθρώ
πους από 

διαφ
ορετικές χώ

ρες, ανθρώ
πους από διαφ

ορετικές περιφ
ερειακές, γλω

σσολογικές, 
εθνοτικές ή θρησκευτικές ομάδες, ή ανθρώ

πους που διαφέρουν μεταξύ τους με βάση 
τον τρόπο ζω

ής, το φύλο, την ηλικία ή τη γενιά τους, την κοινω
νική τάξη, το μορφω

τικό 
επίπεδο, το επάγγελμα, τον βαθμό άσκησης της θρησκευτικής λατρείας, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό κ.λπ. Υπό το πρίσμα αυτό, ο «διαπολιτισμικός διάλογος» μπορεί 
να οριστεί ω

ς ανοιχτή ανταλλαγή απόψ
εω

ν, με βάση την αλληλοκατανόηση και τον 
αμοιβαίο σεβασμό, μεταξύ ατόμω

ν ή ομάδω
ν που θεω

ρούν ότι έχουν διαφορετικούς 
πολιτισμικούς δεσμούς. 

Ο
 διαπολιτισμικός διάλογος προάγει την εποικοδομητική δέσμευση ανάμεσα στις 

υποκειμενικές πολιτισμικές διαφορές, περιορίζει τη μισαλλοδοξία, τις προκαταλήψ
εις 

και τη δημιουργία στερεότυπω
ν, ενισχύει τη συνοχή τω

ν δημοκρατικώ
ν κοινω

νιώ
ν και 

συμβάλλει στην επίλυση τω
ν συγκρούσεω

ν. Ω
στόσο, ο διαπολιτισμικός διάλογος μπορεί 

να αποδειχθεί δύσκολη διαδικασία. Αυτό συμβαίνει κυρίω
ς όταν οι συμμετέχοντες 
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αντιλαμβάνονται ο ένας τον άλλον ω
ς εκπροσώ

πους πολιτισμώ
ν μεταξύ τω

ν οποίω
ν 

υπάρχει ανταγω
νιστική σχέση (π.χ. εξαιτίας αλλοτινής ή υφ

ιστάμενης ένοπλης 
σύγκρουσης) ή όταν ένας συμμετέχω

ν θεω
ρεί ότι η δική του πολιτισμική ομάδα 

έχει πληγεί σοβαρά (π.χ. κατάφ
ω

ρες διακρίσεις, υλική εκμετάλλευση ή γενοκτονία) 
από την άλλη ομάδα στην οποία θεω

ρεί ότι ανήκει ο συνομιλητής του. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, ο διαπολιτισμικός διάλογος ενδέχεται να αποδειχθεί εξαιρετικά δυσχερής, 
απαιτεί υψ

ηλό επίπεδο διαπολιτισμικώ
ν ικανοτήτω

ν, καθώ
ς και πολύ σημαντική 

συναισθηματική και κοινω
νική ευαισθησία, δέσμευση, επιμονή και θάρρος. 

Συνοπτικά, το Π
λαίσιο συμπεραίνει ότι οι πολιτισμοί είναι, στο εσω

τερικό τους, 
ετερογενείς, αμφ

ισβητούμενοι, δυναμικοί και διαρκώ
ς μεταβαλλόμενοι, και ότι τα 

άτομα έχουν πολύπλοκους δεσμούς με διάφορους πολιτισμούς. Επίσης, θεω
ρεί ότι οι 

διαπολιτισμικές καταστάσεις πηγάζουν από την αντίληψ
η ότι μεταξύ τω

ν ανθρώ
πω

ν 
υπάρχουν πολιτισμικές διαφ

ορές. Για τον λόγο αυτό, το μοντέλο ικανοτήτω
ν του 

Πλαισίου αναφ
έρεται συχνά σε «ανθρώ

πους που θεω
ρείται ότι έχουν διαφ

ορετικούς 
πολιτισμικούς δεσμούς από τον εαυτό» (και όχι για παράδειγμα, σε «ανθρώ

πους 
από άλλους πολιτισμούς»). Ω

ς διαπολιτισμικός διάλογος λοιπόν νοείται μια ανοιχτή 
ανταλλαγή απόψεω

ν μεταξύ ατόμω
ν ή ομάδω

ν που θεω
ρείται ότι έχουν διαφορετικούς 

πολιτισμικούς δεσμούς μεταξύ τους.

Ο
ι έννοιες της «ικανότητας» και του «συμπλέγματος ικανοτήτω

ν»

Μ
ια ακόμη σημαντική έννοια στην οποία βασίζεται το Π

λαίσιο είναι η έννοια της 
ικανότητας. Ο

 όρος «ικανότητα» μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, 
όπω

ς, πρώ
τον, η περιστασιακή καθημερινή χρήση του ω

ς συνώ
νυμου της λέξης 

«δυνατότητα»
7, δεύτερον, η περισσότερο τεχνική χρήση του στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση, και τρίτον, η χρήση που υποδηλώ
νει τη δυνατότητα 

ανταπόκρισης σε πολύπλοκες απαιτήσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Για 
τους σκοπούς του Π

λαισίου, ω
ς «ικανότητα» ορίζεται η δυνατότητα κινητοποίησης 

και ανάπτυξης σχετικώ
ν αξιώ

ν, στάσεω
ν, δεξιοτήτω

ν, γνώ
σεω

ν και/ή κατανόησης 
με σκοπό την κατάλληλη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις, τις 
προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. 

Ο
ι δημοκρατικές καταστάσεις είναι ένα τέτοιο περιβάλλον. Τουτέστιν, «δημοκρατική 

ικανότητα» είναι η δυνατότητα κινητοποίησης και ανάπτυξης σχετικώ
ν ψ

υχολογικώ
ν 

πόρω
ν (κυρίω

ς αξιώ
ν, στάσεω

ν, δεξιοτήτω
ν, γνώ

σεω
ν και/ή κατανόησης) με σκοπό την 

κατάλληλη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις 
ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε δημοκρατικές καταστάσεις. Ο

μοίω
ς, «διαπολιτισμική 

ικανότητα» είναι η δυνατότητα κινητοποίησης και ανάπτυξης σχετικώ
ν ψ

υχολογικώ
ν 

πόρω
ν με σκοπό την κατάλληλη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις, 

τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διαπολιτισμικές καταστάσεις. 
Στην περίπτω

ση τω
ν πολιτώ

ν που ζουν σε πολιτισμικά πολύμορφ
ες κοινω

νίες, η 
διαπολιτισμική ικανότητα εκλαμβάνεται από το Πλαίσιο ω

ς αναπόσπαστη συνιστώ
σα 

της δημοκρατικής ικανότητας.

7. 
ΣτΜ

. Η
 λέξη ability αποδίδεται στην ελληνική γλώ

σσα ω
ς «ικανότητα», «δυνατότητα». Ω

στόσο, για 
τους σκοπούς του παρόντος εγγράφ

ου, προκρίνεται η απόδοση «δυνατότητα» ώ
στε να μη γίνεται 

σύγχυση με τον όρο com
petence.

Αξίζει να σημειω
θεί ότι δημοκρατικές και διαπολιτισμικές καταστάσεις συμβαίνουν 

όχι μόνο στον πραγματικό κόσμο αλλά και στον ψ
ηφ

ιακό, διαδικτυακό κόσμο. Μ
ε 

άλλα λόγια, οι δημοκρατικές συζητήσεις και ανταλλαγές απόψ
εω

ν καθώ
ς και οι 

διαπολιτισμικές συναντήσεις και αλληλεπιδράσεις λαμβάνουν χώ
ρα όχι μόνο μέσα 

από τις διαπροσω
πικές συναλλαγές, τα παραδοσιακά έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά 

μέσα ενημέρω
σης, τις επιστολές, τις αναφ

ορές κ.λπ., αλλά και με τη μεσολάβηση 
τω

ν ηλεκτρονικώ
ν υπολογιστώ

ν, για παράδειγμα μέσα από ηλεκτρονικά μέσα 
κοινω

νικής δικτύω
σης, φ

όρουμ, ιστολόγια (blog), ηλεκτρονικά συλλογικά αιτήματα 
και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για τον λόγο αυτό, το Π

λαίσιο αφ
ορά όχι μόνο 

την εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, την εκπαίδευση για τα 
ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, αλλά και την εκπαίδευση 

για την ψ
ηφ

ιακή ιδιότητα του πολίτη.

Το Πλαίσιο εκλαμβάνει την ικανότητα ω
ς δυναμική διαδικασία. Αυτό συμβαίνει επειδή 

η ικανότητα περιλαμβάνει την επιλογή, την ενεργοποίηση, την οργάνω
ση και τον 

συντονισμό σχετικώ
ν ψ

υχολογικώ
ν πόρω

ν, οι οποίοι στη συνέχεια αξιοποιούνται 
μέσω

 της συμπεριφοράς κατά τρόπο ώ
στε το άτομο να προσαρμόζεται κατάλληλα και 

αποτελεσματικά σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Η
 κατάλληλη και αποτελεσματική 

προσαρμογή εμπεριέχει τη διαρκή αυτο-παρακολούθηση τω
ν αποτελεσμάτω

ν 
της συμπεριφ

οράς και παράλληλα της κατάστασης, αλλά και ενδεχομένω
ς την 

τροποποίηση της συμπεριφ
οράς (ίσω

ς με τη χρήση περαιτέρω
 ψ

υχολογικώ
ν πόρω

ν) 
ώ

στε να ικανοποιούνται οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της κατάστασης. Μ
ε άλλα 

λόγια, ένα ικανό άτομο κινητοποιεί και αναπτύσσει ψ
υχολογικούς πόρους με δυναμικό 

τρόπο ανάλογα με την κατάσταση. 

Εκτός από αυτή την καθολική και ολιστική χρήση του όρου «ικανότητα» (στον ενικό), 
ο όρος «ικανότητες» (στον πληθυντικό) χρησιμοποιείται στο Πλαίσιο ω

ς αναφορά σε 
συγκεκριμένους ψ

υχολογικούς πόρους (συγκεκριμένες αξίες, στάσεις, δεξιότητες, 
γνώ

σεις και κατανόηση) που κινητοποιούνται και αναπτύσσονται κατά την παραγω
γή 

μιας ικανής συμπεριφοράς. Άρα, στην περίπτω
ση αυτή, ο όρος «ικανότητα» ω

ς ολιστικός 
όρος περιλαμβάνει την επιλογή, την ενεργοποίηση και την οργάνω

ση «ικανοτήτω
ν» και 

την εφαρμογή αυτώ
ν τω

ν ικανοτήτω
ν με συντονισμένο, προσαρμοστικό και δυναμικό 

τρόπο σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Π
ρέπει να σημειω

θεί ότι, σύμφ
ω

να με το Π
λαίσιο, στις ικανότητες περιλαμβάνονται 

όχι μόνο οι δεξιότητες, οι γνώ
σεις και η κατανόηση, αλλά και οι αξίες και οι στάσεις. Ο

ι 
αξίες και οι στάσεις θεω

ρούνται ουσιαστικές για την κατάλληλη και αποτελεσματική 
συμπεριφορά σε δημοκρατικές και διαπολιτισμικές καταστάσεις. Ό

πω
ς οι δεξιότητες, 

οι γνώ
σεις και η κατανόηση, έτσι και οι αξίες και οι στάσεις συνιστούν ψ

υχολογικούς 
πόρους που, με την ενεργοποίηση, την οργάνω

ση και την εφ
αρμογή τους μέσω

 
της συμπεριφ

οράς, επιτρέπουν σε ένα άτομο να ανταποκρίνεται κατάλληλα και 
αποτελεσματικά σε δημοκρατικές και διαπολιτισμικές καταστάσεις. Ω

ς εκ τούτου, 
οι αξίες και οι στάσεις είναι επίσης ικανότητες δυνάμενες να αξιοποιηθούν από τα 
άτομα, με τον ίδιο περίπου τρόπο που χρησιμοποιούνται οι δεξιότητες, οι γνώ

σεις 
και η κατανόηση.

Από το σύνολο τω
ν ικανοτήτω

ν που προσδιορίζονται στο Π
λαίσιο εξαιρούνται οι 

διαθέσεις. Αυτές θεω
ρείται ότι υπονοούνται στον ορισμό της ικανότητας που αποτελεί 

τον θεμέλιο λίθο του Πλαισίου – δηλαδή, η ικανότητα ω
ς κινητοποίηση και ανάπτυξη 
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τω
ν ικανοτήτω

ν μέσω
 της συμπεριφ

οράς. Αν οι ικανότητες δεν κινητοποιηθούν και 
δεν αναπτυχθούν (αν δεν υπάρχει διάθεση χρήσης τους στη συμπεριφ

ορά), τότε, 
ένα άτομο δεν μπορεί να θεω

ρείται ικανό. Μ
ε άλλα λόγια, η διάθεση ενός ατόμου να 

χρησιμοποιεί τις ικανότητες στη συμπεριφ
ορά είναι συνυφ

ασμένη με την ίδια την 
έννοια της ικανότητας – δεν υπάρχει ικανότητα χω

ρίς διάθεση.
Σε πραγματικές καταστάσεις, οι ικανότητες σπανίω

ς κινητοποιούνται και 
χρησιμοποιούνται ξεχω

ριστά. Αντίθετα, η ικανή συμπεριφ
ορά προϋποθέτει 

οπω
σδήποτε την ενεργοποίηση και εφ

αρμογή ενός ολόκληρου συμπλέγματος 
ικανοτήτω

ν. Ανάλογα με την κατάσταση και τις απαιτήσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες 
που παρουσιάζει η συγκεκριμένη κατάσταση, καθώ

ς επίσης και τις ειδικές ανάγκες και 
τους στόχους του ατόμου στην εν λόγω

 περίσταση, απαιτείται να ενεργοποιηθούν και 
να κινητοποιηθούν διαφ

ορετικά υποσύνολα τω
ν ικανοτήτω

ν. Στους πίνακες 1 έω
ς 5 

παρουσιάζονται πέντε παραδείγματα καταστάσεω
ν που απαιτούν την κινητοποίηση 

και την εφ
αρμογή ενός ολόκληρου συμπλέγματος ικανοτήτω

ν με δυναμικό και 
προσαρμοστικό τρόπο.

Π
ίνακας 1: Α

λληλεπίδραση σε μια διαπολιτισμική συνάντηση
Σε ένα πολυπολιτισμικό γεγονός, δύο άνθρω

ποι με διαφ
ορετικό εθνικό υπόβαθρο 

στέκονται πλάι-πλάι. Αρχίζουν να μιλούν για τα αντίστοιχα εθνικά και θρησκευτικά 
έθιμά τους. Η συζήτησή τους αρχικά απαιτεί να υιοθετήσουν μια ανοιχτή στάση μεταξύ 
τους. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να ρυθμίσουν τα συναισθήματά τους προκειμένου 
να ξεπεράσουν ανησυχίες ή ανασφ

άλειες που τυχόν έχουν λόγω
 της συνάντησης 

και της αλληλεπίδρασης με κάποιον από διαφ
ορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Ό

ταν 
ξεκινά ο διάλογος, καλούνται επίσης να κινητοποιήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες 
προσεκτικής ακρόασης καθώ

ς και γλω
σσικές και επικοινω

νιακές δεξιότητες, ώ
στε 

να εξασφ
αλίσουν ότι δεν θα προκύψ

ουν παρανοήσεις και ότι το περιεχόμενο της 
συζήτησης θα αποδεχθεί τις επικοινω

νιακές ανάγκες και τις πολιτισμικές νόρμες του 
συνομιλητή. Είναι επίσης πιθανό να απαιτείται ενσυναίσθηση, καθώ

ς και δεξιότητες 
αναλυτικής σκέψ

ης, προκειμένου να διευκολύνεται η κατανόηση τω
ν απόψ

εω
ν 

του άλλου, ιδίω
ς εάν αυτές δεν γίνονται προφ

ανείς από τα λεγόμενά του. Κατά τη 
διάρκεια του διαλόγου μπορεί να προκύψ

ουν ανυπέρβλητες διαφ
ορές στις απόψ

εις 
τω

ν δύο πλευρώ
ν. Σε μια τέτοια περίπτω

ση, επιβάλλεται η ανάπτυξη σεβασμού 
στη διαφ

ορετικότητα και ανεκτικότητας στην αμφ
ισημία, ενώ

 θα πρέπει να γίνεται 
αποδεκτή η πιθανότητα έλλειψ

ης μιας σαφ
ούς απόφ

ασης.

Π
ίνακας 2: Εναντίω

ση σε μια ρητορική μίσους

Ένας πολίτης μπορεί να αποφασίσει να τηρήσει στάση αρχώ
ν εναντίον μιας ρητορικής 

μίσους στο διαδίκτυο που έχει ω
ς στόχο πρόσφ

υγες ή μετανάστες. Αυτή η στάση 
μπορεί αρχικά να υλοποιηθεί με την ενεργοποίηση της ανθρώ

πινης αξιοπρέπειας 
ω

ς θεμελιώ
δους αξίας και στη συνέχεια να συντηρηθεί με την ενεργοποίηση μιας 

στάσης πολιτειακής συνείδησης και ενός αισθήματος ευθύνης. Για να αντικρούσει 
το περιεχόμενο της ρητορικής μίσους, ο πολίτης καλείται να εφ

αρμόσει δεξιότητες 
αναλυτικής και κριτικής σκέψ

ης. Επιπλέον, η διατύπω
ση της κατάλληλης απάντησης 

προϋποθέτει γνώ
ση τω

ν ανθρω
πίνω

ν δικαιω
μάτω

ν καθώ
ς και γλω

σσικές και 
επικοινω

νιακές δεξιότητες, ώ
στε η στάση που θα τηρηθεί να εκφ

ραστεί σω
στά και 

να στοχεύει αποτελεσματικά το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Ακόμη, πρέπει να 
επιστρατευτούν η γνώ

ση και η κατανόηση τω
ν ψ

ηφ
ιακώ

ν μέσω
ν προκειμένου να 

εξασφ
αλίζεται ότι η απάντηση θα αναρτηθεί με κατάλληλο τρόπο και θα έχει τον 

μέγιστο δυνατό αντίκτυπο.

Π
ίνακας 3: Συμμετοχή σε μια πολιτική συζήτηση και υποστήριξη μιας πολιτικής 

θέσης
Η

 καλή γνώ
ση και κατανόηση τω

ν πολιτικώ
ν θεμάτω

ν που τίθενται υπό συζήτηση 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική συμμετοχή σε πολιτική 
συζήτηση και την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας υπέρ μιας πολιτικής θέσης. Επιπλέον, 
ο τρόπος επικοινω

νίας πρέπει να προσαρμόζεται τόσο στο μέσο έκφ
ρασης (π.χ. 

λόγος, γραπτό κείμενο) όσο και στο κοινό-στόχο. Ακόμη, απαιτείται κατανόηση της 
ελευθερίας έκφ

ρασης και τω
ν ορίω

ν της και, στις περιπτώ
σεις όπου η επικοινω

νία 
αφ

ορά ανθρώ
πους που θεω

ρείται ότι έχουν διαφ
ορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς, 

κατανόηση της πολιτισμικής καταλληλότητας. Η
 πολιτική συζήτηση προϋποθέτει 

επίσης την ικανότητα άσκησης κριτικής στις απόψ
εις τω

ν άλλω
ν και την αξιολόγηση 

τω
ν επιχειρημάτω

ν που προβάλλουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Επομένω
ς, 

η πολιτική συζήτηση και η υποστήριξη μιας πολιτικής θέσης απαιτούν τις εξής 
ικανότητες: γνώ

ση και κριτική κατανόηση της πολιτικής, γλω
σσικές και επικοινω

νιακές 
δεξιότητες, γνώ

ση και κατανόηση της επικοινω
νίας, γνώ

ση και κατανόηση τω
ν 

πολιτισμικώ
ν κανόνω

ν, δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψ
ης και ευελιξία για 

την κατάλληλη προσαρμογή τω
ν επιχειρημάτω

ν κατά την πορεία της συζήτησης.

Π
ίνακας 4: Αντιμετώ

πιση προπαγάνδας που υποστηρίζει έναν βίαιο, ακραίο 
σκοπό στο διαδίκτυο
Καθώ

ς περιηγείται κάποιος στο διαδίκτυο, ενδέχεται να εντοπίσει μια προπαγανδιστική 
ανάρτηση που επιχειρεί να προσηλυτίσει τους επισκέπτες σε έναν βίαιο, εξτρεμιστικό 
σκοπό. Η

 επαφ
ή με ένα τέτοιο περιεχόμενο απαιτεί την κινητοποίηση δεξιοτήτω

ν 
αναλυτικής και κριτικής σκέψ

ης. Αυτές οι δεξιότητες επιτρέπουν στο άτομο όχι 
μόνο να αναγνω

ρίσει την κυριολεκτική σημασία του περιεχομένου, αλλά και να 
είναι σε θέση να αντιληφ

θεί τον προπαγανδιστικό χαρακτήρα του, καθώ
ς και τα 

βαθύτερα κίνητρα και τις προθέσεις αυτώ
ν που παρήγαγαν το υλικό. Επιπλέον, 

επιστρατεύοντας τις γνώ
σεις του και την κριτική κατανόηση σε ό,τι αφ

ορά τα μέσα 
ενημέρω

σης, θα είναι σε θέση να αναγνω
ρίσει τον τρόπο με τον οποίο οι εικόνες 

και τα προπαγανδιστικά μηνύματα έχουν προσεκτικά επιλεγεί και διατυπω
θεί στην 

προσπάθεια να επιτευχθούν τα επιδιω
κόμενα αποτελέσματα στους επισκέπτες. 

Επειδή το περιεχόμενο προτείνει, κατά την επιδίω
ξη του εξτρεμιστικού σκοπού, να 

καταπατηθούν τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα άλλω
ν ανθρώ

πω
ν, απαιτείται απόδοση 

αξίας στην ανθρώ
πινη αξιοπρέπεια και στα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα, καθώ

ς και 
απόδοση αξίας στις ειρηνικές δημοκρατικές λύσεις για τις κοινω

νικές και πολιτικές 
συγκρούσεις. Επιπλέον, αν ενεργοποιηθεί μια στάση πολιτειακής συνείδησης, το άτομο 
θα αναφ

έρει το ηλεκτρονικό περιεχόμενο στις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Συνεπώ
ς, 

η ανθεκτικότητα και η δράση ω
ς απάντηση σε μια βίαιη, εξτρεμιστική προπαγάνδα 

επιτυγχάνεται με την κινητοποίηση και την εφ
αρμογή πολυάριθμω

ν ικανοτήτω
ν, 

όπω
ς αξίες, στάσεις, δεξιότητες, γνώ

σεις και κριτική κατανόηση.

Π
ίνακας 5: Συμφ

ιλίω
ση μετά από σύγκρουση

Στον απόηχο μιας σοβαρής σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο ομάδες, ένα άτομο που 
έχει πέσει θύμα βίας ή αδικίας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μπορεί πάραυτα 

Τα εννοιολογικά θεμέλια του Π
λαισίου

►
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να επιλέξει να συμφ
ιλιω

θεί με άτομα από την άλλη ομάδα. Η
 παραδοχή ότι όλα τα 

ανθρώ
πινα όντα είναι ισότιμα ω

ς προς την αξιοπρέπεια και την αξία ανεξάρτητα 
από τις ιδιαίτερες ομάδες στις οποίες ανήκουν, μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για 
την επιδίω

ξη της συμφ
ιλίω

σης. Εναλλακτικά, η επιθυμία για συμφ
ιλίω

ση μπορεί να 
κινητοποιηθεί από τη γνώ

ση της ιστορίας τω
ν συγκρούσεω

ν μεταξύ ομάδω
ν, καθώ

ς 
και από την κατανόηση ότι η επιδίω

ξη και η επιθυμία εκδίκησης ή αντιποίνω
ν για 

παρελθόντα γεγονότα οδηγούν αναπόφ
ευκτα σε ακόμη περισσότερες συγκρούσεις 

και σε έναν φ
αύλο κύκλο βίας που φ

έρνει ακόμη μεγαλύτερες απώ
λειες και θλίψ

η. Η
 

ικανότητα ρύθμισης τω
ν συναισθημάτω

ν του ατόμου, ιδίω
ς όταν στο παρελθόν έχει 

βιώ
σει έντονα εχθρικά συναισθήματα για τον αντίπαλο, είναι ζω

τικής σημασίας. Ένα 
άτομο που έχει θέσει στόχο του τη συμφ

ιλίω
ση, πρέπει να ενεργοποιεί μια στάση 

δεκτικότητας προς τον πρώ
ην αντίπαλο, και προθυμία να γνω

ρίσει και ενδεχομένω
ς 

να συναντηθεί με μέλη της άλλης ομάδας. Εφ
όσον πραγματοποιηθούν συναντήσεις, 

απαιτείται η κινητοποίηση δεξιοτήτω
ν ενσυναίσθησης, καθώ

ς και γλω
σσικώ

ν και 
επικοινω

νιακώ
ν δεξιοτήτω

ν και δεξιοτήτω
ν ακρόασης. Αυτές οι δεξιότητες ενδέχεται 

να οδηγήσουν σε μια κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μέλη της αντίπαλης 
ομάδας αντιλαμβάνονται τη σύγκρουση. Η

 ενσυναίσθηση είναι επίσης πιθανό να 
οδηγήσει στην κατανόηση ότι τα μέλη τω

ν αντίπαλω
ν ομάδω

ν έχουν τις ίδιες βασικές 
ψ

υχολογικές ανάγκες για εξάλειψ
η απειλώ

ν και ασφ
άλεια, και ότι η σύγκρουση 

συνεπάγεται επιζήμιες και καταστροφ
ικές συνέπειες για αμφ

ότερες τις ομάδες. Αυτή 
η συνειδητοποίηση μπορεί να φ

έρει στην επιφ
άνεια μια αίσθηση κοινώ

ν δεινώ
ν. 

Επίσης, θα πρέπει να αναπτυχθούν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψ
ης 

προκειμένου αφ
ενός να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο έχει παρουσιαστεί η 

σύγκρουση στις δύο πλευρές, και αφ
ετέρου να εντοπιστούν και να αποδομηθούν 

οι αρνητικές εικόνες, τα στερεότυπα και η προπαγάνδα που έχουν χρησιμοποιηθεί 
για τη συντήρηση και τη διαιώ

νιση της σύγκρουσης. Η
 επίμονη και αποφ

ασιστική 
εφ

αρμογή αυτού του ευρέος συμπλέγματος ικανοτήτω
ν ενδέχεται να οδηγήσει 

τελικά στη συγχώ
ρηση, τη συμφ

ιλίω
ση και σε ένα αίσθημα ελπίδας που θα αφ

ορά 
τις μελλοντικές σχέσεις με την άλλη ομάδα.

Τα πέντε παραδείγματα καταδεικνύουν ότι, και στις πέντε περιπτώ
σεις, η 

προσαρμοστική συμπεριφ
ορά προϋποθέτει την κινητοποίηση, τον συντονισμό 

και την προσεκτική εφ
αρμογή ενός συνόλου ικανοτήτω

ν με τρόπο κατάλληλο σε 
κάθε περίπτω

ση. Επιπλέον, αυτές οι ικανότητες καλύπτουν ένα ευρύ φ
άσμα και 

περιλαμβάνουν αξίες, στάσεις, δεξιότητες, γνώ
σεις και κατανόηση. Η

 έννοια αυτή 
τω

ν ικανοτήτω
ν που αναπτύσσονται δυναμικά, όχι ατομικά αλλά σε ολόκληρα 

συμπλέγματα, ώ
στε να καλυφ

θούν οι ανάγκες και οι ευκαιρίες συγκεκριμένω
ν 

δημοκρατικώ
ν και διαπολιτισμικώ

ν καταστάσεω
ν καθώ

ς αυτές προκύπτουν, είναι 
εξαιρετικά σημαντική για τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδώ

ν, για τη 
διδασκαλία και την εκμάθηση ικανοτήτω

ν, καθώ
ς και για την αξιολόγησή τους. 

Εν κατακλείδι, το Π
λαίσιο θεω

ρεί ότι η δημοκρατικά και διαπολιτισμικά ικανή 
συμπεριφορά προκύπτει από μια δυναμική και προσαρμοστική διαδικασία στην οποία 
ένα άτομο αντιδρά κατάλληλα και αποτελεσματικά στις διαρκώ

ς μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις δημοκρατικές και 
διαπολιτισμικές καταστάσεις. Τούτο επιτυγχάνεται με την ευέλικτη κινητοποίηση, 
τον συντονισμό και την ανάπτυξη ποικίλω

ν συμπλεγμάτω
ν ψ

υχολογικώ
ν πόρω

ν 
που αντλούνται επιλεκτικά από τη φ

αρέτρα αξιώ
ν, στάσεω

ν, δεξιοτήτω
ν, γνώ

σεω
ν 

και κατανόησης κάθε ατόμου.

Κεφ
άλαιο 6

Ένα μοντέλο τω
ν 

ικανοτήτω
ν που 

απαιτούνται για 
τον δημοκρατικό 
πολιτισμό και τον 
διαπολιτισμικό διάλογο

Μ
ε βάση τις έννοιες που προαναφ

έρθηκαν, το Π
λαίσιο παρέχει ένα πλήρες 

εννοιολογικό μοντέλο τω
ν ικανοτήτω

ν που είναι απαραίτητες ώ
στε τα άτομα 

να λειτουργούν ω
ς δημοκρατικοί και διαπολιτισμικά ικανοί πολίτες. Πρόκειται, 

επομένω
ς, για τις ικανότητες στις οποίες πρέπει να στοχεύουν οι εκπαιδευτικοί για 

να ενδυναμώ
νουν τους εκπαιδευόμενους ώ

στε αυτοί να ενεργούν ω
ς ικανοί και 

αποτελεσματικοί δημοκρατικοί πολίτες.

Ένα μοντέλο τω
ν ικανοτήτω

ν που απαιτούνται για τον δημοκρατικό πολιτισμό & τον διαπολιτισμικό διάλογο►
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Σελίδα 38 Π
λαίσιο Αναφ

οράς Ικανοτήτω
ν για Δ

ημοκρατικό Π
ολιτισμό – Τόμος 1

Το μοντέλο περιλαμβάνει συνολικά 20 ικανότητες. Ο
ι ικανότητες υποδιαιρούνται 

σε αξίες, στάσεις, δεξιότητες και γνώ
ση/εις-κριτική κατανόηση. Ο

ι 20 ικανότητες 
παρουσιάζονται αναλυτικά στο διάγραμμα 1 που ακολουθεί. 8

The Διάγραμμα 1: Ο
ι 20 ικανότητες που περιλαμβάνονται στο μοντέλο τω

ν ικανοτήτω
ν 

Το μοντέλο προτείνει ότι, μέσα στα όρια του δημοκρατικού πολιτισμού και του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, ένα άτομο θεω

ρείται πω
ς ενεργεί ικανά όταν αντιμετω

πίζει 
κατάλληλα και αποτελεσματικά τις απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες 
που προκύπτουν από τις δημοκρατικές και διαπολιτισμικές καταστάσεις, με την 
κινητοποίηση και την ανάπτυξη μέρους ή του συνόλου αυτώ

ν τω
ν 20 ικανοτήτω

ν. 
Καθεμία από τις τέσσερις ομάδες ικανοτήτω

ν, καθώ
ς και όλες οι επιμέρους ικανότητες 

κάθε ομάδας, περιγράφ
ονται λεπτομερώ

ς στη συνέχεια.

Α
ΞΙΕΣ

Ο
ι αξίες είναι γενικές πεποιθήσεις που έχει ένα άτομο και αφ

ορούν τους επιθυμητούς 
στόχους για τους οποίους θα πρέπει να μοχθήσει στη ζω

ή του. Ο
ι αξίες αποτελούν 

κίνητρα για δράση και χρησιμεύουν επίσης ω
ς κατευθυντήριες αρχές με βάση τις 

οποίες το άτομο αποφ
ασίζει πώ

ς θα ενεργεί. Δ
εν εγκλω

βίζονται σε συγκεκριμένες 
δράσεις ή περιβάλλοντα, και εμπεριέχουν μια κανονιστική, ρυθμιστική ποιότητα 
σχετικά με όσα ένα άτομο οφείλει να πράξει ή να αναλογιστεί σε πολλές διαφορετικές 
καταστάσεις. Ο

ι αξίες παρέχουν πρότυπα ή κριτήρια για τα εξής: αξιολόγηση ενεργειώ
ν, 

τόσο του 
8. 

Το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται το μοντέλο τω
ν ικανοτήτω

ν, καθώ
ς και η διαδικασία μέσω

 της 
οποίας προσδιορίστηκαν οι συγκεκριμένες ικανότητες, περιγράφ

ονται αναλυτικά στο κείμενο: 
Council of Europe (2016), Com

petences for dem
ocratic culture: living together as equals in cultu-

rally diverse dem
ocratic societies, Council of Europe Publishing, Strasbourg, w

w
w

.coe.int/en/w
eb/

education/com
petences-for-dem

ocratic-culture. (Βλ. υποσημείω
ση 1).

Α
ξίες

– Α
πόδοση αξίας στην ανθρώ

πινη 
   αξιοπρέπεια και στα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα

– Α
πόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφ

ία
– Α

πόδοση αξίας στη δημοκρατία, 
   τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα 
   και στο κράτος δικαίου

Στάσεις

Δεξιότητες
Γνώ

ση και κριτική κατανόηση

Ικανότητα – Δεκτικότητα στην πολιτισμική ετερότητα   
    και σε άλλες πεποιθήσεις, κοσμοθεω

ρίες   
    και πρακτικές
– Σεβασμός
– Π

ολιτειακή συνείδηση
– Υπευθυνότητα
– Α

υτεπάρκεια
– Α

νεκτικότητα στην αμφ
ισημία 

– Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
– Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψ

ης
– Δεξιότητες ακρόασης και παρατήρησης
– Ενσυναίσθηση
– Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
– Γλω

σσικές, επικοινω
νιακές και  

 
 

   πολυγλω
σσικές δεξιότητες

– Δεξιότητες συνεργασίας
– Δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεω

ν

– Γνώ
ση και κριτική κατανόηση του εαυτού

– Γνώ
ση και κριτική κατανόηση γλώ

σσας και 
επικοινω

νίας
– Γνώ

ση και κριτική κατανόηση του κόσμου: 
πολιτική, δίκαιο, ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα, 

κουλτούρα, πολιτισμοί, θρησκείες, ιστορία, μέσα 
ενημέρω

σης, οικονομίες, περιβάλλον, 
βιω

σιμότητα 

ατόμου όσο και τω
ν άλλω

ν· αιτιολόγηση απόψ
εω

ν, στάσεω
ν και συμπεριφορώ

ν· λήψ
η 

αποφ
άσεω

ν και επιλογή μεταξύ εναλλακτικώ
ν επιλογώ

ν· σχεδιασμός συμπεριφ
οράς 

και προσπάθεια επηρεασμού τω
ν άλλω

ν.

Ο
ι αναγνώ

στες που είναι εξοικειω
μένοι με άλλα υφιστάμενα μοντέλα ικανοτήτω

ν ίσω
ς 

εκπλαγούν επειδή, στο παρόν μοντέλο, οι αξίες εμφανίζονται σε ξεχω
ριστή κατηγορία. 

Εντούτοις, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουν ότι εδώ
 ο όρος «ικανότητα» 

δεν χρησιμοποιείται με τη συνηθισμένη, καθημερινή έννοια ω
ς συνώ

νυμο της 
«δυνατότητας», αλλά με μια πιο τεχνική έννοια που συνδέεται με τους ψ

υχολογικούς 
πόρους (όπω

ς στάσεις, δεξιότητες και γνώ
σεις) που πρέπει να κινητοποιούνται και να 

αναπτύσσονται προκειμένου να μπορεί κανείς να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και 
τις προκλήσεις τω

ν δημοκρατικώ
ν και διαπολιτισμικώ

ν καταστάσεω
ν. Ο

ι αξίες είναι 
τέτοιου είδους πόροι. Στην πραγματικότητα, συχνά, κάποια συστήματα ικανοτήτω

ν 
περιλαμβάνουν τις αξίες, ω

στόσο παραλείπουν να τις ορίσουν ω
ς τέτοιες και τις 

εντάσσουν στην ίδια ομάδα με τις στάσεις. Αντιθέτω
ς, το παρόν μοντέλο κάνει 

σαφ
ή εννοιολογική διάκριση ανάμεσα στις αξίες και τις στάσεις, και μόνο οι αξίες 

χαρακτηρίζονται από την κανονιστική, ρυθμιστική τους ιδιότητα.

Ο
ι αξίες είναι απαραίτητες για τον εννοιολογικό προσδιορισμό τω

ν ικανοτήτω
ν που 

καθιστούν δυνατή τη συμμετοχή σε έναν δημοκρατικό πολιτισμό. Και τούτο επειδή 
αν δεν οριστούν οι συγκεκριμένες αξίες που διέπουν αυτές τις ικανότητες, δεν θα 
αναπτύσσονται δημοκρατικές ικανότητες αλλά γενικότερες πολιτικές ικανότητες 
που θα μπορούσαν να τεθούν στην υπηρεσία πολλώ

ν άλλω
ν ειδώ

ν πολιτικής τάξης, 
ακόμη και αντιδημοκρατικής υφ

ής. Για παράδειγμα, ένα άτομο θα μπορούσε να γίνει 
υπεύθυνος, αυτάρκης και καλά ενημερω

μένος για τα πολιτικά πράγματα πολίτης 
μέσα σε μια απολυταρχική δικτατορία, αν βάσιζε τις κρίσεις, τις αποφ

άσεις και τις 
ενέργειές του σε ένα διαφ

ορετικό σύνολο αξιώ
ν. Τουτέστιν, οι αξίες που εμπεριέχει 

το μοντέλο του Πλαισίου βρίσκονται στον πυρήνα της δημοκρατικής ικανότητας και 
είναι ουσιαστικές για τον χαρακτηρισμό τής εν λόγω

 ικανότητας.

Η συμμετοχή σε έναν δημοκρατικό πολιτισμό διέπεται από τρία σύνολα αξιώ
ν, ω

ς εξής:.

Α
πόδοση αξίας στην ανθρώ

πινη αξιοπρέπεια και στα 
ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα

Αυτό το πρώ
το σύνολο αξιώ

ν εδράζεται στη γενική πεποίθηση ότι όλα τα ανθρώ
πινα 

όντα είναι ισότιμα, έχουν ίση αξιοπρέπεια, δικαίω
μα στον ίδιο σεβασμό, δικαιούνται 

το ίδιο σύνολο ανθρω
πίνω

ν δικαιω
μάτω

ν και θεμελιω
δώ

ν ελευθεριώ
ν, και πρέπει να 

τυγχάνουν ανάλογης μεταχείρισης. Αυτή η πεποίθηση λειτουργεί με γνώ
μονα ότι: 

τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα είναι οικουμενικά, αναφ
αίρετα, αδιαίρετα και ισχύουν 

για όλους αδιακρίτω
ς· τα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα παρέχουν ένα ελάχιστο σύνολο 

μέσω
ν προστασίας που είναι θεμελιω

δώ
ς απαραίτητα ώ

στε τα ανθρώ
πινα όντα να 

διάγουν μια αξιοπρεπή ζω
ή· και, τέλος, ότι τα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα αποτελούν 

βασικό θεμέλιο για την ελευθερία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη στον 
κόσμο. Επομένω

ς, αυτό το σύνολο αξιώ
ν περιλαμβάνει τα εξής:

1.  
Αναγνώ

ριση ότι όλοι οι άνθρω
ποι μοιράζονται ένα κοινό αίσθημα ανθρω

πιάς 
και έχουν ίση αξιοπρέπεια ανεξάρτητα από τους ιδιαίτερους πολιτισμικούς 
δεσμούς, την κατάσταση, τις δυνατότητές τους ή τις περιστάσεις.

Ένα μοντέλο τω
ν ικανοτήτω

ν που απαιτούνται για τον δημοκρατικό πολιτισμό & τον διαπολιτισμικό διάλογο►
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2.  
Αναγνώ

ριση της οικουμενικής, αναφ
αίρετης και αδιαίρετης φ

ύσης τω
ν 

ανθρω
πίνω

ν δικαιω
μάτω

ν.
3.  

Αναγνώ
ριση ότι πρέπει πάντοτε να μεριμνούμε για την προαγω

γή, τον σεβασμό 
και την προάσπιση τω

ν ανθρω
πίνω

ν δικαιω
μάτω

ν.
4.  

Αναγνώ
ριση ότι πρέπει πάντοτε να μεριμνούμε για την προάσπιση τω

ν 
θεμελιω

δώ
ν ελευθεριώ

ν εκτός εάν αυτές υπονομεύουν ή παραβιάζουν τα 
ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα άλλω

ν.
5.  

Αναγνώ
ριση ότι τα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα αποτελούν τη βάση για να ζούμε 

μαζί ω
ς ίσοι στην κοινω

νία, καθώ
ς και για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την 

ειρήνη στον κόσμο.

Α
πόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφ

ία
Το δεύτερο σύνολο αξιώ

ν εδράζεται στη γενική πεποίθηση ότι οι άλλοι πολιτισμικοί 
δεσμοί, η πολιτισμική ποικιλότητα και πολυμορφ

ία και ο πλουραλισμός στην οπτική, 
στις απόψ

εις και τις πρακτικές πρέπει να αντιμετω
πίζονται θετικά, να θεω

ρούνται 
πολύτιμα και επιθυμητά στοιχεία. Αυτή η πεποίθηση θεω

ρεί ω
ς δεδομένο ότι: η 

πολιτισμική πολυμορφ
ία είναι πλεονέκτημα για την κοινω

νία· οι άνθρω
ποι μπορούν 

να μαθαίνουν και να ω
φελούνται από τη διαφορετική οπτική τω

ν άλλω
ν· η πολιτισμική 

πολυμορφ
ία πρέπει να προάγεται και να διαφ

υλάσσεται· οι άνθρω
ποι πρέπει να 

ενθαρρύνονται να αλληλεπιδρούν με τους άλλους ανεξάρτητα από τις θεω
ρούμενες 

πολιτισμικές διαφ
ορές τους· και τέλος ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος θα πρέπει να 

αξιοποιείται για την ανάπτυξη μιας δημοκρατικής συμβίω
σης επί ίσοις όροις στην 

κοινω
νία.

Επισημαίνεται ένα δυνητικό σημείο τριβής ανάμεσα στην απόδοση αξίας στα 
ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα και στην απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφ

ία. 
Σε μια κοινω

νία η οποία έχει ορίσει τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα ω
ς πρω

ταρχική και 
θεμελιώ

δη αξία της, η απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφ
ία θα πρέπει να 

έχει κάποια όρια. Αυτά τα όρια καθορίζονται από την ανάγκη προαγω
γής, σεβασμού 

και προάσπισης τω
ν ανθρώ

πινω
ν δικαιω

μάτω
ν και τω

ν ελευθεριώ
ν τω

ν άλλω
ν. Ω

ς εκ 
τούτου, το Π

λαίσιο υποστηρίζει ότι πρέπει πάντοτε να δίνεται αξία στην πολιτισμική 
πολυμορφ

ία εκτός εάν εξαιτίας της υπονομεύονται τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα και 
οι ελευθερίες τω

ν άλλω
ν.

Επομένω
ς, αυτό το δεύτερο σύνολο αξιώ

ν περιλαμβάνει τα εξής:
1. 

Αναγνώ
ριση ότι η πολιτισμική πολυμορφ

ία και ο πλουραλισμός απόψ
εω

ν, 
κοσμοθεω

ριώ
ν και πρακτικώ

ν αποτελεί πλεονέκτημα για την κοινω
νία και 

ευκαιρία για την ευδοκίμηση όλω
ν τω

ν μελώ
ν της κοινω

νίας.
2.  

Αναγνώ
ριση ότι όλοι οι άνθρω

ποι έχουν δικαίω
μα να είναι διαφ

ορετικοί και να 
επιλέγουν τη δική τους οπτική και τις δικές τους ιδέες, πεποιθήσεις και απόψ

εις.
3.  

Αναγνώ
ριση ότι οι άνθρω

ποι θα πρέπει πάντοτε να σέβονται την οπτική, τις 
ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις απόψ

εις τω
ν άλλω

ν, εκτός εάν αυτές επιδιώ
κουν 

να υπονομεύσουν τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα και τις ελευθερίες τω
ν υπολοίπω

ν.
4.  

Αναγνώ
ριση ότι οι άνθρω

ποι θα πρέπει πάντοτε να σέβονται τον τρόπο ζω
ής 

και τις πρακτικές τω
ν άλλω

ν, εκτός εάν αυτές υπονομεύουν ή παραβιάζουν τα 
ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα και τις ελευθερίες τω

ν υπολοίπω
ν.

5.  
Αναγνώ

ριση ότι οι άνθρω
ποι πρέπει να ακούν προσεκτικά και να διεξάγουν 

διάλογο με όσους θεω
ρούν διαφ

ορετικούς από τους ίδιους.

Α
πόδοση αξίας στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, 

την ισότητα και στο κράτος δικαίου

Το τρίτο σύνολο αξιώ
ν στηρίζεται σε ένα σύμπλεγμα πεποιθήσεω

ν σχετικά με τον 
τρόπο που οι κοινω

νίες πρέπει να λειτουργούν και να κυβερνώ
νται: όλοι οι πολίτες 

πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν ισότιμα (είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω
 

εκλεγμένω
ν αντιπροσώ

πω
ν) στις διαδικασίες κατάρτισης και θέσπισης τω

ν νόμω
ν 

που ρυθμίζουν τη λειτουργία της κοινω
νίας· όλοι οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν 

ενεργά στις δημοκρατικές διαδικασίες που εφ
αρμόζονται στην κοινω

νία τους (αυτό 
σημαίνει επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώ

σεις δεν συμμετέχουν είτε για λόγους 
συνείδησης είτε εξαιτίας κάποιω

ν περιστάσεω
ν)· πρέπει να διασφ

αλίζεται η δίκαιη 
και ισόνομη μεταχείριση τω

ν πάσης φ
ύσεω

ς μειονοτήτω
ν, παρότι οι αποφ

άσεις 
πρέπει να λαμβάνονται από τις πλειοψ

ηφ
ίες· η κοινω

νική δικαιοσύνη, η δίκαιη 
μεταχείριση και η ισότητα πρέπει να λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα της κοινω

νίας· 
και, τέλος, το κράτος δικαίου πρέπει να κυριαρχεί ώ

στε όλοι οι άνθρω
ποι στην 

κοινω
νία να τυγχάνουν δίκαιης, ισόνομης, αμερόληπτης και ισότιμης μεταχείρισης 

σύμφ
ω

να με τους νόμους που είναι κοινοί για όλους. Επομένω
ς, αυτό το σύνολο 

αξιώ
ν περιλαμβάνει τα εξής:

1. 
Στήριξη στις δημοκρατικές διεργασίες και διαδικασίες (και παράλληλα 
αναγνώ

ριση ότι οι υφ
ιστάμενες δημοκρατικές διαδικασίες μπορεί να μην είναι 

οι βέλτιστες και ότι μερικές φ
ορές ενδέχεται να είναι απαραίτητη η αλλαγή ή 

η βελτίω
σή τους με δημοκρατικά μέσα).

2.  
Αναγνώ

ριση της σπουδαιότητας της ενεργού συμμετοχής στα κοινά (και 
παράλληλα αναγνώ

ριση ότι μερικές φ
ορές η μη συμμετοχή ενδέχεται να 

δικαιολογείται είτε για λόγους συνείδησης είτε εξαιτίας κάποιω
ν περιστάσεω

ν).

3.  
Αναγνώ

ριση της σημασίας της συμμετοχής τω
ν πολιτώ

ν στη λήψ
η πολιτικώ

ν 
αποφ

άσεω
ν. 

4.  
Αναγνώ

ριση της ανάγκης για προάσπιση τω
ν πολιτικώ

ν ελευθεριώ
ν, 

συμπεριλαμβανομένω
ν τω

ν πολιτικώ
ν ελευθεριώ

ν ανθρώ
πω

ν που πρεσβεύουν 
απόψ

εις της μειοψ
ηφ

ίας. 

5.  
Στήριξη στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεω

ν και διαφ
ορώ

ν.

6.  
Ένα αίσθημα κοινω

νικής δικαιοσύνης και κοινω
νικής ευθύνης για τη δίκαιη και 

ισόνομη μεταχείριση όλω
ν τω

ν μελώ
ν της κοινω

νίας, μεταξύ άλλω
ν ίσες ευκαιρίες 

για όλους, ανεξάρτητα από εθνική καταγω
γή, εθνότητα, φυλή, θρησκεία, γλώ

σσα, 
ηλικία, φ

ύλο, γένος, πολιτικά φ
ρονήματα, γέννηση, κοινω

νική προέλευση, 
περιουσία, αναπηρία, γενετήσιο προσανατολισμό ή άλλη κατάσταση. 

7.  
Στήριξη στο κράτος δικαίου και στην ισότιμη και αμερόληπτη μεταχείριση 
όλω

ν τω
ν πολιτώ

ν με την εφ
αρμογή του νόμου ω

ς μέσου για τη διασφ
άλιση 

της δικαιοσύνης.

Ένα μοντέλο τω
ν ικανοτήτω

ν που απαιτούνται για τον δημοκρατικό πολιτισμό & τον διαπολιτισμικό διάλογο►
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ΣΤΑ
ΣΕΙΣ

Στάση είναι ο συνολικός ψ
υχικός προσανατολισμός που υιοθετεί ένα άτομο απέναντι 

σε κάποιον ή σε κάτι (π.χ. άλλο άτομο, ομάδα, ίδρυμα, πρόβλημα, γεγονός, σύμβολο). 
Ο

ι στάσεις συνήθω
ς περιλαμβάνουν τέσσερις συνιστώ

σες: μια πεποίθηση ή άποψ
η 

σχετικά με το αντικείμενο της στάσης, ένα συναίσθημα ή αίσθημα προς το αντικείμενο, 
μια αξιολόγηση (είτε θετική είτε αρνητική) του αντικειμένου και μια τάση για 
συμπεριφ

ορά με συγκεκριμένο τρόπο προς το αντικείμενο.

Ο
ι έξι στάσεις που είναι σημαντικές σε έναν δημοκρατικό πολιτισμό είναι οι ακόλουθες:

Δ
εκτικότητα στην πολιτισμική ετερότητα και σε άλλες 

πεποιθήσεις, κοσμοθεω
ρίες και πρακτικές

Δ
εκτικότητα είναι η στάση ενός ατόμου είτε προς ανθρώ

πους που θεω
ρείται ότι 

έχουν διαφ
ορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς από το ίδιο είτε προς κοσμοθεω

ρίες, 
πεποιθήσεις, αξίες και πρακτικές που διαφ

έρουν από τις δικές του. Η
 στάση της 

δεκτικότητας προς την πολιτισμική ετερότητα πρέπει να διαχω
ρίζεται από τη στάση 

που χαρακτηρίζεται από την επιθυμία συλλογής «εξω
τικώ

ν» εμπειριώ
ν με αποκλειστικό 

στόχο την προσω
πική ευχαρίστηση ή την απόσπαση οφ

έλους.

Αντιθέτω
ς, η δεκτικότητα ενός ατόμου εμπεριέχει τα εξής:

1. 
 Ευαισθησία προς την πολιτισμική πολυμορφ

ία και προς κοσμοθεω
ρίες,   

πεποιθήσεις, αξίες και πρακτικές που διαφ
έρουν από τις δικές του.

2. 
Π

εριέργεια και ενδιαφ
έρον για την ανακάλυψ

η και τη γνω
ριμία με άλλους  

πολιτισμικούς προσανατολισμούς και δεσμούς και άλλες  κοσμοθεω
ρίες, 

πεποιθήσεις, αξίες και πρακτικές.

3.  
Π

ροθυμία για επιφ
ύλαξη διατύπω

σης κρίσεω
ν και δυσπιστίας προς  τις 

κοσμοθεω
ρίες,  πεποιθήσεις, αξίες και πρακτικές  άλλω

ν, και  προθυμία  για 
αμφ

ισβήτηση του «προφ
ανούς χαρακτήρα» τω

ν  δικώ
ν του  κοσμοθεω

ριώ
ν,  

πεποιθήσεω
ν, αξιώ

ν και πρακτικώ
ν.

4.  
Συναισθηματική ετοιμότητα για επικοινω

νία με άλλους που θεω
ρούνται 

διαφ
ορετικοί από τον εαυτό.

5. 
Π

ροθυμία για αναζήτηση ή αξιοποίηση ευκαιριώ
ν για ισότιμη δέσμευση, 

συνεργασία και αλληλεπίδραση με άτομα που θεω
ρούνται ότι έχουν 

διαφ
ορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς.

Σεβασμός
Σεβασμός είναι μια στάση προς κάποιον ή κάτι (π.χ. άλλο άτομο, σύμβολο, αρχή, 
πρακτική), όταν το αντικείμενο αυτής της στάσης θεω

ρείται ότι έχει κάποιου είδους 
σπουδαιότητα, σημασία ή αξία που συνεπάγονται θετική θεώ

ρηση και εκτίμηση. 
9Ανάλογα με τη φ

ύση του αντικειμένου του σεβασμού, ο σεβασμός μπορεί να λάβει 

9. 
Επισημαίνεται ότι ο σεβασμός συνδέεται στενά με τις αξίες με τους εξής δύο τρόπους: μια αξία 
μπορεί να είναι αντικείμενο σεβασμού (δηλαδή, η ίδια η αξία μπορεί να τυγχάνει σεβασμού) και 
επίσης να λειτουργεί ω

ς γνώ
μονας για τον σεβασμό (δηλαδή, ένα άτομο μπορεί να σέβεται κάποιον 

ή κάτι επειδή αποτελούν πρότυπο ή ενσαρκώ
νουν μια συγκεκριμένη αξία).

πολύ διαφορετικές μορφές (π.χ. σεβασμός για τους κανόνες ενός σχολείου/ιδρύματος, 
σεβασμός για τη σοφ

ία ενός ηλικιω
μένου, σεβασμός για τη φ

ύση).

Μ
ια μορφ

ή σεβασμού που είναι ιδιαίτερα σημαντική στο περιβάλλον ενός 
δημοκρατικού πολιτισμού είναι ο σεβασμός ενός ανθρώ

που προς άλλους που 
θεω

ρείται ότι έχουν διαφ
ορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς ή διαφ

ορετικές 
πεποιθήσεις, απόψ

εις ή πρακτικές από τις δικές του. Τέτοιος σεβασμός προαπαιτεί 
την εγγενή αξιοπρέπεια και ισότητα όλω

ν τω
ν ανθρώ

πινω
ν όντω

ν και το αναφ
αίρετο 

ανθρώ
πινο δικαίω

μά τους να επιλέγουν τους δικούς τους δεσμούς και τις δικές τους 
πεποιθήσεις, απόψ

εις ή πρακτικές. Έχει σημασία ότι αυτή η μορφ
ή σεβασμού δεν 

απαιτεί την ελαχιστοποίηση ή την παραγνώ
ριση τω

ν πραγματικώ
ν διαφ

ορώ
ν που 

ενδέχεται να υπάρχουν ανάμεσα στον εαυτό και τον άλλον, οι οποίες μερικές φ
ορές 

μπορεί να είναι σημαντικές και βαθιές, ούτε απαιτεί τη συναίνεση, την υιοθέτηση ή τη 
μεταστροφ

ή προς το αντικείμενο του σεβασμού. Αντιθέτω
ς, πρόκειται για μια στάση 

που εμπεριέχει τη θετική εκτίμηση της αξιοπρέπειας και του δικαιώ
ματος του άλλου 

να πρεσβεύει αυτούς τους δεσμούς, τις πεποιθήσεις, τις απόψ
εις ή τις πρακτικές, και 

παράλληλα αναγνω
ρίζει και παραδέχεται τις διαφ

ορές που υπάρχουν μεταξύ του 
εαυτού και του άλλου. Μ

ια στάση σεβασμού είναι απαραίτητη ώ
στε να διευκολύνεται 

τόσο η δημοκρατική αλληλεπίδραση όσο και ο διαπολιτισμικός διάλογος με τους 
άλλους. Εντούτοις, επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχουν όρια στον σεβασμό – για 
παράδειγμα, δεν πρέπει να επιδεικνύεται σεβασμός στο περιεχόμενο πεποιθήσεω

ν 
ή απόψ

εω
ν ή σε τρόπους ζω

ής και πρακτικές που υπονομεύουν ή παραβιάζουν την 
αξιοπρέπεια, τα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα ή τις ελευθερίες τω

ν άλλω
ν. 10

Η
 έννοια του σεβασμού αποτυπώ

νει καλύτερα από την έννοια της ανεκτικότητας 
τη στάση που απαιτείται για τον δημοκρατικό πολιτισμό. Η

 ανεκτικότητα ενδέχεται, 
σε ορισμένα περιβάλλοντα, να υποδηλώ

νει ένα είδος ανοχής ή υπομονετικής 
αντιμετώ

πισης της διαφ
ορετικότητας καθώ

ς και μια συγκαταβατική στάση 
ανεκτικότητας απέναντι σε κάτι που δεν θα επιθυμούσαμε να ανεχθούμε. Επιπλέον, 
η ανεκτικότητα μπορεί μερικές φ

ορές να θεω
ρείται ότι εμπεριέχει μια πράξη ισχύος, 

η οποία επιτρέπει την ύπαρξη της διαφ
ορετικότητας απλώ

ς και μόνο ανεχόμενη τη 
διαφ

ορά, και ω
ς εκ τούτου μέσω

 αυτής της πράξης ανοχής ενδέχεται να ενισχύεται 
η ισχύς και η εξουσία του ανεκτικού ατόμου. Ο

 σεβασμός είναι μια έννοια λιγότερο 
αμφίσημη από την ανεκτικότητα καθώ

ς στηρίζεται στην αναγνώ
ριση της αξιοπρέπειας, 

τω
ν δικαιω

μάτω
ν και τω

ν ελευθεριώ
ν του άλλου και σε μια ισότιμη σχέση μεταξύ 

τω
ν δύο πλευρώ

ν.

Επομένω
ς, ο σεβασμός περιλαμβάνει τα εξής:

1. 
Θ

ετική θεώ
ρηση και εκτίμηση προς κάποιον ή κάτι με βάση την κρίση ότι έχει 

εγγενή σπουδαιότητα, σημασία ή αξία.

10. 
Από την άποψ

η τω
ν ανθρω

πίνω
ν δικαιω

μάτω
ν, το δικαίω

μα ενός ατόμου στην ελευθερία τω
ν 

πεποιθήσεω
ν πρέπει πάντοτε να γίνεται σεβαστό, ω

στόσο δεν πρέπει να επιδεικνύεται σεβασμός στο 
περιεχόμενο πεποιθήσεω

ν που επιδιώ
κουν να υπονομεύσουν ή να παραβιάσουν την αξιοπρέπεια, τα 

ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα και τις θεμελιώ
δεις ελευθερίες τω

ν άλλω
ν. Στην περίπτω

ση πεποιθήσεω
ν τω

ν 
οποίω

ν το περιεχόμενο δεν πρέπει να γίνεται σεβαστό, τίθενται περιορισμοί όχι μόνο στο δικαίω
μα 

να έχει κανείς πεποιθήσεις, αλλά και στην ελευθερία έκφ
ρασης τω

ν εν λόγω
 πεποιθήσεω

ν εφ
όσον 

αυτοί οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι για τη δημόσια ασφ
άλεια, την προάσπιση της δημόσιας 

τάξης ή την προάσπιση τω
ν δικαιω

μάτω
ν και ελευθεριώ

ν τω
ν άλλω

ν (βλ. άρθρο 9, Ευρω
παϊκή 

Σύμβαση Δικαιω
μάτω

ν του Ανθρώ
που: https://w

w
w

.echr.coe.int/D
ocum

ents/Convention_ELL.
pdf).

Ένα μοντέλο τω
ν ικανοτήτω

ν που απαιτούνται για τον δημοκρατικό πολιτισμό & τον διαπολιτισμικό διάλογο►
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2. 
Θ

ετική θεώ
ρηση και εκτίμηση προς τους άλλους που αντιμετω

πίζονται ω
ς 

ισότιμα ανθρώ
πινα όντα που μοιράζονται κοινή αξιοπρέπεια και έχουν ακριβώ

ς 
τα ίδια ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα και τις ίδιες ελευθερίες ανεξάρτητα από τους 

ιδιαίτερους πολιτισμικούς δεσμούς, τις πεποιθήσεις, τις απόψ
εις, τον τρόπο 

ζω
ής ή τις πρακτικές τους.

3. 
Θ

ετική θεώ
ρηση και εκτίμηση για τις πεποιθήσεις, τις απόψ

εις, τον τρόπο ζω
ής 

και τις πρακτικές που πρεσβεύουν οι άλλοι, εφ
όσον δεν υπονομεύουν ούτε 

παραβιάζουν την αξιοπρέπεια, τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα ή τις ελευθερίες τω
ν 

υπολοίπω
ν.

Π
ολιτειακή συνείδηση 

Π
ολιτειακή συνείδηση του πολίτη είναι η στάση ενός ατόμου προς μια κοινότητα ή 

κοινω
νική ομάδα. Ο

 όρος «κοινότητα» χρησιμοποιείται εδώ
 για να υποδηλώ

σει μια 
κοινω

νική ή πολιτισμική ομάδα, μεγαλύτερη από τον στενό κύκλο της οικογένειας και 
τω

ν φ
ίλω

ν, όπου κάποιος έχει το αίσθημα ότι ανήκει. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες 
ομάδω

ν που θα ταίριαζαν στην περιγραφ
ή, για παράδειγμα άτομα που ζουν εντός 

μιας συγκεκριμένης γεω
γραφ

ικής περιοχής (γειτονιά, πόλη ή αστικό κέντρο, χώ
ρα, 

ομάδα χω
ρώ

ν όπω
ς Ευρώ

πη ή Αφ
ρική ή και στον ίδιο τον κόσμο στην περίπτω

ση 
της «παγκόσμιας κοινότητας»), μια πιο διάχυτη γεω

γραφ
ικά ομάδα (εθνοτική ομάδα, 

θρησκευτική ομάδα, ομάδα δραστηριοτήτω
ν αναψυχής, ομάδα με βάση τον γενετήσιο 

προσανατολισμό), ή κάθε άλλη κοινω
νική ή πολιτισμική ομάδα στην οποία ένα άτομο 

αισθάνεται πω
ς ανήκει. Κάθε άτομο ανήκει σε πολυάριθμες ομάδες και ενδέχεται να 

εκδηλώ
νει μια στάση πολιτειακής συνείδησης προς μία ή περισσότερες εξ αυτώ

ν. Η
 

πολιτειακή συνείδηση περιλαμβάνει τα εξής:
1. 

Αίσθηση του ανήκειν και ταύτιση με την κοινότητα.
2.  

Ενσυνειδητότητα τω
ν άλλω

ν ανθρώ
πω

ν στην κοινότητα, της διασύνδεσης 
μεταξύ τους και τω

ν επιπτώ
σεω

ν που έχουν οι πράξεις ενός ατόμου προς τους 
άλλους.

3.  
Αίσθημα αλληλεγγύης προς τα μέλη της κοινότητας, καθώ

ς και προθυμία 
για συνεργασία μαζί τους, αισθήματα ενδιαφ

έροντος και φ
ροντίδας για τα 

δικαιώ
ματα και την ευημερία τους, και προθυμία για την υπεράσπιση όσω

ν 
είναι αδύναμοι και βρίσκονται σε μη προνομιούχο θέση.

4.  
Ενδιαφ

έρον και μέριμνα για τις υποθέσεις και τα προβλήματα της κοινότητας.
5.  

Αίσθημα καθήκοντος ω
ς πολίτη, προθυμία για ενεργό συμβολή στη ζω

ή της 
κοινότητας, προθυμία για συμμετοχή στις αποφ

άσεις που αφ
ορούν τα θέματα, 

τα προβλήματα και το κοινό καλό της κοινότητας, και προθυμία για έναρξη 
διαλόγου με άλλα μέλη της κοινότητας ανεξάρτητα από τους πολιτισμικούς 
δεσμούς τους.

6.  
Δ

έσμευση για εκπλήρω
ση, στο μέτρο τω

ν δυνατοτήτω
ν του ατόμου, τω

ν 
ευθυνώ

ν, καθηκόντω
ν ή υποχρεώ

σεω
ν που συνεπάγεται ο ρόλος ή η θέση που 

αυτό το άτομο κατέχει μέσα στην κοινότητα.
7.  

Αίσθημα λογοδοσίας του ατόμου προς άλλα μέλη της κοινότητας και αποδοχή 
του γεγονότος ότι είναι υπόλογο στους άλλους για τις αποφάσεις και τις πράξεις 
του.

Υπευθυνότητα
Ο

 όρος «υπευθυνότητα» έχει πολλές σημασίες. Δύο σημασίες που είναι ιδιαίτερα 
συναφ

είς με τον δημοκρατικό πολιτισμό είναι η «ευθύνη του ρόλου» και η «ηθική 
ευθύνη». Η

 δεύτερη σημασία αποτελεί πτυχή της πολιτειακής συνείδησης (βλ. 
ανω

τέρω
, σημείο 6) και είναι αυτή που μας ενδιαφ

έρει. Η
θική ευθύνη είναι η στάση 

ενός ατόμου προς τις δικές του πράξεις. Προκύπτει όταν ένα άτομο είναι υποχρεω
μένο 

να ενεργεί με συγκεκριμένο τρόπο, και εισπράττει είτε έπαινο είτε μομφ
ή αντίστοιχα, 

επειδή επιτέλεσε σω
στά το καθήκον του ή απέτυχε να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο. 

Αναγκαίες συνθήκες για να κριθεί ένα άτομο είτε άξιο είτε ανάξιο επαίνου είναι ότι 
μπορεί να αναλογιστεί τις πράξεις του, να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του σχετικά με τον 
τρόπο δράσης και να εκτελέσει τις ενέργειες που έχει επιλέξει (ω

ς εκ τούτου, δεν είναι 
σω

στό ένα άτομο να εισπράττει έπαινο ή μομφ
ή, όταν η έλλειψ

η πόρω
ν ή οι δομικές 

συνθήκες συνηγορούν ώ
στε να το αποτρέψ

ουν από την εκτέλεση μιας ενέργειας). Η
 

υπευθυνότητα μπορεί να απαιτεί θάρρος, δεδομένου ότι η υιοθέτηση μιας στάσης 
αρχώ

ν μπορεί να συνεπάγεται ότι το άτομο αναγκάζεται να δρα μόνο του, να ενεργεί 
ενάντια στους κανόνες μιας κοινότητας ή να αμφ

ισβητεί μια συλλογική απόφ
αση 

την οποία κρίνει ω
ς εσφ

αλμένη. Κατά συνέπεια, μερικές φ
ορές, μπορεί να προκύψ

ει 
διάσταση ανάμεσα στην πολιτεαική συνείδηση (που θεω

ρείται ω
ς αλληλεγγύη και 

αφ
οσίω

ση απέναντι σε άλλους ανθρώ
πους) και στην ηθική ευθύνη. Επομένω

ς, μια 
στάση υπευθυνότητας ενός ατόμου απέναντι στις πράξεις του περιλαμβάνει τα εξής:

1. 
Υιοθέτηση μιας αναστοχαστικής και συνετής προσέγγισης σχετικά με τις 
ενέργειές του και τις πιθανές συνέπειες αυτώ

ν τω
ν πράξεω

ν.

2. 
 Καθορισμό τω

ν καθηκόντω
ν και τω

ν υποχρεώ
σεώ

ν του και του τρόπου που 
πρέπει να ενεργεί σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, με βάση μια αξία ή ένα 
σύνολο αξιώ

ν. 11

3.  
Λήψ

η αποφ
άσεω

ν σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να αναλαμβάνονται 
(μερικές φ

ορές η απόφ
αση μπορεί να συνεπάγεται τη μη ανάληψ

η δράσης), 
δεδομένω

ν τω
ν συνθηκώ

ν.

4.  
Ανάληψ

η δράσης (ή αποφυγή δράσης) αναλόγω
ς, στο πλαίσιο του δικαιώ

ματος 
της αυτοδιάθεσης.

5.  
Π

ροθυμία λογοδοσίας για τη φ
ύση ή τις συνέπειες τω

ν αποφ
άσεω

ν και τω
ν 

ενεργειώ
ν του.

6.  
Π

ροθυμία αξιολόγησης και άσκησης κριτικής του εαυτού.

7.  
Π

ροθυμία να ενεργεί με θάρρος όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

11. 
Ω

ς εκ τούτου, η ανάπτυξη μιας στάσης υπευθυνότητας σε δημοκρατικές και διαπολιτισμικές 
καταστάσεις απαιτεί την ταυτόχρονη ανάπτυξη ενός ή περισσότερω

ν από τα τρία σύνολα αξιώ
ν 

που προσδιορίζονται στο παρόν μοντέλο (π.χ. απόδοση αξίας στην ανθρώ
πινη αξιοπρέπεια και 

στα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα, απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφ
ία ή απόδοση αξίας στη 

δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα και στο κράτος δικαίου). Σε περίπτω
ση μη 

ταυτόχρονης ανάπτυξης ενός ή περισσότερω
ν από τα ανω

τέρω
 σύνολα αξιώ

ν, η υπευθυνότητα 
δεν θα ήταν μια δημοκρατική ικανότητα, αλλά μια πιο γενική πολιτική ικανότητα (πρβλ. ανω

τέρω
 

εισαγω
γικό κείμενο για τις αξίες).

Ένα μοντέλο τω
ν ικανοτήτω

ν που απαιτούνται για τον δημοκρατικό πολιτισμό & τον διαπολιτισμικό διάλογο►
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Α
υτεπάρκεια

Η
 αυτεπάρκεια είναι μια στάση προς τον εαυτό. Π

εριλαμβάνει μια θετική πίστη του 
ίδιου του ατόμου στην ικανότητά του να προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται 
για να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Αυτή η πίστη συνεπάγεται συνήθω

ς την 
περαιτέρω

 πεποίθηση ότι το άτομο μπορεί να κατανοήσει τι χρειάζεται, να προβεί 
στις κατάλληλες εκτιμήσεις, να επιλέξει τις κατάλληλες μεθόδους για την επίτευξη 
τω

ν καθηκόντω
ν του, να υπερκεράσει με επιτυχία τα εμπόδια, να επηρεάσει τις 

εξελίξεις και να κάνει τη διαφ
ορά στα γεγονότα που επηρεάζουν τόσο τη δική του 

ζω
ή όσο και τις ζω

ές τω
ν άλλω

ν. Επομένω
ς, η αυτεπάρκεια συνδέεται με αισθήματα 

αυτοπεποίθησης του ίδιου του ατόμου στις ικανότητές του. Η
 χαμηλή αυτεπάρκεια 

μπορεί να αποθαρρύνει τη δημοκρατική και διαπολιτισμική συμπεριφορά, ακόμη και 
όταν υπάρχει υψ

ηλό επίπεδο ικανότητας, ενώ
 η μη ρεαλιστική υψ

ηλή αυτεπάρκεια 
μπορεί να οδηγήσει σε ματαίω

ση και απογοήτευση. Η
 βέλτιστη στάση είναι μια 

σχετικά υψ
ηλή αυτεπάρκεια συνδυασμένη με ένα ρεαλιστικά εκτιμώ

μενο υψ
ηλό 

επίπεδο ικανότητας, που ενθαρρύνει τα άτομα να αντιμετω
πίζουν τις νέες προκλήσεις 

και τους επιτρέπει να αναλαμβάνουν δράση σε ζητήματα κοινού ενδιαφ
έροντος. 

Επομένω
ς, η αυτεπάρκεια ενός ατόμου περιλαμβάνει τα εξής:

1. 
 Πίστη στην ικανότητά του να κατανοεί τα ζητήματα, να προβαίνει σε εκτιμήσεις 
και να επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους για την επίτευξη τω

ν καθηκόντω
ν του.

2.  
Π

ίστη στην ικανότητά του να οργανώ
νει και να εκτελεί τις ενέργειες που 

απαιτούνται για την επίτευξη συγκεκριμένω
ν στόχω

ν, καθώ
ς και να ξεπερνά 

τα εμπόδια που ενδέχεται να ανακύψ
ουν.

3.  
Αίσθημα βεβαιότητας για την αντιμετώ

πιση νέω
ν προκλήσεω

ν.
4.  

Αίσθημα αυτοπεποίθησης σε ό,τι αφ
ορά τη δημοκρατική συμμετοχή και την 

ανάληψ
η ενεργειώ

ν που κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη δημοκρατικώ
ν 

στόχω
ν (όπω

ς η αντιπαράθεση αλλά και η απαίτηση για λογοδοσία από 
ανθρώ

πους που βρίσκονται σε θέσεις ισχύος και εξουσίας, όταν οι αποφ
άσεις 

τους κρίνονται άδικες ή άνομες).
5.  

Αίσθημα αυτοπεποίθησης για τη συμμετοχή του στον διαπολιτισμικό διάλογο 
με όσους θεω

ρείται ότι έχουν διαφ
ορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς από τους 

δικούς του.
Ανεκτικότητα στην αμφ

ισημία
Η

 ανεκτικότητα στην αμφ
ισημία είναι μια στάση προς αντικείμενα, γεγονότα και 

καταστάσεις που θεω
ρούνται αβέβαιες και υποκείμενες σε πολλαπλές αντικρουόμενες 

ή ασύμβατες ερμηνείες. Ο
ι άνθρω

ποι που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανεκτικότητα 
στην αμφ

ισημία αξιολογούν αυτά τα αντικείμενα, τα γεγονότα και τις καταστάσεις με 
θετικό τρόπο, αποδέχονται πρόθυμα την εγγενή τους ασάφ

εια, είναι διατεθειμένοι 
να παραδεχθούν ότι οι απόψ

εις άλλω
ν μπορεί να είναι εξίσου επαρκείς με τις 

δικές τους, και χειρίζονται την αμφ
ισημία εποικοδομητικά. Ω

ς εκ τούτου, ο όρος 
«ανεκτικότητα» θα πρέπει να νοείται εδώ

 με τη θετική έννοια, δηλαδή της αποδοχής 
και του ενστερνισμού της αμφ

ισημίας (και όχι με την αρνητική έννοια της ανοχής της 
αμφ

ισημίας και της εγκαρτέρησης). Αντιθέτω
ς, οι άνθρω

ποι που χαρακτηρίζονται 
από χαμηλή ανεκτικότητα στην αμφ

ισημία υιοθετούν ενιαία οπτική απέναντι στις 
ασαφ

είς καταστάσεις και στα ζητήματα, τηρούν επιφ
υλακτική στάση απέναντι σε 

μη οικείες καταστάσεις και άγνω
στα ζητήματα, και χρησιμοποιούν παγιω

μένους 

και άκαμπτους τρόπους σκέψ
ης για τον κόσμο. Επομένω

ς, στο παρόν Π
λαίσιο, η 

ανεκτικότητα στην αμφ
ισημία περιλαμβάνει τα εξής:

1. 
 Αναγνώ

ριση και παραδοχή της πιθανότητας ύπαρξης πολλαπλώ
ν θεω

ρήσεω
ν  

και ερμηνειώ
ν για οποιαδήποτε κατάσταση ή ζήτημα.

2.  
Αναγνώ

ριση και παραδοχή ότι η οπτική ενός ατόμου σε μια κατάσταση δεν 
είναι ενδεχομένω

ς καλύτερη από την οπτική τω
ν άλλω

ν.
3.  

Αποδοχή της περιπλοκότητας, τω
ν αντιφ

άσεω
ν και της έλλειψ

ης σαφ
ήνειας.

4.  
Π

ροθυμία ανάληψ
ης καθηκόντω

ν ακόμη και όταν οι διαθέσιμες πληροφ
ορίες 

είναι ελλιπείς ή αποσπασματικές.
5.  

Προθυμία για ανοχή της αβεβαιότητας και την εποικοδομητική αντιμετώ
πισή της.

Δ
ΕΞΙΟ

ΤΗ
ΤΕΣ

Δ
εξιότητα είναι η ικανότητα εκτέλεσης σύνθετω

ν, καλά οργανω
μένω

ν προτύπω
ν 

είτε σκέψ
ης είτε συμπεριφ

οράς με προσαρμοστικό τρόπο, ώ
στε να επιτυγχάνεται 

ένας συγκεκριμένος στόχος ή σκοπός. 

Π
αρακάτω

 αναφ
έρονται οκτώ

 σύνολα δεξιοτήτω
ν που είναι σημαντικά για έναν 

δημοκρατικό πολιτισμό:

Δ
εξιότητες αυτόνομης μάθησης

Δ
εξιότητες αυτόνομης μάθησης είναι οι δεξιότητες που χρειάζονται τα άτομα ώ

στε 
να επιδιώ

κουν, να οργανώ
νουν και να αξιολογούν τη μάθησή τους, σε συνάρτηση 

με τις ανάγκες τους, με τρόπο αυτόβουλο και αυτορυθμιζόμενο, χω
ρίς αυτός να 

υπαγορεύεται από άλλους. Ο
ι δεξιότητες αυτόνομης μάθησης είναι σημαντικές για 

έναν δημοκρατικό πολιτισμό επειδή επιτρέπουν στα άτομα όχι μόνο να αποκτούν 
μόνα τους γνώ

σεις σε θέματα που αφορούν την πολιτική, τον πολίτη και τον πολιτισμό, 
αλλά και να διαχειρίζονται τα θέματα αυτά χρησιμοποιώ

ντας πολυάριθμες και ποικίλες 
πηγές, είτε άμεσες είτε έμμεσες, αντί να βασίζονται σε φ

ορείς που βρίσκονται στο 
εγγύς περιβάλλον τους για την παροχή σχετικώ

ν πληροφ
οριώ

ν. Στις δεξιότητες 
αυτόνομης μάθησης περιλαμβάνονται οι εξής ικανότητες ή δεξιότητες:
1. 

Καθορισμός τω
ν ιδιαίτερω

ν αναγκώ
ν μάθησης – αυτές οι ανάγκες ενδέχεται να 

απορρέουν από κενά στις γνώ
σεις ή στην κατανόηση, από την έλλειψ

η ή την 
ανεπαρκή εκμάθηση δεξιοτήτω

ν ή ακόμη από δυσκολίες που έχουν ανακύψ
ει 

ω
ς αποτέλεσμα υφ

ιστάμενω
ν στάσεω

ν ή αξιώ
ν.

2.  
Π

ροσδιορισμός, εντοπισμός και πρόσβαση σε πιθανές πηγές πληροφ
οριώ

ν, 
συμβουλώ

ν ή οδηγιώ
ν που απαιτούνται για την κάλυψ

η αυτώ
ν τω

ν αναγκώ
ν 

– αυτές οι πηγές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν προσω
πικές εμπειρίες, 

αλληλεπιδράσεις και συζητήσεις, συναντήσεις με άτομα που θεω
ρείται ότι έχουν 

διαφ
ορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς ή διαφ

ορετικές πεποιθήσεις, απόψ
εις 

ή κοσμοθεω
ρίες και, τέλος, οπτικά ερεθίσματα και έντυπες, ραδιοτηλεοπτικές 

και ψ
ηφ

ιακές πηγές.
3.  

Αξιολόγηση της αξιοπιστίας τω
ν διαφ

όρω
ν πηγώ

ν πληροφ
οριώ

ν, συμβουλώ
ν 

ή οδηγιώ
ν, εκτίμηση αυτώ

ν για πιθανή μεροληψ
ία ή στρέβλω

ση, και επιλογή 
τω

ν καταλληλότερω
ν διαθέσιμω

ν πηγώ
ν.

Ένα μοντέλο τω
ν ικανοτήτω

ν που απαιτούνται για τον δημοκρατικό πολιτισμό & τον διαπολιτισμικό διάλογο►
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4.  
Επεξεργασία και εκμάθηση τω

ν πληροφ
οριώ

ν, με τη χρήση τω
ν πλέον 

κατάλληλω
ν στρατηγικώ

ν και τεχνικώ
ν εκμάθησης ή υιοθέτηση και τήρηση 

τω
ν συμβουλώ

ν ή οδηγιώ
ν από τις πλέον αξιόπιστες πηγές και προσαρμογή 

αυτώ
ν στο υπάρχον ατομικό οπλοστάσιο γνώ

σεω
ν, κατανόησης, δεξιοτήτω

ν, 
στάσεω

ν ή αξιώ
ν αντιστοίχω

ς.

5.  
Αποτίμηση τω

ν γνώ
σεω

ν που έχουν αποκτηθεί, της προόδου που έχει επιτελεσθεί, 
αξιολόγηση τω

ν στρατηγικώ
ν μάθησης που έχουν χρησιμοποιηθεί, και άντληση 

συμπερασμάτω
ν σχετικά με την περαιτέρω

 μάθηση που πρέπει ενδεχομένω
ς 

να επιδιω
χθεί και τις νέες στρατηγικές μάθησης που ίσω

ς αποκτηθούν.

Δ
εξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψ

ης
Ο

ι δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψ
ης αποτελούνται από ένα ευρύ και 

σύνθετο πλέγμα αλληλένδετω
ν δεξιοτήτω

ν. Δ
εξιότητες αναλυτικής σκέψ

ης είναι 
οι δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση κάθε είδους υλικού (π.χ. κειμένω

ν, 
επιχειρημάτω

ν, ερμηνειώ
ν, ζητημάτω

ν, γεγονότω
ν, εμπειριώ

ν) με συστηματικό και 
ορθολογικό τρόπο. Π

εριλαμβάνονται οι εξής ικανότητες ή δεξιότητες:

1. 
Συστηματική ανάλυση του υλικού σε επιμέρους στοιχεία και οργάνω

σή τους  
με ορθολογικό τρόπο.

2. 
Π

ροσδιορισμός και ερμηνεία της σημασίας (τω
ν σημασιώ

ν) κάθε στοιχείου, 
ενδεχομένω

ς με τη σύγκριση και τη συσχέτιση αυτώ
ν τω

ν στοιχείω
ν με εκείνα 

που είναι ήδη γνω
στά και εντοπισμός ομοιοτήτω

ν και διαφ
ορώ

ν. 

3.  
Συγκριτική μελέτη τω

ν στοιχείω
ν και προσδιορισμός τω

ν δεσμώ
ν που υπάρχουν 

μεταξύ τους (π.χ. λογικοί, αιτιώ
δεις, χρονικοί).

4.  
Π

ροσδιορισμός τυχόν ασυμφ
ω

νιώ
ν, ασυνεπειώ

ν ή αποκλίσεω
ν μεταξύ τω

ν 
στοιχείω

ν.

5.  
Προσδιορισμός εναλλακτικώ

ν πιθανώ
ν σημασιώ

ν και σχέσεω
ν για τα επιμέρους 

στοιχεία, δημιουργία νέω
ν στοιχείω

ν που ενδέχεται να λείπουν από το σύνολο, 
συστηματική αλλαγή στοιχείω

ν ώ
στε να καθορίζονται οι επιπτώ

σεις στο σύνολο 
και δημιουργία νέω

ν συνθέσεω
ν από τα στοιχεία που έχουν μελετηθεί – με άλλα 

λόγια, σύλληψ
η και διερεύνηση νέω

ν δυνατοτήτω
ν και εναλλακτικώ

ν λύσεω
ν.

6.  
Συλλογή τω

ν αποτελεσμάτω
ν της ανάλυσης με οργανω

μένο και συνεκτικό 
τρόπο με στόχο τη διατύπω

ση λογικώ
ν και τεκμηριω

μένω
ν συμπερασμάτω

ν 
για το σύνολο.

Ο
ι δεξιότητες κριτικής σκέψ

ης περιλαμβάνουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για 
την αξιολόγηση και τη διατύπω

ση κρίσεω
ν σχετικά με κάθε είδους υλικό. Επομένω

ς, 
περιλαμβάνουν τις εξής ικανότητες ή δεξιότητες:

1. 
Αξιολογήσεις βάσει της εσω

τερικής συνοχής και βάσει της συνέπειας με τα 
διαθέσιμα στοιχεία και τις εμπειρίες.

2.  
Δ

ιατύπω
ση κρίσεω

ν σχετικά με το αν τα υπό ανάλυση υλικά είναι έγκυρα, 
ακριβή, αποδεκτά, αξιόπιστα, κατάλληλα, χρήσιμα και/ή πειστικά.

3.  
Κατανόηση και αξιολόγηση τω

ν προκαταλήψ
εω

ν, τω
ν παραδοχώ

ν και τω
ν 

κειμενικώ
ν ή επικοινω

νιακώ
ν συμβάσεω

ν στις οποίες βασίζονται τα διάφ
ορα 

υλικά.

4.  
Ενασχόληση όχι μόνο με την κυριολεκτική σημασία τω

ν διαφόρω
ν υλικώ

ν, αλλά 
και με τον ευρύτερο ρητορικό σκοπό τους, μεταξύ άλλω

ν με τα υποκείμενα 
κίνητρα, τις προθέσεις και τις σκοπιμότητες αυτώ

ν που είναι υπεύθυνοι για 
την παραγω

γή και τη δημιουργία τω
ν υλικώ

ν (στην περίπτω
ση της πολιτικής 

επικοινω
νίας, οι δεξιότητες αφ

ορούν και τη δυνατότητα εντοπισμού της 
προπαγάνδας και αποδόμησης τω

ν υποκείμενω
ν κινήτρω

ν, προθέσεω
ν και 

σκοπώ
ν αυτώ

ν που παρήγαγαν την προπαγάνδα).
5.  

Μ
ελέτη τω

ν υλικώ
ν μέσα στο ιστορικό πλαίσιο όπου αυτά δημιουργήθηκαν 

ώ
στε να διευκολυνθεί η διατύπω

ση αξιολογικώ
ν κρίσεω

ν σχετικά με αυτά.
6.  

Δημιουργία και εκπόνηση εναλλακτικώ
ν επιλογώ

ν, δυνατοτήτω
ν και λύσεω

ν, 
διαφ

ορετικώ
ν σε σχέση με αυτές που υφ

ίστανται στο πλαίσιο τω
ν υπό εξέταση 

υλικώ
ν.

7.  
Στάθμιση πλεονεκτημάτω

ν και μειονεκτημάτω
ν τω

ν διαθέσιμω
ν επιλογώ

ν 
– μεταξύ άλλω

ν, ανάλυση κόστους-οφ
έλους (που ενσω

ματώ
νει τόσο τις 

βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές), ανάλυση πόρω
ν 

(αξιολογεί κατά πόσον οι πόροι που απαιτούνται για κάθε επιλογή είναι διαθέσιμοι 
στην πράξη) και ανάλυση κινδύνω

ν (κατανοεί και αξιολογεί τους κινδύνους που 
σχετίζονται με κάθε επιλογή και τον τρόπο διαχείρισής τους).

8.  
Συλλογή τω

ν αποτελεσμάτω
ν της διαδικασίας αξιολόγησης με οργανω

μένο και 
συνεκτικό τρόπο με στόχο την οικοδόμηση ενός λογικού και τεκμηριω

μένου 
επιχειρήματος υπέρ ή κατά μιας συγκεκριμένης ερμηνείας, ενός συμπεράσματος 
ή μιας σειράς ενεργειώ

ν, βάσει σαφ
ώ

ν και προσδιορίσιμω
ν κριτηρίω

ν, αρχώ
ν 

ή αξιώ
ν και/ή αδιάσειστω

ν στοιχείω
ν.

9.  
Αναγνώ

ριση από το άτομο τω
ν παραδοχώ

ν και τω
ν προκαταλήψ

εω
ν που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης, και αναγνώ
ριση πω

ς 
οι πεποιθήσεις και οι κρίσεις του πάντοτε εξαρτώ

νται και υπόκεινται στους 
πολιτισμικούς δεσμούς και τις αντιλήψ

εις του. 

Η αποτελεσματική αναλυτική σκέψ
η ενσω

ματώ
νει την κριτική σκέψ

η (την αξιολόγηση 
του υπό ανάλυση υλικού), ενώ

 η αποτελεσματική κριτική σκέψ
η ενσω

ματώ
νει την 

αναλυτική σκέψ
η (τη διαδικασία αντιδιαστολής και συσχέτισης). Ω

ς εκ τούτου, οι 
δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψ

ης είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους.

Δ
εξιότητες ακρόασης και παρατήρησης

Δ
εξιότητες ακρόασης και παρατήρησης είναι οι δεξιότητες που έχει ανάγκη ένα 

άτομο για να κατανοεί τι λένε οι άλλοι και να αντλεί διδάγματα από τη συμπεριφ
ορά 

τους. Για να κατανοεί τι λένε οι άλλοι πρέπει να αφ
ουγκράζεται ενεργά, να δίνει 

ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο σε όσα λέγονται αλλά και στον τρόπο που λέγονται 
μέσα από τη χροιά, τον τόνο, την ένταση, τον ρυθμό και τη ροή της ομιλίας, και 
τέλος να παρατηρεί προσεκτικά τη γλώ

σσα του σώ
ματος του ομιλητή, ιδίω

ς δε τις 
κινήσεις τω

ν ματιώ
ν, το βλέμμα, τις εκφ

ράσεις του προσώ
που και τις χειρονομίες. 

Η
 στενή παρατήρηση της συμπεριφ

οράς τω
ν άλλω

ν μπορεί επίσης να αποτελέσει 
σημαντική πηγή πληροφοριώ

ν σχετικά με τις πλέον κατάλληλες και αποτελεσματικές 
συμπεριφ

ορές σε διαφ
ορετικά κοινω

νικά περιβάλλοντα και πολιτισμικά πλαίσια, 
και μπορεί να βοηθήσει έναν εκπαιδευόμενο να κατακτήσει σε βάθος αυτές τις 
συμπεριφ

ορές όχι μόνο με τη συγκράτηση τέτοιω
ν πληροφ

οριώ
ν αλλά και με την 

Ένα μοντέλο τω
ν ικανοτήτω

ν που απαιτούνται για τον δημοκρατικό πολιτισμό & τον διαπολιτισμικό διάλογο►
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αναπαραγω
γή της συμπεριφ

οράς του άλλου σε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. 
Επομένω

ς, οι δεξιότητες ακρόασης και παρατήρησης περιλαμβάνουν τις εξής 
δυνατότητες ή δεξιότητες:

1. 
Εστίαση όχι μόνο σε όσα λέγονται αλλά και στον τρόπο που λέγονται, καθώ

ς και 
στη γλώ

σσα του σώ
ματος του ομιλητή.

2.  
Εστίαση στις πιθανές αντιφάσεις μεταξύ λεκτικώ

ν και μη μηνυμάτω
ν.

3.  
Εστίαση στις λεπτές αποχρώ

σεις τω
ν νοημάτω

ν και σε όσα μπορεί να λέγονται 
μόνο εν μέρει ή μένουν ανείπω

τα.

4.  
Εστίαση στη σχέση ανάμεσα σε όσα λέγονται και στο κοινω

νικό περιβάλλον μέσα 
στο οποίο λέγονται.

5.  
Ιδιαίτερη προσοχή στη συμπεριφορά τω

ν άλλω
ν και συγκράτηση πληροφοριώ

ν 
σχετικά με αυτή τη συμπεριφορά, ιδίω

ς τη συμπεριφορά όσω
ν θεω

ρείται ότι έχουν 
διαφορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς από τους υπολοίπους.

6.  
Ιδιαίτερη προσοχή στις ομοιότητες και τις διαφορές ω

ς προς τον τρόπο με τον 
οποίο οι άνθρω

ποι αντιδρούν στην ίδια κατάσταση, ιδίω
ς αυτώ

ν που θεω
ρείται 

ότι έχουν διαφορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς μεταξύ τους.

Ενσυναίσθηση
Ενσυναίσθηση είναι το σύνολο τω

ν δεξιοτήτω
ν που απαιτούνται ώ

στε ένα άτομο να 
κατανοεί και να συμμερίζεται τις σκέψ

εις, τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματα τω
ν 

άλλω
ν, αλλά και να βλέπει τον κόσμο μέσα από τη δική τους οπτική. Η

 ενσυναίσθηση 
περικλείει τη δυνατότητα του ατόμου αφ

ενός να βγαίνει από το δικό του ψ
υχολογικό 

πλαίσιο αναφοράς (να αποσπάται από τη δική του οπτική) και αφετέρου να επιστρατεύει 
τη φ

αντασία του ώ
στε να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί το ψ

υχολογικό πλαίσιο 
αναφ

οράς και την οπτική ενός άλλου ατόμου. Αυτή η δεξιότητα είναι θεμελιώ
δης 

ώ
στε το άτομο να είναι σε θέση να συμπεραίνει τους πολιτισμικούς δεσμούς, τις 

κοσμοθεω
ρίες, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφ

έροντα, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες 
και τις ανάγκες τω

ν άλλω
ν. Υπάρχουν αρκετές διαφ

ορετικές μορφ
ές ενσυναίσθησης, 

οι ακόλουθες:
1. 

Γνω
στική ανάληψ

η της οπτικής του άλλου – η δυνατότητα επίγνω
σης και 

κατανόησης τω
ν αντιλήψ

εω
ν, τω

ν σκέψ
εω

ν και τω
ν πεποιθήσεω

ν του άλλου.

2. 
Συναισθηματική ανάληψ

η της οπτικής του άλλου – η δυνατότητα επίγνω
σης 

και κατανόησης τω
ν συναισθημάτω

ν, τω
ν αισθημάτω

ν και τω
ν αναγκώ

ν του 
άλλου.

3.  
Συμπόνια, η οποία ενίοτε αποκαλείται «συμπονετική ενσυναίσθηση» ή 
«ενσυναισθητικό ενδιαφ

έρον» – η δυνατότητα βίω
σης αισθημάτω

ν οίκτου 
και ανησυχίας για τους άλλους, με βάση την κατανόηση είτε της γνω

στικής

ή συναισθηματικής τους κατάστασης είτε της υλικής ή οικονομικής τους κατάστασης. 12

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα είναι δεξιότητες που απαιτούνται ώ

στε ένα άτομο 
να προσαρμόζει τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή τη συμπεριφορά του με ηθικό τρόπο σε 
νέες συνθήκες και καταστάσεις, και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και κατάλληλα 
στις προκλήσεις, τις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η

 ευελιξία και 
η προσαρμοστικότητα δίνουν στα άτομα τη δυνατότητα να προσαρμόζονται θετικά 
στην καινοτομία και την αλλαγή, καθώ

ς και στις κοινω
νικές ή πολιτισμικές προσδοκίες, 

τους τρόπους επικοινω
νίας και τις συμπεριφ

ορές τω
ν άλλω

ν. Επιπλέον, δίνουν τη 
δυνατότητα στα άτομα να προσαρμόζουν τον τρόπο σκέψ

ης, τα συναισθήματα ή 
τη συμπεριφ

ορά τους ώ
στε να ανταποκρίνονται σε νέες απρόβλεπτες καταστάσεις, 

εμπειρίες, συναντήσεις και πληροφορίες. Η
 ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, όπω

ς 
ορίζονται στο Πλαίσιο, πρέπει να διαφοροποιούνται από την ανήθικη ή καιροσκοπική 
προσαρμογή της συμπεριφ

οράς για προσω
πικό όφ

ελος ή κέρδος. Π
ρέπει επίσης να 

διαφ
οροποιούνται από την προσαρμογή που επιβάλλεται έξω

θεν. 13 Επομένω
ς, στην 

ευελιξία και την προσαρμοστικότητα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δυνατότητες 
ή δεξιότητες:
1. 

Προσαρμογή του συνήθους τρόπου σκέψ
ης λόγω

 μεταβαλλόμενω
ν συνθηκώ

ν ή 
προσω

ρινή μεταστροφή σε μια διαφορετική γνω
στική οπτική ω

ς αντίδραση σε 
πολιτισμικές ενδείξεις.

2.  
Επανεξέταση απόψεω

ν υπό το φω
ς νέω

ν στοιχείω
ν και/ή λογικώ

ν επιχειρημάτω
ν.

3.  
Έλεγχος και ρύθμιση συναισθημάτω

ν και αισθημάτω
ν προκειμένου να διευκολυνθεί 

η πλέον αποτελεσματική και κατάλληλη επικοινω
νία και συνεργασία με άλλους.

12. .Εδώ
, πρέπει να επισημανθεί η θέση της ενσυναίσθησης ω

ς δεξιότητας στο παρόν μοντέλο. Ο
 

όρος «ενσυναίσθηση» χρησιμοποιείται φ
υσικά με πολλούς ακόμη τρόπους στην καθημερινότητα. 

Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται μερικές φ
ορές όταν ένα άτομο βιώ

νει το ίδιο συναίσθημα που 
αισθάνεται ένα άλλο άτομο (π.χ. το φ

αινόμενο της «συναισθηματικής μόλυνσης» ή «μετάδοσης 
συναισθημάτω

ν», όπου ένα άτομο «κολλάει» και συμμερίζεται τη χαρά, τον πανικό, τον φ
όβο κ.λπ. 

άλλου ατόμου). Άλλοτε χρησιμοποιείται για να γίνει αναφ
ορά σε μια αίσθηση συναισθηματικής 

συνεκτικότητας ή ταύτισης με άλλο άτομο (π.χ. «Αισθάνθηκα έντονη συμπόνια για τον κεντρικό 
χαρακτήρα του βιβλίου»). Άλλοτε πάλι χρησιμοποιείται για να γίνει αναφ

ορά στον οίκτο για άλλο 
άτομο ή στην ανησυχία που απορρέει από τη συμπόνια (π.χ. «Αισθάνομαι συμπόνια για σένα, 
στην κατάσταση που είσαι»). Ο

 όρος «ενσυναίσθηση» χρησιμοποιείται μερικές φ
ορές για να γίνει 

αναφ
ορά σε ένα πολύ ευρύτερο σύμπλεγμα αντιδράσεω

ν ενός ατόμου προς ένα άλλο άτομο, 
όπου παρεμβαίνουν η δεκτικότητα προς τον άλλο, ο σεβασμός προς τον άλλο, η γνω

στική και 
συναισθηματική εμπλοκή με τον άλλο και τα αισθήματα συναισθηματικής σύνδεσης με τον 
άλλο. Το παρόν μοντέλο ω

στόσο χρησιμοποιεί τον όρο «ενσυναίσθηση» με πιο συγκεκριμένο και 
εστιασμένο τρόπο που δηλώ

νει το σύνολο τω
ν δεξιοτήτω

ν που είναι απαραίτητες σε ένα άτομο 
ώ

στε να κατανοεί και να συμμερίζεται τις σκέψ
εις, τις πεποιθήσεις και τα αισθήματα τω

ν άλλω
ν. 

Αυτό το σύνολο δεξιοτήτω
ν είναι σημαντικό για τη συμμετοχή σε έναν δημοκρατικό πολιτισμό. Ο

 
ορισμός αυτός δεν προτίθεται να αποκλείσει την πιθανή ταυτόχρονη κινητοποίηση και ανάπτυξη 
της ενσυναίσθησης, της δεκτικότητας, του σεβασμού κ.λπ., ω

ς συνολικού συμπλέγματος ικανοτήτω
ν 

ή δυνατοτήτω
ν, σε ορισμένες περιπτώ

σεις.

13 .Για παράδειγμα, δεν πρέπει να επικροτείται ποτέ η υποχρεω
τική αφ

ομοίω
ση τω

ν πολιτισμικώ
ν 

μειονοτήτω
ν από τον πολιτισμό της πλειοψ

ηφ
ίας. Ό

λα τα άτομα έχουν το θεμελιώ
δες δικαίω

μα 
να επιλέγουν τους δικούς τους πολιτισμικούς δεσμούς, τις πεποιθήσεις και τον τρόπο ζω

ής τους 
(βλ. υποσημείω

ση 10).

Ένα μοντέλο τω
ν ικανοτήτω

ν που απαιτούνται για τον δημοκρατικό πολιτισμό & τον διαπολιτισμικό διάλογο►
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4.  
Αντιμετώ

πιση φ
όβω

ν, ανησυχιώ
ν και ανασφ

αλειώ
ν ενόψ

ει της συνάντησης και 
της αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα που θεω

ρείται ότι έχουν διαφ
ορετικούς 

πολιτισμικούς δεσμούς.
5. 

Ρύθμιση και περιορισμός τω
ν αρνητικώ

ν συναισθημάτω
ν ενός ατόμου προς 

τα μέλη άλλης ομάδας που βρίσκονται ιστορικά σε σύγκρουση με τα μέλη της 
δικής του ομάδας.

6.  
Π

ροσαρμογή της συμπεριφ
οράς ενός ατόμου με κοινω

νικά κατάλληλο τρόπο 
σε συνάρτηση με το κυρίαρχο πολιτισμικό περιβάλλον.

7.  
Προσαρμογή σε διάφορα είδη επικοινω

νίας και συμπεριφοράς και μεταστροφή 
στα κατάλληλα είδη επικοινω

νίας και συμπεριφ
οράς ώ

στε να αποφ
εύγεται 

η παραβίαση τω
ν πολιτισμικώ

ν κανόνω
ν τω

ν άλλω
ν και να επιτυγχάνεται η 

επικοινω
νία μαζί τους με μέσα που είναι σε θέση να κατανοούν.

Γλω
σσικές, επικοινω

νιακές και πολυγλω
σσικές δεξιότητες

14

Γλω
σσικές, επικοινω

νιακές και πολυγλω
σσικές δεξιότητες είναι οι δεξιότητες που 

απαιτούνται για την αποτελεσματική και κατάλληλη επικοινω
νία με άλλα άτομα. 

Μ
εταξύ άλλω

ν, περιλαμβάνουν τις εξής δυνατότητες και δεξιότητες: 15

1. 
 Τη δυνατότητα σαφ

ούς επικοινω
νίας σε ευρύ φ

άσμα καταστάσεω
ν, όπω

ς 
διατύπω

ση πεποιθήσεω
ν, απόψ

εω
ν, ενδιαφερόντω

ν και αναγκώ
ν, ερμηνεία και 

αποσαφ
ήνιση ιδεώ

ν, υποστήριξη, προώ
θηση, επιχειρηματολογία, ανάπτυξη 

συλλογιστικής, συζήτηση, διάλογο, πειστικότητα και διαπραγμάτευση.
2.  

Τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις επικοινω
νιακές απαιτήσεις διαπολιτισμικώ

ν 
καταστάσεω

ν με τη χρήση περισσοτέρω
ν της μίας γλώ

σσας ή γλω
σσικής 

ποικιλίας ή με τη χρήση κοινής γλώ
σσας ή κοινής γλώ

σσας συνεννόησης (lingua 
franca) για την κατανόηση άλλης γλώ

σσας.
3.  

Τη δυνατότητα έκφ
ρασης με αυτοπεποίθηση και χω

ρίς επιθετικότητα, ακόμη 
και σε καταστάσεις όπου κάποιος βρίσκεται σε μειονεκτική θέση λόγω

 διαφοράς 
ισχύος, καθώ

ς και τη δυνατότητα διατύπω
σης μιας θεμελιώ

δους διαφ
ω

νίας με 
άλλο άτομο με τρόπο που σέβεται όμω

ς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώ
ματα 

αυτού του ατόμου. 

14. Στο παρόν Π
λαίσιο, ο όρος «γλώ

σσα» χρησιμοποιείται για να υποδηλώ
σει όλα τα γλω

σσικά 
συστήματα, είτε αυτά είναι αναγνω

ρισμένα ω
ς γλώ

σσες είτε αυτά θεω
ρούνται γλω

σσικές ποικιλίες 
αναγνω

ρισμένω
ν γλω

σσώ
ν, ανεξάρτητα από τη σημασιολογική λειτουργία τους. Π

εριλαμβάνει 
την ομιλούμενη και τη νοηματική γλώ

σσα και όλες τις άλλες μορφ
ές μη ομιλούμενης γλώ

σσας. 
Συνεπώ

ς, στο σημείο αυτό, ω
ς «λεκτική» και «μη λεκτική» επικοινω

νία νοούνται αντιστοίχω
ς η 

«επικοινω
νία που πραγματοποιείται μέσω

 της γλώ
σσας» και «η επικοινω

νία που πραγματοποιείται 
με μέσα άλλα πλην της γλώ

σσας».

15. Φ
υσικά, η αποτελεσματική και κατάλληλη επικοινω

νία απαιτεί πρω
τίστω

ς γλω
σσικές δεξιότητες 

(παραγω
γή και κατανόηση γραπτού και προφ

ορικού λόγου), κοινω
νιογλω

σσικές δεξιότητες 
(διαχείριση προφ

οράς, διαλέκτου, ύφ
ους και γλω

σσικώ
ν δεικτώ

ν τω
ν κοινω

νικώ
ν σχέσεω

ν μεταξύ 
τω

ν ομιλητώ
ν), και δεξιότητες λόγου (σύνταξη μεγαλύτερω

ν σε έκταση τμημάτω
ν λόγου με τη 

χρήση κατάλληλω
ν επικοινω

νιακώ
ν συμβάσεω

ν και ανάπτυξη προφ
ορικού λόγου και γραπτώ

ν 
κειμένω

ν για συγκεκριμένους επικοινω
νιακούς σκοπούς). Ω

στόσο, επειδή αυτές είναι γενικές 
δεξιότητες (όπω

ς οι αριθμητικές γνώ
σεις και ο αλφ

αβητισμός), παραλείπονται από το μοντέλο 
του Π

λαισίου. Ο
ι αναγνώ

στες που ενδιαφ
έρονται για λεπτομερή αναφ

ορά και εκτενή περιγραφ
ή 

τω
ν γλω

σσολογικώ
ν δεξιοτήτω

ν, τω
ν κοινω

νιολογικώ
ν δεξιοτήτω

ν και τω
ν δεξιοτήτω

ν λόγου θα 
πρέπει να συμβουλευτούν το Κοινό Ευρω

παϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώ
σσες του Συμβουλίου 

της Ευρώ
πης (2001).

4.  
Τη δυνατότητα αναγνώ

ρισης τω
ν διαφ

ορετικώ
ν μορφ

ώ
ν έκφ

ρασης και τω
ν 

διαφ
ορετικώ

ν επικοινω
νιακώ

ν συμβάσεω
ν (λεκτικώ

ν και μη) στις επικοινω
νίες 

που χρησιμοποιούν οι άλλες κοινω
νικές ομάδες και οι αντίστοιχοι πολιτισμοί.

5.  
Τη δυνατότητα προσαρμογής και τροποποίησης της επικοινω

νιακής 
συμπεριφ

οράς ενός ατόμου ούτω
ς ώ

στε να καθίσταται δυνατή η χρήση 
επικοινω

νιακώ
ν συμβάσεω

ν (λεκτικώ
ν και μη) που είναι κατάλληλες για τον(τους) 

συνομιλητή(ές) και το κυρίαρχο πολιτισμικό περιβάλλον.
6. 

Τη δυνατότητα διατύπω
σης διευκρινιστικώ

ν ερω
τήσεω

ν με κατάλληλο και 
διακριτικό τρόπο σε περιπτώ

σεις όπου τα νοήματα που εκφ
ράζονται από 

ένα άλλο άτομο είναι ασαφ
ή ή εφ

όσον εντοπίζονται ασυνέπειες ανάμεσα στα 
λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα που δίνει το άλλο άτομο.

7.  
Τη δυνατότητα διαχείρισης προβλημάτω

ν στην επικοινω
νία, για παράδειγμα 

όταν ένα άτομο ζητά επανάληψ
η ή αναδιατύπω

ση μιας δήλω
σης ή παρέχει 

νέες, αναθεω
ρημένες ή απλοποιημένες δηλώ

σεις για τις δικές του επικοινω
νίες 

που έχουν παρερμηνευθεί.
8.  

Τη δυνατότητα ενός ατόμου να ενεργεί ω
ς γλω

σσικός μεσολαβητής σε 
διαπολιτισμικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένω

ν τω
ν δεξιοτήτω

ν στη 
μετάφ

ραση, τη διερμηνεία και την επεξήγηση, αλλά και ω
ς διαπολιτισμικός 

μεσολαβητής συνδράμοντας άλλους να κατανοούν και να εκτιμούν τα 
χαρακτηριστικά κάποιου που θεω

ρείται ότι έχει διαφ
ορετικούς πολιτισμικούς 

δεσμούς.

Δ
εξιότητες συνεργασίας

Δεξιότητες συνεργασίας είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή 
από κοινού με άλλους σε δραστηριότητες, καθήκοντα και εγχειρήματα. Στις δεξιότητες 
συνεργασίας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δυνατότητες ή δεξιότητες:
1. 

Διατύπω
ση ιδεώ

ν και απόψ
εω

ν σε περιβάλλον ομάδας και ενθάρρυνση μελώ
ν 

άλλω
ν ομάδω

ν να διατυπώ
νουν ιδέες και απόψ

εις σε τέτοιο περιβάλλον.
2.  

Επίτευξη συναίνεσης και συμβιβασμού σε μια ομάδα.
3.  

Ανάληψ
η δράσης σε συνεργασία με άλλους, με αμοιβαίο και συντονισμένο 

τρόπο.
4.  

Π
ροσδιορισμός και καθορισμός στόχω

ν ομάδας.
5.  

Επιδίω
ξη τω

ν στόχω
ν μιας ομάδας και προσαρμογή της συμπεριφ

οράς ώ
στε 

να επιτευχθούν οι στόχοι.
6.  

Εκτίμηση τω
ν ταλέντω

ν και τω
ν ισχυρώ

ν σημείω
ν όλω

ν τω
ν μελώ

ν της ομάδας 
και βοήθεια σε όσους το χρειάζονται ώ

στε να αναπτυχθούν και να βελτιω
θούν 

σε ορισμένους τομείς εφ
όσον το επιθυμούν.

7.  
Ενθάρρυνση και κινητοποίηση άλλω

ν μελώ
ν της ομάδας για συνεργασία και 

αλληλοβοήθεια με σκοπό την επίτευξη ομαδικώ
ν στόχω

ν.
8.  

Συνδρομή σε άλλους στην εργασία τους, κατά περίπτω
ση.

9.  
Ανταλλαγή σχετικώ

ν και χρήσιμω
ν γνώ

σεω
ν, εμπειριώ

ν ή εμπειρογνω
σίας με 

την ομάδα και παρακίνηση τω
ν άλλω

ν μελώ
ν της ομάδας να κάνουν το ίδιο.

10.  
Αναγνώ

ριση μιας σύγκρουσης σε περιβάλλον ομάδας, μεταξύ άλλω
ν εντοπισμός 

τω
ν συναισθηματικώ

ν σημείω
ν της σύγκρουσης τόσο σε προσω

πικό επίπεδο 

Ένα μοντέλο τω
ν ικανοτήτω

ν που απαιτούνται για τον δημοκρατικό πολιτισμό & τον διαπολιτισμικό διάλογο►
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όσο και με τους άλλους, και κατάλληλη αντιμετώ
πιση με ειρηνικά μέσα και 

διάλογο.

Δ
εξιότητες επίλυσης συγκρούσεω

ν
Δ

εξιότητες επίλυσης συγκρούσεω
ν είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται για την 

αντιμετώ
πιση, τη διαχείριση και την επίλυση συγκρούσεω

ν με ειρηνικό τρόπο. Στις 
δεξιότητες αυτές περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δυνατότητες ή δεξιότητες:
1. 

Μ
είω

ση ή πρόληψ
η της επιθετικότητας και της αρνητικής διάθεσης, και 

δημιουργία ουδέτερου περιβάλλοντος στο οποίο οι άνθρω
ποι αισθάνονται 

ελεύθεροι να εκφράζουν τις διαφ
ορετικές γνώ

μες και τις ανησυχίες τους χω
ρίς 

τον φ
όβο αντιποίνω

ν.
2.  

Ενθάρρυνση και ενίσχυση της δεκτικότητας, της αμοιβαίας κατανόησης και 
εμπιστοσύνης ανάμεσα στα συγκρουόμενα μέρη.

3. 
Αναγνώ

ριση της διαφοράς ισχύος και/ή της θέσης τω
ν συγκρουόμενω

ν πλευρώ
ν, 

και λήψ
η μέτρω

ν ώ
στε να περιοριστούν οι δυνητικές επιπτώ

σεις τέτοιω
ν 

διαφ
οροποιήσεω

ν στην επικοινω
νία μεταξύ τους.

4.  
Αποτελεσματική διαχείριση και ρύθμιση συναισθημάτω

ν – δυνατότητα ερμηνείας 
της υποκείμενης συναισθηματικής κατάστασης και τω

ν κινήτρω
ν τόσο του 

εαυτού όσο και τω
ν άλλω

ν, και διαχείριση της συναισθηματικής έντασης, του 
άγχους και της ανασφ

άλειας τόσο από τους ίδιους όσο και από τους άλλους.
5.  

Ακρόαση και κατανόηση της διαφορετικής οπτικής τω
ν πλευρώ

ν που εμπλέκονται 
σε μια σύγκρουση.

6.  
Δ

ιατύπω
ση και σύνοψ

η τω
ν διαφ

ορετικώ
ν απόψ

εω
ν που πρεσβεύουν οι 

συγκρουόμενες πλευρές.
7.  

Αντιμετώ
πιση ή περιορισμός τω

ν εσφ
αλμένω

ν αντιλήψ
εω

ν που διατηρούν οι 
συγκρουόμενες πλευρές. 

8.  
Αναγνώ

ριση ότι ενίοτε υπάρχει ανάγκη για ηρεμία, ανακω
χή ή για μια περίοδο 

αδράνειας ώ
στε οι συγκρουόμενες πλευρές να εξετάσουν την οπτική τω

ν άλλω
ν.

9.  
Προσδιορισμός, ανάλυση, συσχέτιση και ένταξη σε συγκεκριμένο πλαίσιο τω

ν 
αιτιώ

ν και άλλω
ν πτυχώ

ν τω
ν συγκρούσεω

ν.
10.  

Αναζήτηση κοινώ
ν τόπω

ν βάσει τω
ν οποίω

ν μπορεί να δομηθεί η συμφ
ω

νία 
μεταξύ τω

ν συγκρουόμενω
ν πλευρώ

ν, εξεύρεση επιλογώ
ν για επίλυση τω

ν 
συγκρούσεω

ν και βελτιστοποίηση πιθανώ
ν συμβιβασμώ

ν ή λύσεω
ν.

11.  
Συνδρομή σε άλλους για την επίλυση συγκρούσεω

ν με την ενίσχυση της 
κατανόησης από μέρους τους τω

ν διαθέσιμω
ν επιλογώ

ν.
12.  

Υποστήριξη και καθοδήγηση τω
ν εμπλεκόμενω

ν πλευρώ
ν ώ

στε να συμφω
νήσουν 

σε μια βέλτιστη και αποδεκτή λύση της σύγκρουσης.

ΓΝ
Ω

ΣΗ
 ΚΑ

Ι ΚΡΙΤΙΚΗ
 ΚΑΤΑ

Ν
Ο

Η
ΣΗ

Γνώ
ση/Γνώ

σεις είναι το σώ
μα τω

ν πληροφ
οριώ

ν που κατέχει ένα άτομο. Κατανόηση 
είναι η αντίληψ

η και η αναγνώ
ριση τω

ν νοημάτω
ν. Ο

 όρος «κριτική κατανόηση» 
χρησιμοποιείται για να τονίσει την ανάγκη αντίληψ

ης και αναγνώ
ρισης τω

ν νοημάτω
ν 

στο περιβάλλον τω
ν δημοκρατικώ

ν διαδικασιώ
ν και του διαπολιτισμικού διαλόγου 

ώ
στε το αντικείμενο της κατανόησης και της ερμηνείας να υποβάλλεται σε ενεργό 

στοχασμό και κριτική αξιολόγηση (σε αντιδιαστολή με την αυτόματη, συνήθη και 
απερίσκεπτη ερμηνεία).

Ο
ι διάφ

ορες μορφ
ές γνώ

σης και κριτικής κατανόησης που απαιτούνται για τον 
δημοκρατικό πολιτισμό διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, τις εξής:

Γνώ
ση και κριτική κατανόηση του εαυτού

Η
 αυτεπίγνω

ση και η αυτοκατανόηση είναι ζω
τικής σημασίας για την αποτελεσματική 

και αρμόζουσα συμμετοχή σε έναν δημοκρατικό πολιτισμό. Η
 γνώ

ση και η κριτική 
κατανόηση του εαυτού έχει πολλές διαφ

ορετικές πτυχές: 

1. 
 Γνώ

ση και κατανόηση τω
ν πολιτισμικώ

ν δεσμώ
ν.

2.  
Γνώ

ση και κατανόηση τω
ν απόψ

εω
ν για τον κόσμο, καθώ

ς και τω
ν γνω

στικώ
ν 

και συναισθηματικώ
ν πτυχώ

ν, τω
ν προκαταλήψ

εω
ν και τω

ν κινήτρω
ν.

3. 
Γνώ

ση και κατανόηση τω
ν παραδοχώ

ν και τω
ν προκαταλήψεω

ν που επηρεάζουν 
την οπτική για τον κόσμο.

4.  
Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η οπτική για τον κόσμο, οι παραδοχές και 
οι προκαταλήψ

εις ενός ατόμου εξαρτώ
νται από τους πολιτισμικούς δεσμούς 

και τις εμπειρίες του, και πώ
ς με τη σειρά τους αυτά επηρεάζουν τις αντιλήψ

εις, 
τις κρίσεις και τις αντιδράσεις του προς άλλα άτομα.

5.  
Επίγνω

ση τω
ν συναισθημάτω

ν, τω
ν αισθημάτω

ν και τω
ν κινήτρω

ν ενός ατόμου, 
ιδίω

ς σε περιβάλλοντα που απαιτούν την επικοινω
νία και τη συνεργασία με 

άλλους.

6.  
Γνώ

ση και κατανόηση τω
ν ορίω

ν τω
ν ικανοτήτω

ν και της εμπειρογνω
σίας ενός 

ατόμου.

Γνώ
ση και κριτική κατανόηση της γλώ

σσας και της επικοινω
νίας

Η
 γνώ

ση και η κριτική κατανόηση της γλώ
σσας και της επικοινω

νίας έχουν πολλές 
διαφ

ορετικές πτυχές. Π
εριλαμβάνουν τα εξής:

1. 
Γνώ

ση τω
ν κοινω

νικά κατάλληλω
ν λεκτικώ

ν και μη λεκτικώ
ν επικοινω

νιακώ
ν 

συμβάσεω
ν που λειτουργούν στη/στις γλώ

σσα/ες που χρησιμοποιεί ένα άτομο.

2.  
Κατανόηση ότι ακόμη και αν χρησιμοποιούν την ίδια γλώ

σσα, οι άνθρω
ποι 

που έχουν διαφ
ορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς μπορεί να ακολουθούν 

διαφ
ορετικές λεκτικές και μη λεκτικές επικοινω

νιακές συμβάσεις, οι οποίες 
όμω

ς έχουν νόημα για τους ίδιους.

3.  
Κατανόηση ότι οι άνθρω

ποι που έχουν διαφ
ορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς 

μπορεί να αντιλαμβάνονται το νόημα μιας επικοινω
νίας με διαφ

ορετικό τρόπο.

4.  
Κατανόηση ότι υπάρχουν πολυάριθμοι τρόποι να μιλά κανείς σε οποιαδήποτε 
γλώ

σσα και ποικίλοι τρόποι χρήσης της ίδιας γλώ
σσας

5. 
Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η γλώ

σσα αποτελεί πολιτισμική πρακτική και 
λειτουργεί ω

ς φορέας πληροφοριώ
ν, νοημάτω

ν και ταυτοτήτω
ν που διακινούνται 

στον πολιτισμό στον οποίο αυτή η γλώ
σσα βρίσκεται ενσω

ματω
μένη.

Ένα μοντέλο τω
ν ικανοτήτω

ν που απαιτούνται για τον δημοκρατικό πολιτισμό & τον διαπολιτισμικό διάλογο►
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6.  
Κατανόηση του γεγονότος ότι οι γλώ

σσες ενδέχεται να μοιράζονται πολιτισμικά 
κοινές ιδέες με μοναδικό τρόπο ή να εκφ

ράζουν μοναδικές ιδέες τις οποίες 
δύσκολα προσεγγίζει κανείς μέσα από άλλη γλώ

σσα.
7.  

Κατανόηση του κοινω
νικού αντίκτυπου και τω

ν επιπτώ
σεω

ν στους άλλους τω
ν 

διαφ
ορετικώ

ν ειδώ
ν επικοινω

νίας, μεταξύ άλλω
ν την κατανόηση του τρόπου 

με τον οποίο τα διαφ
ορετικά είδη επικοινω

νίας μπορεί να συγκρουστούν ή να 
οδηγήσουν σε διακοπή της επικοινω

νίας.
8.  

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι παραδοχές, οι προκαταλήψ
εις, οι 

αντιλήψ
εις, οι πεποιθήσεις και οι κρίσεις σχετίζονται με τη/τις συγκεκριμένη/

ες γλώ
σσα/ες που κάποιος μιλά.

Γνώ
ση και κριτική κατανόηση του κόσμου (μεταξύ άλλω

ν, της 
πολιτικής, του δικαίου, τω

ν ανθρω
πίνω

ν δικαιω
μάτω

ν, της 
κουλτούρας, τω

ν πολιτισμώ
ν, τω

ν θρησκειώ
ν, της ιστορίας, τω

ν 
μέσω

ν ενημέρω
σης, τω

ν οικονομιώ
ν, του περιβάλλοντος και της 

βιω
σιμότητας)

Η γνώ
ση και η κριτική κατανόηση του κόσμου περιλαμβάνουν ένα ευρύ και πολυσύνθετο 

φ
άσμα γνώ

σης και κατανόησης σε ποικίλους τομείς, συμπεριλαμβανομένω
ν όλω

ν 
τω

ν κατω
τέρω

.

(α) Γνώ
ση και κριτική κατανόηση της πολιτικής και του 

δικαίου, ω
ς εξής:

1. 
 Γνώ

ση και κατανόηση πολιτικώ
ν και νομικώ

ν εννοιώ
ν, όπω

ς η δημοκρατία, η 
ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ιδιότητα του πολίτη, τα δικαιώ

ματα και 
οι υποχρεώ

σεις, η αναγκαιότητα τω
ν νόμω

ν και τω
ν κανονισμώ

ν και το κράτος 
δικαίου.

2.  
Γνώ

ση και κατανόηση τω
ν δημοκρατικώ

ν διαδικασιώ
ν, του τρόπου λειτουργίας 

τω
ν δημοκρατικώ

ν θεσμώ
ν, μεταξύ άλλω

ν του ρόλου τω
ν πολιτικώ

ν κομμάτω
ν, 

τω
ν εκλογικώ

ν διαδικασιώ
ν και της ψ

ηφ
οφ

ορίας.
3.  

Γνώ
ση και κατανόηση τω

ν ποικίλω
ν τρόπω

ν με τους οποίους οι πολίτες μπορούν 
να συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις και διαδικασίες λήψ

ης αποφ
άσεω

ν 
και μπορούν να επηρεάζουν την πολιτική και την κοινω

νία, μεταξύ άλλω
ν 

κατανόηση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίζουν η κοινω
νία τω

ν πολιτώ
ν 

και οι Μ
ΚΟ

 προς αυτή την κατεύθυνση.
4.  

Κατανόηση τω
ν σχέσεω

ν ισχύος, της πολιτικής διαφ
ω

νίας και της σύγκρουσης 
απόψ

εω
ν στις δημοκρατικές κοινω

νίες, καθώ
ς και του τρόπου με τον οποίο 

τέτοιες διαφ
ω

νίες και συγκρούσεις μπορούν να επιλύονται ειρηνικά.
5.  

Γνώ
ση και κατανόηση της τρέχουσας επικαιρότητας, τω

ν σύγχρονω
ν κοινω

νικώ
ν 

και πολιτικώ
ν προβλημάτω

ν και τω
ν πολιτικώ

ν απόψ
εω

ν τω
ν άλλω

ν.
6.  

Γνώ
ση και κατανόηση τω

ν σύγχρονω
ν απειλώ

ν για τη δημοκρατία.

(β) Γνώ
ση και κριτική κατανόηση τω

ν ανθρω
πίνω

ν 
δικαιω

μάτω
ν, ω

ς εξής:
1. 

Γνώ
ση και κατανόηση ότι τα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα εδράζονται στην αξιοπρέπεια 

η οποία είναι εγγενής σε όλα τα ανθρώ
πινα όντα.

2.  
Γνώ

ση και κατανόηση ότι τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα είναι οικουμενικά, 
αναφ

αίρετα και αδιαίρετα, και ότι όλοι έχουν όχι μόνο ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα 
αλλά και την ευθύνη να σέβονται τα δικαιώ

ματα τω
ν άλλω

ν, ανεξάρτητα από 
εθνική καταγω

γή, εθνότητα, φ
υλή, θρησκεία, γλώ

σσα, ηλικία, φ
ύλο, γένος, 

πολιτικά φ
ρονήματα, γέννηση, κοινω

νική προέλευση, περιουσία, αναπηρία, 
γενετήσιο προσανατολισμό ή άλλη κατάσταση.

3.  
Γνώ

ση και κατανόηση τω
ν υποχρεώ

σεω
ν κρατώ

ν και κυβερνήσεω
ν ω

ς προς 
τα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα.

4.  
Γνώ

ση 
και 

κατανόηση 
της 

ιστορίας 
τω

ν 
ανθρω

πίνω
ν 

δικαιω
μάτω

ν, 
συμπεριλαμβανομένης της Ο

ικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώ
ματα του 

Ανθρώ
που, της Ευρω

παϊκής Σύμβασης τω
ν Δικαιω

μάτω
ν του Ανθρώ

που και 
της Σύμβασης του Ο

Η
Ε για τα Δικαιώ

ματα του Π
αιδιού.

5.  
Γνώ

ση και κατανόηση της σχέσης μεταξύ τω
ν ανθρω

πίνω
ν δικαιω

μάτω
ν, της 

δημοκρατίας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της ασφ
άλειας.

6.  
Γνώ

ση και κατανόηση ότι ναι μεν υπάρχουν διαφ
ορετικοί τρόποι ερμηνείας 

και βίω
σης τω

ν ανθρω
πίνω

ν δικαιω
μάτω

ν σε διαφ
ορετικές κοινω

νίες και 
πολιτισμούς, αλλά ότι οι πιθανές παραλλαγές πλαισιώ

νονται από διεθνώ
ς 

συμφ
ω

νηθείσες νομικές πράξεις που ορίζουν ελάχιστα πρότυπα για τα 
ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα ανεξαρτήτω

ς πολιτισμικού πλαισίου.

7. 
 Γνώ

ση και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αρχές που διέπουν τα 
ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα εφαρμόζονται στην πράξη σε συγκεκριμένες καταστάσεις, 

του τρόπου με τον οποίο μπορεί να προκύψ
ουν παραβιάσεις τω

ν ανθρω
πίνω

ν 
δικαιω

μάτω
ν, και του τρόπου αντιμετώ

πισης τω
ν παραβιάσεω

ν και επίλυσης 
τω

ν πιθανώ
ν συγκρούσεω

ν για τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα.

8. 
Γνώ

ση και κατανόηση τω
ν κρίσιμω

ν προκλήσεω
ν για τα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα 

στον σύγχρονο κόσμο.

(γ) Γνώ
ση και κριτική κατανόηση της κουλτούρας και τω

ν πολιτισμώ
ν, 

ω
ς εξής:

1. 
Γνώ

ση και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πολιτισμικοί δεσμοί 
διαμορφ

ώ
νουν τις κοσμοθεω

ρίες, τις προκαταλήψ
εις, τις αντιλήψ

εις, τις 
πεποιθήσεις, τις αξίες, τις συμπεριφορές και τις αλληλεπιδράσεις τω

ν ανθρώ
πω

ν.

2.  
Γνώ

ση και κατανόηση ότι όλες οι πολιτισμικές ομάδες είναι μεταβαλλόμενες 
και ετερογενείς στο εσω

τερικό τους, δεν έχουν πάγια εγγενή γνω
ρίσματα, 

περιλαμβάνουν άτομα που αμφ
ισβητούν και βάζουν σε δοκιμασία τις 

παραδοσιακές πολιτισμικές έννοιες, και τέλος διαρκώ
ς εξελίσσονται και 

αλλάζουν.

3.  
Γνώ

ση και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι δομές της 
εξουσίας, οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και οι θεσμικοί φ

ραγμοί εντός 
και μεταξύ τω

ν πολιτισμικώ
ν ομάδω

ν, περιορίζοντας τις ευκαιρίες τω
ν αδύναμω

ν 
ατόμω

ν.

4.  
Γνώ

ση και κατανόηση τω
ν συγκεκριμένω

ν πεποιθήσεω
ν, αξιώ

ν, κανόνω
ν, 

πρακτικώ
ν, λεκτικώ

ν επικοινω
νιώ

ν και προϊόντω
ν που ενδέχεται να 

χρησιμοποιούνται από ανθρώ
πους που έχουν συγκεκριμένους πολιτισμικούς 

δεσμούς, ιδίω
ς από ανθρώ

πους με τους οποίους ένα άτομο αλληλεπιδρά και 

Ένα μοντέλο τω
ν ικανοτήτω

ν που απαιτούνται για τον δημοκρατικό πολιτισμό & τον διαπολιτισμικό διάλογο►
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επικοινω
νεί και με τους οποίους θεω

ρείται ότι έχει διαφορετικούς πολιτισμικούς 
δεσμούς. 

(δ) Γνώ
ση και κριτική κατανόηση τω

ν θρησκειώ
ν, ω

ς εξής:
1. 

Γνώ
ση και κατανόηση τω

ν κύριω
ν πτυχώ

ν της ιστορίας, τω
ν βασικώ

ν κειμένω
ν 

και τω
ν δογμάτω

ν συγκεκριμένω
ν θρησκευτικώ

ν παραδόσεω
ν, καθώ

ς και 
τω

ν ομοιοτήτω
ν και τω

ν διαφ
ορώ

ν που υπάρχουν μεταξύ διαφ
ορετικώ

ν 
θρησκευτικώ

ν παραδόσεω
ν.

2.  
Γνώ

ση και κατανόηση τω
ν θρησκευτικώ

ν συμβόλω
ν, τω

ν θρησκευτικώ
ν 

τελετουργιώ
ν και τω

ν θρησκευτικώ
ν χρήσεω

ν της γλώ
σσας.

3.  
Γνώ

ση και κατανόηση τω
ν κύριω

ν γνω
ρισμάτω

ν τω
ν πεποιθήσεω

ν, τω
ν αξιώ

ν, 
τω

ν πρακτικώ
ν και τω

ν εμπειριώ
ν ατόμω

ν που πιστεύουν σε μια συγκεκριμένη 
θρησκεία.

4.  
Γνώ

ση και κατανόηση του γεγονότος ότι η υποκειμενική βίω
ση και οι προσω

πικές 
εκφράσεις τω

ν θρησκειώ
ν τείνουν να διαφέρουν ποικιλοτρόπω

ς από τις τυπικές 
κατά γράμμα αναπαραστάσεις αυτώ

ν τω
ν θρησκειώ

ν.
5.  

Γνώ
ση και κατανόηση της εσω

τερικής πολυμορφ
ίας που ενυπάρχει στις 

θρησκείες, σε επίπεδο πεποιθήσεω
ν και πρακτικώ

ν.
6.  

Γνώ
ση και κατανόηση του γεγονότος ότι όλες οι θρησκευτικές ομάδες έχουν 

στους κόλπους τους άτομα που αμφ
ισβητούν και θέτουν σε δοκιμασία 

παραδοσιακές θρησκευτικές έννοιες, ότι δεν έχουν πάγια εγγενή γνω
ρίσματα 

και ότι διαρκώ
ς εξελίσσονται και αλλάζουν.

(ε) Γνώ
ση και κριτική κατανόηση της ιστορίας, ω

ς εξής:
1. 

Γνώ
ση και κατανόηση της ρευστής φ

ύσης της ιστορίας και του τρόπου με τον 
οποίο οι ερμηνείες του παρελθόντος αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου και 
σε συνάρτηση με τον εκάστοτε πολιτισμό.

2. 
Γνώ

ση και κατανόηση συγκεκριμένω
ν αφ

ηγημάτω
ν υπό διαφ

ορετική οπτική 
σχετικά με τις ιστορικές δυνάμεις και τους παράγοντες που έχουν διαμορφ

ώ
σει 

τον σύγχρονο κόσμο.
3.  

Κατανόηση της διαδικασίας ιστορικής έρευνας, ιδίω
ς σε ό,τι αφ

ορά τον 
τρόπο επιλογής και κατασκευής τω

ν γεγονότω
ν, και τον τρόπο με τον οποίο 

αυτά τα γεγονότα μετατρέπονται σε αποδείξεις για την παραγω
γή ιστορικώ

ν 
αφ

ηγημάτω
ν, ερμηνειώ

ν και επιχειρημάτω
ν.

4.  
Κατανόηση της ανάγκης πρόσβασης σε εναλλακτικές πηγές πληροφοριώ

ν σχετικά 
με ιστορικά γεγονότα, δεδομένου ότι συνήθω

ς η συμβολή περιθω
ριοποιημένω

ν 
ομάδω

ν (π.χ. πολιτισμικές μειονότητες, γυναίκες) αποκλείεται από τα τυπικά 
ιστορικά αφ

ηγήματα.
5.  

Γνώ
ση και κατανόηση του τρόπου παρουσίασης και διδασκαλίας της ιστορίας 

από εθνοκεντρική σκοπιά.
6.  

Γνώ
ση και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι έννοιες της δημοκρατίας 

και της ιδιότητας του πολίτη έχουν εξελιχθεί με διαφ
ορετικές διαδικασίες σε 

διαφ
ορετικούς πολιτισμούς με το πέρασμα του χρόνου.

7.  
Γνώ

ση και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η δημιουργία στερεοτύπω
ν 

είναι μια μορφ
ή διάκρισης που έχει χρησιμοποιηθεί με σκοπό την άρνηση της 

ατομικότητας και της διαφορετικότητας στους ανθρώ
πους και την υπονόμευση 

τω
ν ανθρω

πίνω
ν δικαιω

μάτω
ν, και σε ορισμένες περιπτώ

σεις έχει οδηγήσει σε 
εγκλήματα κατά της ανθρω

πότητας.
8.  

Κατανόηση και ερμηνεία του παρελθόντος υπό το πρίσμα του παρόντος και 
ενόψ

ει του μέλλοντος, και κατανόηση της συνάφ
ειας του παρελθόντος με 

τους προβληματισμούς και τα ζητήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτω
πος ο 

σύγχρονος κόσμος.

στ) Γνώ
ση και κριτική κατανόηση τω

ν μέσω
ν ενημέρω

σης, ω
ς εξής:

1. 
Γνώ

ση και κατανόηση τω
ν διαδικασιώ

ν μέσω
 τω

ν οποίω
ν τα μαζικά μέσα 

ενημέρω
σης επιλέγουν, ερμηνεύουν και επεξεργάζονται τις πληροφ

ορίες πριν 
τη μετάδοσή τους για δημόσια κατανάλω

ση.
2.  

Γνώ
ση και κατανόηση τω

ν μέσω
ν μαζικής ενημέρω

σης ω
ς αγαθού που αφ

ορά 
παραγω

γούς και καταναλω
τές, καθώ

ς και τω
ν πιθανώ

ν κινήτρω
ν, προθέσεω

ν 
και σκοπώ

ν που ενδεχομένω
ς έχουν οι παραγω

γοί περιεχομένου, εικόνω
ν, 

μηνυμάτω
ν και διαφ

ημίσεω
ν για τα μέσα μαζικής ενημέρω

σης.
3.  

Γνώ
ση και κατανόηση τω

ν ψ
ηφ

ιακώ
ν μέσω

ν, του τρόπου παραγω
γής του 

περιεχομένου, τω
ν εικόνω

ν, τω
ν μηνυμάτω

ν και τω
ν διαφημίσεω

ν τω
ν ψηφιακώ

ν 
μέσω

ν, καθώ
ς και τω

ν ποικίλω
ν κινήτρω

ν, προθέσεω
ν και επιδιώ

ξεω
ν όσω

ν 
είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ή την αναπαραγω

γή τους.
4.  

Γνώ
ση και κατανόηση τω

ν επιπτώ
σεω

ν που μπορεί να έχει το περιεχόμενο 
τω

ν μέσω
ν μαζικής ενημέρω

σης και τω
ν ψ

ηφ
ιακώ

ν μέσω
ν στις απόψ

εις και 
τη συμπεριφ

ορά τω
ν ατόμω

ν.
5.  

Γνώ
ση και κατανόηση του τρόπου παραγω

γής τω
ν πολιτικώ

ν μηνυμάτω
ν, της 

προπαγάνδας και της ρητορικής μίσους στα μέσα μαζικής ενημέρω
σης και τα 

ψ
ηφ

ιακά μέσα, του τρόπου προσδιορισμού αυτώ
ν τω

ν μορφ
ώ

ν επικοινω
νίας 

και του τρόπου με τον οποίο τα άτομα μπορούν να διαφ
υλάττουν και να 

προστατεύουν τον εαυτό τους από τις επιπτώ
σεις αυτού του είδους επικοινω

νίας.

(ζ) Γνώ
ση και κριτική κατανόηση τω

ν οικονομιώ
ν, του περιβάλλοντος 

και της βιω
σιμότητας, ω

ς εξής:
1. 

Γνώ
ση 

και 
κατανόηση 

τω
ν 

οικονομιώ
ν 

και 
τω

ν 
οικονομικώ

ν 
και 

χρηματοοικονομικώ
ν διαδικασιώ

ν που επηρεάζουν τη λειτουργία της κοινω
νίας, 

συμπεριλαμβανομένης της σχέσης ανάμεσα στην απασχόληση, στις αποδοχές, 
στα κέρδη, στη φ

ορολογία και στις δημόσιες δαπάνες. 
2.  

Γνώ
ση και κατανόηση της σχέσης μεταξύ εσόδω

ν και εξόδω
ν, της φ

ύσης και 
τω

ν συνεπειώ
ν ενός χρέους, του πραγματικού κόστους ενός δανείου και του 

κινδύνου λήψ
ης δανείου χω

ρίς ικανότητα αποπληρω
μής.

3.  
Γνώ

ση και κατανόηση της οικονομικής αλληλεξάρτησης της παγκόσμιας 
κοινότητας και του αντίκτυπου που ενδέχεται να έχουν οι προσω

πικές επιλογές 
και οι καταναλω

τικές συνήθειες σε άλλα μέρη του κόσμου.
4.  

Γνώ
ση και κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος, τω

ν παραγόντω
ν που μπορεί 

να επιδρούν σε αυτό, τω
ν κινδύνω

ν που συνδέονται με την περιβαλλοντική 

Ένα μοντέλο τω
ν ικανοτήτω

ν που απαιτούνται για τον δημοκρατικό πολιτισμό & τον διαπολιτισμικό διάλογο►
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ζημία, τω
ν υφ

ιστάμενω
ν περιβαλλοντικώ

ν προκλήσεω
ν και της ανάγκης για 

υπεύθυνη κατανάλω
ση και περιβαλλοντική προστασία και βιω

σιμότητα.

5.  
Γνώ

ση και κατανόηση τω
ν σχέσεω

ν μεταξύ οικονομικώ
ν, κοινω

νικώ
ν, πολιτικώ

ν 
και περιβαλλοντικώ

ν διαδικασιώ
ν, ιδίω

ς όταν τις κρίνει κανείς από παγκόσμια 
σκοπιά.

6.  
Γνώ

ση και κατανόηση τω
ν ηθικώ

ν ζητημάτω
ν που συνδέονται με την 

παγκοσμιοποίηση.

Μ
ια δεύτερη ματιά στην έννοια τω

ν συμπλεγμάτω
ν ικανοτήτω

ν 

Ό
πω

ς έχει ήδη σημειω
θεί, σύμφ

ω
να με το Π

λαίσιο, οι 20 ικανότητες σπανίω
ς 

κινητοποιούνται και αναπτύσσονται ξεχω
ριστά. Τουναντίον, η ικανή συμπεριφ

ορά 
είναι πολύ πιθανότερο να περιλαμβάνει την ταυτόχρονη ή διαδοχική ενεργοποίηση και 
εφαρμογή ενός ολόκληρου συμπλέγματος ικανοτήτω

ν με δυναμικό και συντονισμένο 
τρόπο που επιτρέπει στο άτομο να προσαρμόζεται κατάλληλα και αποτελεσματικά 
στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται σε μια δεδομένη κατάσταση. 
Ο

ι ικανότητες σε κάθε σύμπλεγμα αντλούνται με ποικίλους τρόπους από το πλήρες 
φάσμα αξιώ

ν, στάσεω
ν, δεξιοτήτω

ν, γνώ
σεω

ν και κριτικής κατανόησης. Αυτό σημαίνει 
ότι, κατά τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδώ

ν, οι χρήστες 
του Π

λαισίου πρέπει να δίνουν μεγάλη προσοχή στις τέσσερις ομάδες ικανοτήτω
ν.

Υπάρχει περίπτω
ση να μην περιληφ

θούν και οι 20 ικανότητες στο πρόγραμμα 
σπουδώ

ν. Τούτο μπορεί να οφ
είλεται σε περιορισμούς τω

ν υλικώ
ν πόρω

ν που είναι 
διαθέσιμοι στους εκπαιδευτές ή σε χρονικούς περιορισμούς. Εναλλακτικά, ίσω

ς 
υπάρχουν λόγοι που άπτονται της πολιτικής και οι οποίοι υπαγορεύουν ότι ορισμένες 
ικανότητες αποτελούν υψ

ηλότερη προτεραιότητα, ή ακόμη ενδέχεται να υπάρχουν 
ευρύτεροι πολιτικοί ή πολιτισμικοί προβληματισμοί που καθιστούν μη αποδεκτή τη 
στόχευση μιας συγκεκριμένης ικανότητας μέσω

 της εκπαίδευσης.

Σε περίπτω
ση απόφ

ασης για παράλειψ
η συγκεκριμένω

ν ικανοτήτω
ν από ένα 

πρόγραμμα σπουδώ
ν, οι χρήστες του Πλαισίου θα πρέπει να συνεκτιμούν τις ακόλουθες 

δύο παραμέτρους. Π
ρώ

τον, εφ
όσον μια ικανή συμπεριφ

ορά απαιτεί από ένα άτομο 
να βασίζεται σε ένα ολόκληρο σύμπλεγμα ικανοτήτω

ν, αν αυτό το άτομο δεν έχει 
εφ

οδιαστεί με το πλήρες φ
άσμα ικανοτήτω

ν, θα υπάρξουν αναπόφ
ευκτα ορισμένες 

καταστάσεις στις οποίες δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά. Ο
ι χρήστες 

του Π
λαισίου, όταν λαμβάνουν αποφ

άσεις, πρέπει να συνεκτιμούν τις συνέπειες της 
παράλειψ

ης συγκεκριμένω
ν ικανοτήτω

ν από ένα πρόγραμμα σπουδώ
ν.

Δ
εύτερον, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στο ενδεχόμενο οι παραλείψ

εις 
να υπονομεύουν τη συνολική συλλογιστική του Π

λαισίου, η οποία πρεσβεύει την 
προαγω

γή και την προάσπιση της δημοκρατίας, τω
ν δικαιω

μάτω
ν του ανθρώ

που 
και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Για παράδειγμα, η παράλειψ

η όλω
ν τω

ν αξιώ
ν θα 

είχε ω
ς αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να είναι εφ

οδιασμένοι όχι με δημοκρατική 
ικανότητα, αλλά με μια πιο γενική πολιτική ικανότητα η οποία, όπω

ς ήδη επισημάνθηκε, 
θα μπορούσε να τεθεί στην υπηρεσία μη δημοκρατικώ

ν πολιτικώ
ν καθεστώ

τω
ν 

(με άλλα λόγια, η παράλειψ
η τω

ν αξιώ
ν από το πρόγραμμα σπουδώ

ν δεν καθιστά 
ουδέτερες τις γνώ

σεις και τις δεξιότητες). Εναλλακτικά, η εστίαση αποκλειστικά 
στις δεξιότητες, τη γνώ

ση και την κριτική κατανόηση και ταυτόχρονα η παράλειψ
η 

όλω
ν τω

ν αξιώ
ν και τω

ν στάσεω
ν θα είχε ω

ς αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να είναι 

εφ
οδιασμένοι με τις σχετικές δεξιότητες, τη γνώ

ση και την κριτική κατανόηση, αλλά 
να έχουν ενδεχομένω

ς ελάχιστη διάθεση ή κλίση να τις χρησιμοποιήσουν στην 
πράξη αφ

ού οι αξίες και οι στάσεις είναι αυτές που προδιαθέτουν τους ανθρώ
πους 

να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες, τη γνώ
ση και την κριτική κατανόηση.

Εν συντομία, απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά την παράλειψ
η συγκεκριμένω

ν 
ικανοτήτω

ν από ένα πρόγραμμα σπουδώ
ν. Ανάλογες αποφ

άσεις θα πρέπει να 
λαμβάνονται μόνο κατόπιν διεξοδικής εξέτασης τω

ν πιθανώ
ν συνεπειώ

ν από τις 
προτεινόμενες παραλείψ

εις.

Ένα μοντέλο τω
ν ικανοτήτω

ν που απαιτούνται για τον δημοκρατικό πολιτισμό & τον διαπολιτισμικό διάλογο►
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Κεφ
άλαιο 7

Π
εριγραφ

ικοί δείκτες 
– Χρήσεις και σκοποί
Η

 ανάγκη για περιγραφ
ικούς δείκτες ικανοτήτω

ν

Ο
 δημοκρατικός πολιτισμός είναι εφ

ικτός όταν οι πολίτες έχουν τις ίδιες αξίες, 
στάσεις, δεξιότητες, γνώ

ση/γνώ
σεις και την κριτική κατανόηση που περιγράφ

ονται 
στο μοντέλο ικανοτήτω

ν. Η
 ανάπτυξη τω

ν ικανοτήτω
ν τω

ν εκπαιδευόμενω
ν με στόχο 

τον δημοκρατικό πολιτισμό προϋποθέτει δύο απαραίτητα στοιχεία:
1. 

τη δυνατότητα αξιολόγησης του υφ
ιστάμενου επιπέδου επάρκειας τω

ν 
εκπαιδευόμενω

ν σε καθεμία από τις ικανότητες, για τον προσδιορισμό τω
ν 

μαθησιακώ
ν αναγκώ

ν τους και τω
ν τομέω

ν που χρήζουν περαιτέρω
 ανάπτυξης· 

και
2.  

πηγές αναφοράς προς τους εκπαιδευτές οι οποίες μπορούν να τους βοηθήσουν να 
σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, 
σε περιβάλλον τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Για να καλύψ
ει αυτές τις ανάγκες, το Π

λαίσιο παραθέτει περιγραφ
ικούς δείκτες 

για καθεμία από τις 20 ικανότητες που εμπεριέχονται στο μοντέλο ικανοτήτω
ν. 

Αυτοί οι περιγραφ
ικοί δείκτες αφ

ενός αποτελούν ένα μέσο λειτουργικού ορισμού 
τω

ν ικανοτήτω
ν και αφ

ετέρου παρέχουν σημαντικά και χρήσιμα εργαλεία για 
τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδώ

ν, τη διδασκαλία, τη μάθηση και την 
αξιολόγηση. Ο

ι περιγραφικοί δείκτες τω
ν ικανοτήτω

ν είναι δηλώ
σεις που περιγράφουν 

ορατές συμπεριφ
ορές οι οποίες υποδηλώ

νουν ότι το ενδιαφ
ερόμενο άτομο έχει 

Περιγραφ
ικοί δείκτες – Χρήσεις και σκοποί ►
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φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο επάρκειας ω
ς προς μια ικανότητα. Προκειμένου 

να είναι χρήσιμοι στον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδώ
ν, στη διδασκαλία, τη 

μάθηση και την αξιολόγηση, οι περιγραφ
ικοί δείκτες πρέπει να διατυπώ

νονται στη 
γλώ

σσα τω
ν μαθησιακώ

ν αποτελεσμάτω
ν.

Πώ
ς αναπτύχθηκαν οι περιγραφ

ικοί δείκτες

Για την εκπόνηση τω
ν περιγραφ

ικώ
ν δεικτώ

ν του Π
λαισίου χρησιμοποιήθηκαν τα 

ακόλουθα κριτήρια:
 

►
 Διατύπω

ση: για την εκπόνηση τω
ν περιγραφικώ

ν δεικτώ
ν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί 

η γλώ
σσα τω

ν μαθησιακώ
ν αποτελεσμάτω

ν, ένα σαφές ρήμα δράσης στην αρχή 
και η περιγραφή μιας ορατής συμπεριφοράς που συνδέεται με ένα μαθησιακό 
επίτευγμα.

 
►

Λακω
νικότητα: οι περιγραφικοί δείκτες έπρεπε να είναι συνοπτικοί, και ιδανικά να 

μην ξεπερνούν σε έκταση τις 25 λέξεις.
 

►
Θ

ετικότητα: κάθε περιγραφικός δείκτης έπρεπε να εκφράζει τη δυνατότητα με 
μια θετική δήλω

ση (π.χ. μπορεί, εκφράζει, υποστηρίζει), και όχι με μια αρνητική 
δήλω

ση (π.χ. δεν μπορεί, δεν καταφέρνει, υπολείπεται). Ιδανικά, στόχος ήταν κάθε 
περιγραφικός δείκτης να δίνει σε έναν δάσκαλο τη δυνατότητα να λέει «Ναι, αυτό 
το άτομο μπορεί να το κάνει/έχει αυτή (την αξία, τη στάση, τη δεξιότητα, τη γνώ

ση, 
την κατανόηση)» ή «Ό

χι, αυτό το άτομο δεν μπορεί να το κάνει/δεν έχει αυτή (την 
αξία, τη στάση, τη δεξιότητα, τη γνώ

ση, την κατανόηση)».
 

►
Σαφήνεια: κάθε περιγραφικός δείκτης έπρεπε να είναι ευκρινής, να μην επιστρατεύει 
υπερβολικά τεχνική ορολογία και να χρησιμοποιεί στη διατύπω

ση σχετικά απλή 
γραμματική.

 
►

Ανεξαρτησία: κάθε περιγραφικός δείκτης έπρεπε να είναι ανεξάρτητος από όλους 
τους άλλους περιγραφικούς δείκτες. Μ

ε άλλα λόγια, η σημασία ενός περιγραφικού 
δείκτη δεν νοείται απλώ

ς σε σχέση με τους άλλους περιγραφικούς δείκτες. Γι’ αυτό, 
κατά την εκπόνηση τω

ν περιγραφικώ
ν δεικτώ

ν, δεν χρησιμοποιήθηκε η ίδια δήλω
ση 

πολλές φορές έτσι ώ
στε να διαμορφω

θεί ένα σύνολο περιγραφικώ
ν δεικτώ

ν με 
απλή αντικατάσταση της χαρακτηριστικής λέξης ή φράσης (π.χ. κακή/μέτρια/
καλή, λίγες/μερικές/πολλές/οι περισσότερες, αρκετά ευρεία/πολύ ευρεία), γιατί 
αυτό θα σήμαινε ότι τα επιμέρους στοιχεία δεν θα ήταν ανεξάρτητα μεταξύ τους.

 
►

Ο
ριστικότητα: κάθε περιγραφ

ικός δείκτης έπρεπε επίσης να περιγράφ
ει 

συγκεκριμένες συμπεριφορές ή επιτεύγματα που υποδηλώ
νουν κατά πόσον η 

σχετική αξία/στάση/δεξιότητα/γνώ
ση/κατανόηση έχει κατακτηθεί από ένα άτομο.

Μ
ε βάση τα ανω

τέρω
 κριτήρια, εκπονήθηκε ένα αρχικό σύνολο 2 085 πρόχειρω

ν 
περιγραφ

ικώ
ν δεικτώ

ν που κάλυπταν το σύνολο τω
ν 20 ικανοτήτω

ν. Σταδιακά, οι 
πρόχειροι περιγραφ

ικοί δείκτες μειώ
θηκαν σε αριθμό και βελτιώ

θηκαν ω
ς προς τη 

διατύπω
ση μέσα από διαδικασίες ανατροφ

οδότησης, βαθμολόγησης, επικύρω
σης 

και διαβάθμισης, στις οποίες συμμετείχαν 3 094 ενεργοί εκπαιδευτικοί από όλη την 
Ευρώ

πη. Μ
ε βάση τα δεδομένα αυτώ

ν τω
ν διαδικασιώ

ν, προέκυψ
ε ένα σύνολο 447 

επικυρω
μένω

ν και με υψ
ηλή βαθμολογία περιγραφ

ικώ
ν δεικτώ

ν και ένα μικρότερο 
σύνολο 135 βασικώ

ν περιγραφ
ικώ

ν δεικτώ
ν που κρίθηκαν ω

ς ιδιαιτέρω
ς χρήσιμοι 

στον καθορισμό δεικτώ
ν για την επίτευξη τω

ν 20 ικανοτήτω
ν που περιλαμβάνονται 

στο μοντέλο του Π
λαισίου. 16

Τα δεδομένα που συγκεντρώ
θηκαν από τους εκπαιδευτικούς χρησιμοποιήθηκαν για 

τη διαβάθμιση τω
ν περιγραφ

ικώ
ν δεικτώ

ν σε τρία διαφ
ορετικά επίπεδα επάρκειας: 

ένα βασικό, ένα μέσο και ένα προχω
ρημένο επίπεδο επάρκειας. Διαπιστώ

θηκε ότι 
πολλοί από τους περιγραφικούς δείκτες θα μπορούσαν να αντιστοιχούν με σαφήνεια 
σε ένα μόνο από αυτά τα τρία επίπεδα επάρκειας. Ω

στόσο, η διαδικασία διαβάθμισης 
αποκάλυψ

ε επίσης ότι, παρότι βρέθηκαν έγκυροι, ορισμένοι περιγραφ
ικοί δείκτες 

κυμαίνονταν ανάμεσα στο βασικό και το μέσο επίπεδο ή ανάμεσα στο μέσο και το 
προχω

ρημένο επίπεδο.

Μ
έσα από αυτή την εκτεταμένη εμπειρική εργασία καθιερώ

θηκαν διαβαθμισμένοι 
περιγραφ

ικοί δείκτες για καθεμία από τις 20 ικανότητες. Ο
ι περιγραφ

ικοί δείκτες 
υποδηλώ

νουν ότι ένα άτομο που εκδηλώ
νει με συνέπεια μια συμπεριφ

ορά, έχει 
μεγάλη πιθανότητα να έχει επιτύχει το αντίστοιχο επίπεδο επάρκειας (βασικό, μέσο 
ή προχω

ρημένο) για την αντίστοιχη ικανότητα. Ο
ι πλήρεις κατάλογοι τω

ν βασικώ
ν 

περιγραφ
ικώ

ν δεικτώ
ν και η ευρύτερη τράπεζα τω

ν επικυρω
μένω

ν περιγραφ
ικώ

ν 
δεικτώ

ν παρουσιάζονται στον Τόμο 2 της τρέχουσας έκδοσης και είναι επίσης 
διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώ

πης που αναφέρεται στο Πλαίσιο.

Ενδεικτικά, στους πίνακες 6 και 7, παρατίθενται παραδείγματα διαβαθμισμένω
ν 

βασικώ
ν περιγραφ

ικώ
ν δεικτώ

ν για δύο ικανότητες.

Π
ίνακας 6: Βασικοί περιγραφ

ικοί δείκτες για τις δεξιότητες της ακρόασης και 
της παρατήρησης

– 
Βασικό επίπεδο επάρκειας

 
- Ακούει προσεκτικά τους άλλους

 
- Ακούει προσεκτικά τις διαφ

ορετικές απόψ
εις

–  
Μ

έσο επίπεδο επάρκειας
 

- Μ
πορεί να ακούει αποτελεσματικά ώ

στε να αποκρυπτογραφ
εί τα νοήματα  

και τις προθέσεις του άλλου
 

-Π
αρακολουθεί τις χειρονομίες τω

ν ομιλητώ
ν και τη γλώ

σσα του σώ
ματος για 

να μπορέσει να διαπιστώ
σει το νόημα τω

ν λόγω
ν τους

– 
Π

ροχω
ρημένο επίπεδο επάρκειας

 
 - Δίνει προσοχή σε όσα οι άλλοι υπονοούν αλλά δεν λένε

  
- Π

αρατηρεί τους διαφ
ορετικούς τρόπους με τους οποίους άτομα 

με άλλους πολιτισμικούς δεσμούς αντιδρούν στην ίδια κατάσταση 

Πίνακας 7: Βασικοί περιγραφ
ικοί δείκτες για τη γνώ

ση και την κριτική κατανόηση 
της πολιτικής, του δικαίου και τω

ν ανθρω
πίνω

ν δικαιω
μάτω

ν
– 

Βασικό επίπεδο επάρκειας
 

- Μ
πορεί να εξηγήσει τη σημασία βασικώ

ν πολιτικώ
ν εννοιώ

ν, όπω
ς δημοκρατία, 

ελευθερία, ιδιότητα του πολίτη, δικαιώ
ματα και υποχρεώ

σεις
 

Περιγραφ
ικοί δείκτες – Χρήσεις και σκοποί ►
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- 

Μ
πορεί να εξηγήσει γιατί είναι ευθύνη όλω

ν να σέβονται τα ανθρώ
πινα  

 
 δικαιώ

ματα τω
ν άλλω

ν
– 

Μ
έσο επίπεδο επάρκειας

 
- 

Μ
πορεί να εξηγήσει την οικουμενική, αναφ

αίρετη και αδιαίρετη φ
ύση τω

ν 
ανθρω

πίνω
ν δικαιω

μάτω
ν

 
- 

Μ
πορεί να αναλογιστεί με κριτικό τρόπο τις γενεσιουργές αιτίες τω

ν 
παραβιάσεω

ν τω
ν ανθρω

πίνω
ν δικαιω

μάτω
ν, μεταξύ άλλω

ν τον ρόλο τω
ν 

στερεοτύπω
ν και της προκατάληψ

ης στις διαδικασίες που οδηγούν σε 
παραβιάσεις τω

ν ανθρω
πίνω

ν δικαιω
μάτω

ν

– 
Π

ροχω
ρημένο επίπεδο επάρκειας

 
-  

Μ
πορεί να περιγράψ

ει τους διάφ
ορους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες 

μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική
  

- 
Μ

πορεί να αναλογιστεί με κριτικό τρόπο την εξελισσόμενη φύση του πλαισίου 
τω

ν ανθρω
πίνω

ν δικαιω
μάτω

ν και τη διαρκή ανάπτυξη τω
ν ανθρω

πίνω
ν 

δικαιω
μάτω

ν σε διαφ
ορετικές περιοχές του κόσμου

Χρήση τω
ν περιγραφ

ικώ
ν δεικτώ

ν

Η
 διαδικασία ανάπτυξης τω

ν περιγραφ
ικώ

ν δεικτώ
ν οδήγησε σε δύο σύνολα 

επικυρω
μένω

ν και διαβαθμισμένω
ν περιγραφ

ικώ
ν δεικτώ

ν: μια συνολική τράπεζα 
447 περιγραφικώ

ν δεικτώ
ν (με ορισμένους περιγραφικούς δείκτες να αντιστοιχούν στα 

τρία επίπεδα επάρκειας και ορισμένους περιγραφικούς δείκτες να βρίσκονται ανάμεσα 
σε αυτά τα επίπεδα), και ένα μικρότερο υποσύνολο 135 βασικώ

ν περιγραφ
ικώ

ν 
δεικτώ

ν που συνδέονται σαφ
ώ

ς με κάθε ένα από τα τρία επίπεδα επάρκειας. Μ
ια 

βασική παραδοχή (η οποία βασίζεται στη στατιστική διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε 
για τη διαβάθμιση τω

ν περιγραφ
ικώ

ν δεικτώ
ν) είναι ότι αν ένα άτομο επιδεικνύει 

τη συμπεριφ
ορά που αντιστοιχεί σε έναν περιγραφ

ικό δείκτη σε προχω
ρημένο 

επίπεδο, τότε είναι πολύ πιθανό αυτό το άτομο να είναι επίσης ικανό να επιδεικνύει 
τις συμπεριφ

ορές που αντιστοιχούν στους περιγραφ
ικούς δείκτες στο μέσο και το 

βασικό επίπεδο για την ίδια ικανότητα.

Ο
ι δύο λίστες τω

ν περιγραφικώ
ν δεικτώ

ν προσφέρονται για αρκετές χρήσεις. Ω
στόσο, 

υπάρχουν και μερικές πιθανές καταχρήσεις που θα πρέπει να αποφ
εύγονται.

Ο
ι περιγραφικοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους στο 

περιβάλλον της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι διατυπώ
νονται 

στη γλώ
σσα τω

ν μαθησιακώ
ν αποτελεσμάτω

ν, οι περιγραφ
ικοί δείκτες μπορούν να 

χρησιμεύσουν ω
ς σημείο αναφ

οράς για την ανάπτυξη προγραμμάτω
ν σπουδώ

ν 
σε διαφ

ορετικά επίπεδα, από τα εθνικά προγράμματα σπουδώ
ν έω

ς τα σχολικά 
προγράμματα σπουδώ

ν, καθώ
ς και για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 

αξιολόγηση μαθησιακώ
ν δραστηριοτήτω

ν.

Επειδή, συνήθω
ς, οι ικανότητες κινητοποιούνται σε συμπλέγματα, οι εκπαιδευτές 

μπορούν 
να 

σχεδιάζουν 
μαθησιακές 

δραστηριότητες 
που 

δίνουν 
στους 

εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να εκδηλώ
νουν και να εφ

αρμόζουν συμπεριφ
ορές 

που σχετίζονται με συνδυασμούς περιγραφικώ
ν δεικτώ

ν από διαφορετικές ικανότητες. 

Α
υτές οι δραστηριότητες επομένω

ς συμβάλλουν στην ανάπτυξη τω
ν εν λόγω

 
ικανοτήτω

ν. Επιπλέον, οι περιγραφ
ικοί δείκτες μπορούν να αποτελέσουν πηγή 

έμπνευσης για τους εκπαιδευτές κατά τον σχεδιασμό εκπαιδευτικώ
ν δραστηριοτήτω

ν, 
και τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν επίσης να προσδιορίζονται με τον 
συνδυασμό και την προσαρμογή υφ

ιστάμενω
ν περιγραφ

ικώ
ν δεικτώ

ν.

Αυτό απλοποιεί το έργο τω
ν εκπαιδευτώ

ν που επιδιώ
κουν να καλύψ

ουν, με τις σχετικές 
μαθησιακές ευκαιρίες, όσο το δυνατόν περισσότερες από τις 20 ικανότητες. Θ

α ήταν 
εσφαλμένη η παραδοχή ότι οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν ω

ς στόχο να καλύπτουν 
με μεμονω

μένες μαθησιακές δραστηριότητες καθέναν από τους 447 περιγραφ
ικούς 

δείκτες ή ακόμη και τους 135 βασικούς περιγραφ
ικούς δείκτες. Π

ρώ
τον, η τράπεζα 

τω
ν περιγραφ

ικώ
ν δεικτώ

ν θα πρέπει να αποτελεί μια εργαλειοθήκη από την οποία 
οι εκπαιδευτές μπορούν να επιλέγουν και να συνδυάζουν τα περισσότερο πρόσφορα 
στοιχεία λαμβάνοντας υπόψ

η το επίπεδο τω
ν εκπαιδευόμενω

ν και το συγκεκριμένο 
περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Η

 τράπεζα δεν θα πρέπει να νοείται ω
ς λίστα 

υποχρεώ
σεω

ν. Δ
εύτερον, κατά την επιλογή τω

ν πλέον πρόσφ
ορω

ν περιγραφ
ικώ

ν 
δεικτώ

ν που πρόκειται να οριστούν ω
ς τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, 

οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν υπόψ
η ότι οι δραστηριότητες μάθησης πρέπει 

να παρέχουν ουσιαστικές ευκαιρίες ώ
στε όλοι οι εκπαιδευόμενοι να προχω

ρούν σε 
υψ

ηλότερα επίπεδα επάρκειας ή να σταθεροποιούν και να εδραιώ
νουν την επάρκειά 

τους σε διάφορες ικανότητες. Ω
ς εκ τούτου, ο επιδιω

κόμενος στόχος δεν θα πρέπει να 
είναι πολύ υψ

ηλός, π.χ. να δίνεται έμφ
αση σε περιγραφ

ικούς δείκτες προχω
ρημένου 

επιπέδου όταν πολλοί εκπαιδευόμενοι δεν είναι έτοιμοι γι’ αυτό, ούτε όμω
ς πολύ 

χαμηλός, π.χ. να επιλέγονται μόνο περιγραφ
ικούς δείκτες βασικού επιπέδου όταν 

οι εκπαιδευόμενοι έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες.

Τούτο συνδέεται επίσης με μια άλλη σημαντική χρήση τω
ν περιγραφ

ικώ
ν δεικτώ

ν, 
την αξιολόγηση. Επειδή πρόκειται για μαθησιακά αποτελέσματα, κρίνεται σκόπιμο 
οι περιγραφικοί δείκτες να χρησιμοποιούνται ω

ς σημεία αναφοράς για τους σκοπούς 
της αξιολόγησης. Ω

στόσο, επισημαίνεται ότι οι περιγραφ
ικοί δείκτες αναφ

έρονται 
στην επάρκεια και όχι στις επιδόσεις σε μία συγκεκριμένη περίσταση.

Ω
ς εκ τούτου, είναι δυνατόν ένας εκπαιδευόμενος να επιδείξει τυχαία μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, π.χ. σε μια δραστηριότητα μάθησης, 
χω

ρίς ω
στόσο να αναπαράγει αυτή τη συμπεριφ

ορά σε άλλα περιβάλλοντα. Η
 

απλή παρατήρηση ενός εκπαιδευόμενου ο οποίος επιδεικνύει τη συμπεριφ
ορά 

που αποτυπώ
νεται σε έναν περιγραφ

ικό δείκτη σε μια μεμονω
μένη περίσταση δεν 

συνεπάγεται απαραιτήτω
ς ότι ο εκπαιδευόμενος έχει επιτύχει το επίπεδο επάρκειας 

που υποδεικνύει ο εν λόγω
 περιγραφ

ικός δείκτης.

Αντίστοιχα, το γεγονός ότι σε μια εκπαιδευτική κατάσταση ένας εκπαιδευόμενος 
δεν επιδεικνύει τη συμπεριφ

ορά που αποτυπώ
νεται σε έναν περιγραφ

ικό δείκτη δεν 
επαρκεί ώ

στε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο εκπαιδευόμενος έχει χαμηλότερο 
επίπεδο επάρκειας. Ενδέχεται, στη συγκεκριμένη περίπτω

ση, τη συγκεκριμένη στιγμή, 
η συμπεριφ

ορά να μην είναι ορατή, αλλά σε άλλες περιστάσεις ο εκπαιδευόμενος 
να καταφ

έρει να επιδείξει την ενδεικνυόμενη συμπεριφ
ορά.

Επιπλέον, λόγω
 του σω

ρευτικού χαρακτήρα τω
ν περιγραφ

ικώ
ν δεικτώ

ν (και της 
εγκυρότητας της διαβάθμισης, με βάση μια στιβαρή στατιστική διαδικασία), κατά τη 
διενέργεια μιας αξιολόγησης, οι εκπαιδευτές δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν τους 

Περιγραφ
ικοί δείκτες – Χρήσεις και σκοποί ►
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καταλόγους τω
ν περιγραφ

ικώ
ν δεικτώ

ν σαν λίστες ελέγχου για να είναι βέβαιοι ότι 
έχουν καλυφθεί όλοι οι περιγραφικοί δείκτες. Για παράδειγμα, αν ένας εκπαιδευόμενος 
επιδεικνύει με συνέπεια τη συμπεριφ

ορά που αποτυπώ
νεται σε έναν περιγραφ

ικό 
δείκτη στο μέσο επίπεδο μιας συγκεκριμένης ικανότητας, δεν είναι απαραίτητο να 
ελεγχθεί ω

ς προς τους άλλους περιγραφ
ικούς δείκτες στο μέσο επίπεδο για την ίδια 

ικανότητα ή τους περιγραφ
ικούς δείκτες στο βασικό επίπεδο, επειδή το πιθανότερο 

είναι ότι έχει ήδη αποκτήσει αυτή την ικανότητα σε αυτό το επίπεδο. Αντ’ αυτού, ο 
εκπαιδευτής θα πρέπει να ελέγξει αν ο εκπαιδευόμενος επιδεικνύει συμπεριφορές που 
αντιστοιχούν στους περιγραφικούς δείκτες τής εν λόγω

 ικανότητας στο προχω
ρημένο 

επίπεδο και αν οι εν λόγω
 συμπεριφορές δεν είναι ορατές, τούτο μπορεί να αποτελέσει 

τον στόχο μελλοντικώ
ν δραστηριοτήτω

ν μάθησης.

Η
 χρήση τω

ν περιγραφ
ικώ

ν δεικτώ
ν, επειδή διατυπώ

νονται με θετικούς όρους, 
μας βοηθά να αναγνω

ρίζουμε τι είναι σε θέση να κάνουν οι εκπαιδευόμενοι, ενώ
 η 

απουσία συμπεριφ
ορώ

ν θα πρέπει να καθοδηγεί τις μελλοντικές παρεμβάσεις και 
να μη χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τον εκπαιδευόμενο με αρνητικό τρόπο. 
Ό

πω
ς φαίνεται από τους διαβαθμισμένους περιγραφικούς δείκτες που παρουσιάζονται 

στους πίνακες 6 και 7, ακόμη και οι περιγραφικοί δείκτες στο βασικό επίπεδο απαιτούν 
σημαντικό βαθμό επάρκειας.

Κίνδυνος κατάχρησης υπάρχει επίσης όταν η συμπεριφορά που αποτυπώ
νεται σε έναν 

περιγραφικό δείκτη σε βασικό επίπεδο δεν είναι ορατή. Θ
α ήταν σφάλμα να συναχθεί 

το συμπέρασμα ότι ο εκπαιδευόμενος δεν διαθέτει κανένα επίπεδο επάρκειας. Ακόμη 
και σε αυτή την περίπτω

ση, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει αποκτήσει κάποιο 
επίπεδο επάρκειας, και οι περιγραφ

ικοί δείκτες του βασικού επιπέδου μπορούν να 
είναι ο επόμενος στόχος μάθησης.

Εκτός από τις διάφ
ορες χρήσεις που εφ

αρμόζουν οι εκπαιδευτές σε περιβάλλοντα 
τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, οι περιγραφ

ικοί δείκτες μπορούν επίσης να 
χρησιμεύσουν στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, με διάφορους πιθανούς τρόπους.

Δεδομένου ότι το Πλαίσιο περιλαμβάνει τόσο την αυτεπάρκεια όσο και τις δεξιότητες 
αυτόνομης μάθησης, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εξετάζουν τους περιγραφ

ικούς 
δείκτες για το σύνολο τω

ν 20 ικανοτήτω
ν, προκειμένου να χαράζουν και να υλοποιούν 

τη δική τους πορεία ανάπτυξης. Ο
 κατάλογος τω

ν περιγραφ
ικώ

ν δεικτώ
ν μπορεί να 

τους βοηθήσει ώ
στε να προσανατολίσουν τους στόχους μάθησης με κλιμακούμενο 

και εφ
ικτό τρόπο, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες επιτυχίας και την ενδυνάμω

σή 
τους. Ο

ι περιγραφ
ικοί δείκτες χρησιμεύουν επίσης στην αυτο-αξιολόγηση καθώ

ς και 
ω

ς βοήθημα για έναν κριτικό στοχασμό στο ζήτημα της μάθησης, ο οποίος μπορεί 
να λαμβάνει χώ

ρα σε ένα περιβάλλον τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης. Ο
ι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τους περιγραφικούς δείκτες προκειμένου 
να εξετάζουν τη συμπεριφ

ορά τους σε συγκεκριμένες σχετικές περιστάσεις στο 
παρελθόν και να αναλογίζονται την πιθανή συμπεριφ

ορά τους στο μέλλον. Ό
σον 

αφορά τις αξίες, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να αναλογιστούν τι θα συνέβαινε 
στην κοινω

νία αν οι πολίτες παρέβλεπαν ή απέρριπταν το περιεχόμενο τω
ν αντίστοιχω

ν 
περιγραφ

ικώ
ν δεικτώ

ν.

Εν κατακλείδι, οι περιγραφ
ικοί δείκτες αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο τόσο 

για τους εκπαιδευτές όσο και για τους εκπαιδευόμενους. Ο
ι κίνδυνοι της πιθανής 

κατάχρησης μπορούν να αποφ
ευχθούν εφ

όσον λαμβάνονται υπόψ
η οι αρχές και 

οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στα κεφ
άλαια καθοδήγησης στον Τόμο 3 της 

παρούσας έκδοσης – ιδίω
ς, στα κεφ

άλαια σχετικά με το πρόγραμμα σπουδώ
ν, την 

παιδαγω
γική διαδικασία, την αξιολόγηση και την ολιστική σχολική προσέγγιση. 

Συνιστάται στους χρήστες του Πλαισίου να συμβουλευτούν αυτά τα κεφάλαια προτού 
χρησιμοποιήσουν τους περιγραφ

ικούς δείκτες.

Περιγραφ
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Συμπέρασμα

Ο
πω

ς έχει ήδη σημειω
θεί, το μοντέλο ικανοτήτω

ν που περιγράφ
εται σε αυτόν 

τον τόμο προσφ
έρει μια λεπτομερή περιγραφ

ή τω
ν ικανοτήτω

ν που πρέπει 
να αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι προκειμένου να γίνουν συνειδητοποιημένοι 

πολίτες που συμμετέχουν αποτελεσματικά και συμβιώ
νουν ειρηνικά με τους άλλους ω

ς 
ίσοι, σε πολιτισμικά πολύμορφ

ες δημοκρατικές κοινω
νίες. Επιπλέον, οι περιγραφ

ικοί 
δείκτες παρέχουν ένα μέσο για τον λειτουργικό ορισμό τω

ν ικανοτήτω
ν και τις 

καθιστούν πρόσφ
ορες για χρήση από τους ειδικούς της εκπαίδευσης σε τομείς 

όπω
ς ο σχεδιασμός προγραμμάτω

ν σπουδώ
ν, η διδασκαλία και η μάθηση, καθώ

ς 
και η αξιολόγηση.

Εκφ
ράζεται η ελπίδα ότι το μοντέλο ικανοτήτω

ν και οι περιγραφ
ικοί δείκτες θα 

αποδειχθούν χρήσιμοι στη λήψ
η αποφ

άσεω
ν και στον σχεδιασμό στον τομέα της 

εκπαίδευσης και θα συμβάλουν στην αξιοποίηση τω
ν εκπαιδευτικώ

ν συστημάτω
ν 

ώ
στε οι εκπαιδευόμενοι να προετοιμάζονται για τη ζω

ή τους ω
ς δημοκρατικοί και 

διαπολιτισμικά ικανοί πολίτες.

Εκφράζεται επίσης η ελπίδα ότι το Πλαίσιο θα δώ
σει στα εκπαιδευτικά συστήματα τη 

δυνατότητα να ενδυναμώ
σουν τους εκπαιδευόμενους ω

ς αυτόνομους κοινω
νικούς 

παράγοντες ικανούς να επιλέγουν και να επιδιώ
κουν τους στόχους τους στη ζω

ή μέσα 
στα όρια τω

ν δημοκρατικώ
ν θεσμώ

ν και με σεβασμό στα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα. 
Αρκετές ικανότητες στο μοντέλο έχουν άμεση σχέση με τον στόχο αυτό.

Για παράδειγμα, αν οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν μια στάση δεκτικότητας προς 
άλλους πολιτισμούς, πεποιθήσεις, κοσμοθεω

ρίες και πρακτικές, θα είναι πρόθυμοι να 
εξερευνήσουν και να διερευνήσουν άλλες οπτικές και τρόπους ζω

ής που υπάρχουν 
έξω

 από το παραδοσιακό πλαίσιο στο οποίο μεγάλω
σαν, και κατά συνέπεια θα 

διευρύνουν το φ
άσμα τω

ν εμπειριώ
ν και τους ορίζοντές τους. Αν αποκτήσουν 

δεξιότητες αυτόνομης μάθησης, θα είναι σε θέση να μαθαίνουν ανεξάρτητα για 

►
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νέες οπτικές και τρόπους ζω
ής ώ

στε να μην εξαρτώ
νται αποκλειστικά από τις 

πληροφορίες που τους δίνουν άλλοι στο άμεσο περιβάλλον τους. Αν πάλι αποκτήσουν 
δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψ

ης, θα είναι σε θέση αφ
ενός να υποβάλλουν 

τις εναλλακτικές οπτικές και τους τρόπους ζω
ής, καθώ

ς και τις νέες πληροφ
ορίες και 

ιδέες, σε λεπτομερή έλεγχο, και αφετέρου να προβαίνουν στις δικές τους αξιολογικές 
κρίσεις σχετικά με το αν κάτι είναι αποδεκτό ή ευκταίο. Επιπλέον, αν οι νέοι μάθουν να 
αποδίδουν αξία στην ανθρώ

πινη αξιοπρέπεια και στα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα, στην 
πολιτισμική πολυμορφία και στη δημοκρατία, τότε αυτές οι αξίες θα χρησιμοποιηθούν 
ω

ς βάση για όλες τις άλλες επιλογές και τις ενέργειές τους, και πρόθυμα θα συνεχίσουν 
τη ζω

ή τους με τρόπο που σέβεται την αξιοπρέπεια και τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα 
τω

ν άλλω
ν και τις αρχές της δημοκρατίας.

Εν συντομία, το να εφ
οδιαστούν οι εκπαιδευόμενοι με τις ικανότητες που 

αναφ
έρονται στο Πλαίσιο αποτελεί ουσιαστικό και απαραίτητο βήμα που συμβάλλει 

στην ενδυνάμω
σή τους και κατ’ επέκταση στην επιλογή και την επιδίω

ξη τω
ν 

στόχω
ν τους μέσα σε ένα περιβάλλον σεβασμού τω

ν ανθρω
πίνω

ν δικαιω
μάτω

ν 
και τω

ν δημοκρατικώ
ν διαδικασιώ

ν. Η
 απόκτηση αυτώ

ν τω
ν ικανοτήτω

ν μέσω
 

του εκπαιδευτικού συστήματος, παράλληλα με την καταπολέμηση τω
ν δομικώ

ν 
αδυναμιώ

ν και ανισοτήτω
ν, έχει ζω

τική σημασία για τη διασφ
άλιση της μελλοντικής 

υγείας τω
ν πολιτισμικά πολύμορφ

ω
ν δημοκρατικώ

ν κοινω
νιώ

ν και την ενδυνάμω
ση 

και την ευδοκίμηση όλω
ν τω

ν νέω
ν που ζουν μέσα σε αυτές.

Γλω
σσάριο βασικώ

ν όρω
ν

Κατάλογος όρω
ν με αλφ

αβητική σειρά

Ανεκτικότητα
Ανεκτικότητα στην αμφ

ισημία
Αξία
Άτυπη εκπαίδευση
Αυτεπάρκεια
Γλω

σσική πολυμορφ
ία

Γνώ
ση

Δ
εξιότητα

Δημοκρατία
Δημοκρατικός πολιτισμός
Διάθεση
Διαπολιτισμική ικανότητα
Διαπολιτισμικός διάλογος
Εθνοκεντρισμός
Εκπαίδευση για τα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα

Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη
Ενσυναίσθηση
Ιδιότητα του πολίτη
Ικανότητα
Κριτική κατανόηση
Μ

αθησιακό αποτέλεσμα
Μ

η τυπική εκπαίδευση
Π

εριγραφ
ικός δείκτης

Π
ολιτειακή συνείδηση

Π
ολίτης

Π
ολιτισμός

Π
ολυπρισματικότητα

Σεβασμός
Στάση
Τυπική εκπαίδευση
Υπευθυνότητα

►
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Κατάλογος όρω
ν ανά κατηγορία

Ό
ροι σχετικοί με το περιεχόμενο

Τεχνικοί όροι

Ανεκτικότητα
Ανεκτικότητα στην αμφ

ισημία
Αυτεπάρκεια
Γλω

σσική πολυμορφ
ία

Δημοκρατία
Δημοκρατικός πολιτισμός
Διαπολιτισμική ικανότητα
Διαπολιτισμικός διάλογος
Εθνοκεντρισμός
Εκπαίδευση για τα 
ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα

Εκπαίδευση για τη δημοκρατική 
ιδιότητα του πολίτη
Ενσυναίσθηση
Ιδιότητα του πολίτη
Π

ολίτης
Π

ολιτειακή συνείδηση 
Π

ολιτισμός
Π

ολυπρισματικότητα
Σεβασμός
Υπευθυνότητα

Αξία
Άτυπη εκπαίδευση
Γνώ

ση
Δ

εξιότητα
Διάθεση
Ικανότητα
Κριτική κατανόηση
Μ

αθησιακό αποτέλεσμα
Μ

η τυπική εκπαίδευση
Π

εριγραφ
ικός δείκτης

Στάση
Τυπική εκπαίδευση

Γλω
σσάριο

Ανεκτικότητα
Η

 ανεκτικότητα μπορεί να ερμηνεύεται είτε ω
ς κοινω

νικό φ
αινόμενο είτε ω

ς ατομική 
στάση. Αν δίνεται έμφ

αση στην ανεκτικότητα ω
ς ατομική στάση, η ερμηνεία του 

όρου έχει τρεις εκδοχές:
 

►
ω

ς αντώ
νυμο της μισαλλοδοξίας, που συνεπάγεται την αποδοχή και τη 

δεκτικότητα, χω
ρίς την επιβολή τω

ν απόψ
εω

ν ή τω
ν πρακτικώ

ν ενός ατόμου 
στους άλλους·

 
►

ω
ς συγκαταβατική στάση, η οποία συνδέεται με την ετυμολογική της προέλευση 

(από τα λατινικά): εδώ
 η ανεκτικότητα σημαίνει δέχομαι χω

ρίς αντίδραση κάτι 
που δεν μου αρέσει ή ακόμη και κάτι που απεχθάνομαι. Αυτή η στάση επομένω

ς 
συνδέεται συχνά με το ρήμα «ανέχομαι», το οποίο υπονοεί μια ανισομερή 
σχέση, ανάμεσα σε κάποιον που ανέχεται και σε κάποιον που γίνεται ανεκτός·

 
►

ω
ς χρήσιμο εφαλτήριο για τη διαχείριση ενός βασικού ζητήματος, δηλαδή για τη 

συμφ
ιλίω

ση, σε ατομικό επίπεδο, της πίστης στην ισότιμη αξία και αξιοπρέπεια 
όλω

ν τω
ν ανθρώ

πινω
ν όντω

ν αφ
ενός και μιας κατάστασης έντονης διαφ

ω
νίας 

ω
ς προς τις αξίες, τις πεποιθήσεις ή τις πρακτικές αφετέρου. Από αυτή τη σκοπιά, 

η ανεκτικότητα συνιστά μια δίκαιη και αντικειμενική στάση προς ανθρώ
πους 

τω
ν οποίω

ν οι απόψ
εις και οι πρακτικές διαφ

έρουν από αυτές του ατόμου και η 
οποία προϋποθέτει τη δέσμευση στον σεβασμό της ανθρώ

πινης αξιοπρέπειας.

Στην τρίτη εκδοχή, η ανεκτικότητα συνεπάγεται τη συνύπαρξη τριώ
ν αναγκαίω

ν 
συνθηκώ

ν: 
 

►
προϋπόθεση: μια κατάσταση ή διαφ

ορά ή σύγκρουση με άλλο άτομο·
 

►
διαδικασία: δέσμευση για αποφ

υγή κάθε είδους βίας, αναζήτηση μη βίαιω
ν 

τρόπω
ν για τη διευθέτηση της διαφ

ω
νίας ή την ανοχή της σύγκρουσης·

 
►

κίνητρα: η απόφαση αναζήτησης μιας μη βίαιης λύσης ή ανοχής της διαφω
νίας, η 

οποία εδράζεται στον σεβασμό για τα δικαιώ
ματα τω

ν άλλω
ν και την ανθρώ

πινη 
αξιοπρέπεια.

Σε ορισμένες περιπτώ
σεις δεν πρέπει να υπάρχει ανεκτικότητα – πρέπει να μπαίνουν 

όρια. Για παράδειγμα, ο ρατσισμός δεν θα πρέπει να γίνεται ανεκτός. Στο Π
λαίσιο, η 

ανω
τέρω

 τρίτη προσέγγιση, η οποία βασίζεται στον σεβασμό της αξιοπρέπειας όλω
ν 

τω
ν ανθρώ

πινω
ν όντω

ν και της θεμελιώ
δους ισότητας τω

ν ανθρω
πίνω

ν δικαιω
μάτω

ν, 
είναι ενσω

ματω
μένη στον ορισμό του σεβασμού.

Ανεκτικότητα στην αμφ
ισημία

Ανεκτικότητα στην αμφ
ισημία είναι μια στάση απέναντι σε καταστάσεις που είναι 

αβέβαιες και υπόκεινται σε πολλαπλές αντικρουόμενες ερμηνείες. Άνθρω
ποι με μεγάλη 

ανεκτικότητα στην αμφ
ισημία αξιολογούν αντικείμενα, γεγονότα και καταστάσεις 

με θετικό τρόπο και τα διαχειρίζονται εποικοδομητικά, ενώ
 άνθρω

ποι με χαμηλή 
ανεκτικότητα στην αμφ

ισημία υιοθετούν μία και μοναδική άκαμπτη στάση απέναντι 
στις ασαφ

είς καταστάσεις και δεν είναι ευέλικτοι στον τρόπο θεώ
ρησης του κόσμου.

Αξία
Αξία είναι η πεποίθηση σχετικά με έναν ευκταίο στόχο που κινητοποιεί τη δράση 
και χρησιμεύει ω

ς κατευθυντήρια αρχή στη ζω
ή, σε πολλές καταστάσεις. Ο

ι αξίες 
εμπεριέχουν μια κανονιστική ρυθμιστική ποιότητα σχετικά με αυτό που πρέπει 
κάποιος να κάνει ή να σκεφτεί. Ο

ι αξίες παρέχουν πρότυπα ή κριτήρια για τα ακόλουθα: 
διενέργεια αξιολογήσεω

ν· αιτιολόγηση απόψ
εω

ν, στάσεω
ν και συμπεριφ

ορώ
ν· 

σχεδιασμό συμπεριφ
ορώ

ν και απόφ
αση επιλογής μεταξύ εναλλακτικώ

ν λύσεω
ν· και, 

τέλος, παρουσίαση του εαυτού σε άλλους. Ο
ι αξίες συνδέονται με συναισθήματα ω

ς 
προς το ότι, όταν ενεργοποιούνται, διαπνέονται από αισθήματα. Επίσης, παρέχουν 
δομές γύρω

 από τις οποίες οργανώ
νονται πιο συγκεκριμένες στάσεις. Ο

ι αξίες 
επηρεάζουν τις στάσεις, ενώ

 η αξιολόγηση τω
ν αξιώ

ν τω
ν ανθρώ

πω
ν βοηθά στην 

πρόβλεψ
η τω

ν στάσεω
ν και της συμπεριφ

οράς τους. Ο
ι άνθρω

ποι οργανώ
νουν τις 

αξίες τους ιεραρχικά, με βάση τη σχετική σημασία τους, όμω
ς η σχετική σημασία 

τω
ν αξιώ

ν μεταβάλλεται συχνά κατά τη διάρκεια της ζω
ής. Σε ατομικό ψ

υχολογικό 
επίπεδο, οι αξίες είναι εσω

τερικευμένες κοινω
νικές αναπαραστάσεις ή ηθικά πιστεύω

 
που επιστρατεύουν οι άνθρω

ποι όταν καλούνται να αιτιολογήσουν τις πράξεις τους. 
Βεβαίω

ς, εκτός από ατομικά χαρακτηριστικά, οι αξίες συνιστούν και κοινω
νικές 

συμφ
ω

νίες γι’ αυτό που είναι σω
στό, καλό ή αγαπητό. Ο

ι αξίες είναι κώ
δικες ή γενικές 

αρχές που καθοδηγούν τη δράση, και όχι οι ίδιες οι ενέργειες ούτε συγκεκριμένες 
λίστες ελέγχου για το τι πρέπει να γίνει και πότε. Στις αξίες βασίζεται η αποδοκιμασία 

Γλω
σσάριο βασικώ

ν όρω
ν ►
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για ορισμένες επιλογές συμπεριφ
οράς και η επιβράβευση για άλλες. Ένα σύστημα 

αξιώ
ν περιλαμβάνει αυτό που είναι αναμενόμενο και επιθυμητό, αυτό που απαιτείται 

αλλά και αυτό που απαγορεύεται. 

Ά
τυπη εκπαίδευση

Άτυπη εκπαίδευση είναι η διά βίου διαδικασία με την οποία κάθε άτομο αποκτά 
στάσεις, αξίες, δεξιότητες και γνώ

σεις από εκπαιδευτικές επιρροές και πόρους τόσο 
μέσα από το δικό του περιβάλλον όσο και από την καθημερινή του εμπειρία (οικογένεια, 
συμμαθητές, γείτονες, συναντήσεις, βιβλιοθήκη, μέσα μαζικής ενημέρω

σης, εργασία, 
παιχνίδι, κ.λπ.).

Α
υτεπάρκεια 

Αυτεπάρκεια είναι η στάση ενός ατόμου προς τον εαυτό του. Αφ
ορά τη θετική 

πίστη στην ικανότητα του ατόμου να αναλαμβάνει τις ενέργειες που απαιτούνται 
για την επίτευξη συγκεκριμένω

ν στόχω
ν, αλλά και την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί 

να κατανοήσει τα ζητήματα, να επιλέξει τις κατάλληλες μεθόδους για την επίτευξη 
τω

ν καθηκόντω
ν του, να ξεπεράσει επιτυχώ

ς τα εμπόδια και τις νέες προκλήσεις, να 
επηρεάσει αυτό που συμβαίνει και να κάνει τη διαφ

ορά.

Συνεπώ
ς, η αυτεπάρκεια σχετίζεται με αισθήματα εμπιστοσύνης ενός ατόμου στις 

ικανότητές του. Η
 χαμηλή αυτεπάρκεια μπορεί να αποθαρρύνει τη δημοκρατική και 

διαπολιτισμική συμπεριφορά ακόμη και όταν υπάρχει υψ
ηλό επίπεδο ικανότητας, ενώ

 
μια μη ρεαλιστική υψ

ηλή αυτεπάρκεια μπορεί να οδηγήσει στη ματαίω
ση και στην 

απογοήτευση. Μ
ια βέλτιστη στάση είναι η σχετικά υψ

ηλή αυτεπάρκεια σε συνδυασμό 
με ένα ρεαλιστικά εκτιμώ

μενο υψ
ηλό επίπεδο δυνατοτήτω

ν, που ενθαρρύνουν 
τα άτομα να αντιμετω

πίζουν τις νέες προκλήσεις και να αναλαμβάνουν δράση σε 
ζητήματα που τους απασχολούν. Η

 αυτεπάρκεια περιλαμβάνει επίσης ένα αίσθημα 
εμπιστοσύνης προς τη δημοκρατική συμμετοχή και την ανάληψ

η ενεργειώ
ν που 

κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη δημοκρατικώ
ν στόχω

ν (συμπεριλαμβανομένης 
της αμφ

ισβήτησης και της απόδοσης ευθυνώ
ν σε όσους βρίσκονται σε θέσεις ισχύος 

και εξουσίας όταν οι αποφ
άσεις ή οι πράξεις τους κρίνονται άδικες ή άνομες), καθώ

ς 
και ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης όσον αφ

ορά την εμπλοκή στον διαπολιτισμικό 
διάλογο με όσους θεω

ρείται ότι έχουν διαφ
ορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς.

Γλω
σσική πολυμορφ

ία
Γλω

σσική πολυμορφ
ία είναι η δυνατότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί πολλές 

γλώ
σσες με δεκτικότητα και/ή παραγω

γικότητα, ανεξαρτήτω
ς του επιπέδου ικανότητας 

στο οποίο έχει φ
τάσει σε κάθε γλώ

σσα.

Γνώ
ση

Γνώ
ση/Γνώ

σεις είναι το σώ
μα τω

ν δομημένω
ν και διασυνδεδεμένω

ν πληροφ
οριώ

ν 
που κατέχει ένα άτομο. Ο

ι γνώ
σεις συνδέονται στενά με την έννοια της κατανόησης. 

Στην εκπαίδευση, η γνώ
ση θεω

ρείται ουσιαστικό στοιχείο του προγράμματος 
σπουδώ

ν, συχνά αναφ
έρεται ω

ς περιεχόμενο του προγράμματος σπουδώ
ν, και 

περικλείει τα ουσιαστικά στοιχεία που η ανθρω
πότητα έχει συσσω

ρεύσει με το 
πέρασμα του χρόνου και τα οποία το σχολείο υποτίθεται ότι μεταλαμπαδεύει στις 

επόμενες γενιές ώ
στε να σημειώ

νεται εξέλιξη στην κατανόηση του κόσμου και την 
πρόοδο της ανθρώ

πινης κοινω
νίας.

Δ
εξιότητα

Στο παρόν Πλαίσιο, δεξιότητα είναι η δυνατότητα ενός ατόμου να εκτελεί ένα περίπλοκο, 
καλά οργανω

μένο πρότυπο είτε σκέψης είτε συμπεριφοράς με προσαρμοστικό τρόπο, 
ώ

στε να επιτυγχάνει έναν συγκεκριμένο σκοπό ή στόχο.

Δ
ημοκρατία

Δημοκρατία σημαίνει διακυβέρνηση από τον λαό ή για λογαριασμό του λαού. Βασικό 
χαρακτηριστικό της είναι η συμμόρφ

ω
ση προς τις απόψ

εις της πλειοψ
ηφ

ίας. Σε μια 
δημοκρατία, η υπέρτατη εξουσία πηγάζει από τον λαό και ασκείται από τον λαό με 
άμεσο τρόπο (άμεση δημοκρατία) ή από τους εκλεγμένους αντιπροσώ

πους του 
λαού που προκύπτουν από ένα ελεύθερο εκλογικό σύστημα (αντιπροσω

πευτική 
δημοκρατία).

Ο
ι πυλώ

νες της δημοκρατίας είναι:
 

►
η λαϊκή κυριαρχία·

 
►

η κυβέρνηση η οποία βασίζεται στη συναίνεση τω
ν κυβερνω

μένω
ν·

 
►

η αρχή της πλειοψ
ηφ

ίας·
 

►
τα δικαιώ

ματα τω
ν μειονοτήτω

ν·
 

►
η διασφ

άλιση τω
ν θεμελιω

δώ
ν ανθρω

πίνω
ν δικαιω

μάτω
ν·

 
►

οι ελεύθερες και ανόθευτες εκλογές·
 

►
η ισότητα απέναντι στον νόμο·

 
►

η τήρηση της νομιμότητας·
 

►
τα συνταγματικά όρια της κυβέρνησης·

 
►

ο κοινω
νικός, οικονομικός και πολιτικός πλουραλισμός, μεταξύ άλλω

ν η 
αναγνώ

ριση τω
ν ανεξάρτητω

ν οργανώ
σεω

ν της κοινω
νίας τω

ν πολιτώ
ν·

 
►

οι αξίες της συνεργασίας, ο θεμιτός ανταγω
νισμός και ο συμβιβασμός.

Τα σύγχρονα δημοκρατικά πρότυπα υπερβαίνουν την κλασική αντιπροσω
πευτική 

δημοκρατία, στην οποία κύριος ρόλος τω
ν πολιτώ

ν είναι να αναθέτουν μέσω
 της 

ψ
ήφου τους στους αντιπροσώ

πους τους την ευθύνη για τη χάραξη και την εφαρμογή 
τω

ν δημόσιω
ν πολιτικώ

ν. Επομένω
ς, τα σύγχρονα πρότυπα έχουν τη μορφ

ή της 
συμμετοχικής δημοκρατίας, όπου οι δημόσιοι θεσμοί συμμορφ

ώ
νονται με τις αρχές 

της χρηστής διακυβέρνησης και οι πολίτες έχουν τη νομιμότητα να συμμετέχουν σε 
όλες τις φ

άσεις του κύκλου της δημόσιας πολιτικής.

Δ
ημοκρατικός πολιτισμός

Η
 δημοκρατία είναι κάτι παραπάνω

 από το άθροισμα τω
ν θεσμώ

ν της. Μ
ια υγιής 

δημοκρατία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη ενός δημοκρατικού 
πολιτισμού μεταξύ τω

ν πολιτώ
ν. Ο

 όρος «δημοκρατικός πολιτισμός» τονίζει το γεγονός 
ότι, αφ

ενός η δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει χω
ρίς δημοκρατικούς θεσμούς και 

νόμους, και αφ
ετέρου αυτοί οι θεσμοί και οι νόμοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν 

Γλω
σσάριο βασικώ

ν όρω
ν ►
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στην πράξη παρά μόνο αν εδράζονται σε έναν δημοκρατικό πολιτισμό, δηλαδή, σε 
δημοκρατικές αξίες, στάσεις και πρακτικές τις οποίες συμμερίζονται τόσο οι πολίτες 
όσο και οι θεσμοί. Μ

εταξύ άλλω
ν, αυτές αφ

ορούν τη δέσμευση στο κράτος δικαίου 
και τα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα, τη δέσμευση στη δημόσια σφ

αίρα, την πεποίθηση 
ότι οι συγκρούσεις πρέπει να επιλύονται ειρηνικά, την αναγνώ

ριση και τον σεβασμό 
της διαφ

ορετικότητας, την προθυμία του ατόμου να εκφ
ράζει τις απόψ

εις του, την 
προθυμία του ατόμου να ακούει τις απόψ

εις τω
ν άλλω

ν, τη δέσμευση στις αποφάσεις 
που λαμβάνουν οι πλειοψ

ηφ
ίες, τη δέσμευση για προστασία τω

ν μειονοτήτω
ν και 

τω
ν δικαιω

μάτω
ν τους, και την προθυμία για συμμετοχή σε διάλογο πέρα από τις 

διαφ
ορές σε πολιτισμικό επίπεδο. Ο

 δημοκρατικός πολιτισμός προϋποθέτει επίσης 
το ενδιαφ

έρον για την ευημερία τω
ν συνανθρώ

πω
ν αλλά και του περιβάλλοντος 

μέσα στο οποίο ζούμε.

Διάθεση
Διάθεση είναι μια αδιάκοπη οργάνω

ση τω
ν εσω

τερικώ
ν ψ

υχολογικώ
ν παραγόντω

ν 
που εκφράζεται ω

ς σταθερή και συνεπής τάση εκδήλω
σης συγκεκριμένω

ν προτύπω
ν 

σκέψ
ης, συναισθημάτω

ν ή συμπεριφ
οράς σε ένα ευρύ φ

άσμα περιστάσεω
ν και 

απουσία εξω
τερικού εξαναγκασμού ή εξω

γενώ
ν ανταμοιβώ

ν. Η
 διάθεση πρέπει να 

διαφοροποιείται από τη δυνατότητα. Για παράδειγμα, ένας άνθρω
πος μπορεί να είναι 

ικανός να διατυπώ
νει επιχειρήματα που αντιτίθενται στη δική του θέση πάνω

 σε ένα 
θέμα όταν του ζητηθεί (έχει τη δυνατότητα), ω

στόσο συνήθω
ς δεν το κάνει (δεν έχει 

τη διάθεση). Ο
μοίω

ς, ένας άνθρω
πος μπορεί να κατέχει τις δεξιότητες, τις γνώ

σεις 
και την κατανόηση που απαιτούνται ώ

στε να εκδηλώ
σει έναν συγκεκριμένο τύπο 

συμπεριφ
οράς, ω

στόσο του λείπει η διάθεση να τις αξιοποιήσει. Επομένω
ς, διάθεση 

είναι ένα σύμπλεγμα προτιμήσεω
ν και προθέσεω

ν το οποίο συνδυάζεται με ένα 
σύνολο δυνατοτήτω

ν που επιτρέπουν την υλοποίηση αυτού του συμπλέγματος με 
συγκεκριμένο τρόπο. Η

 διάθεση δεν περιλαμβάνεται στο Πλαίσιο, επειδή ενυπάρχει 
στον ορισμό της ικανότητας που αποτελεί τη βάση ολόκληρου του Πλαισίου – δηλαδή, 
η ικανότητα ω

ς κινητοποίηση και ανάπτυξη ικανοτήτω
ν μέσω

 της συμπεριφ
οράς. 

Αν οι ικανότητες δεν κινητοποιούνται ούτε αναπτύσσονται (αν δεν υπάρχει διάθεση 
να χρησιμοποιηθούν στη συμπεριφ

ορά), τότε ένα άτομο δεν μπορεί να θεω
ρείται 

ικανό. Μ
ε άλλα λόγια, η διάθεση ενός ατόμου να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του 

στη συμπεριφ
ορά είναι εγγενής στην ίδια την έννοια της ικανότητας –ικανότητα 

χω
ρίς διάθεση δεν υπάρχει.

Διαπολιτισμική ικανότητα
Δ

ιαπολιτισμική ικανότητα είναι η δυνατότητα κινητοποίησης και η ανάπτυξη 
συναφ

ώ
ν ψ

υχολογικώ
ν πόρω

ν, ώ
στε ένα άτομο να ανταποκρίνεται κατάλληλα και 

αποτελεσματικά στις απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν 
οι διαπολιτισμικές καταστάσεις. Ειδικότερα, περικλείει έναν συνδυασμό αξιώ

ν, 
στάσεω

ν, δεξιοτήτω
ν, γνώ

σεω
ν και κριτικής κατανόησης που εφ

αρμόζονται μέσω
 

της δράσης και επιτρέπουν σε έναν άνθρω
πο να:

 
►

κατανοεί και να σέβεται αυτούς που θεω
ρείται ότι έχουν διαφ

ορετικούς 
πολιτισμικούς δεσμούς από τον ίδιο·

 
►

ανταποκρίνεται κατάλληλα, αποτελεσματικά και με σεβασμό κατά την 
αλληλεπίδραση και την επικοινω

νία μαζί τους·

 
►

δραιώ
νει θετικές και εποικοδομητικές σχέσεις με αυτούς τους ανθρώ

πους.

«Μ
ε σεβασμό» σημαίνει ότι ένα άτομο αντιμετω

πίζει θετικά, εκτιμά και δίνει αξία σε 
ένα άλλο άτομο· «κατάλληλα» σημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες σε μια διαπολιτισμική 
κατάσταση είναι εξίσου ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι η αλληλεπίδραση 
συμβαίνει εντός αναμενόμενω

ν πολιτισμικώ
ν κανόνω

ν· και «αποτελεσματικά» 
σημαίνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ικανοί να επιτυγχάνουν τους στόχους τους 
στην αλληλεπίδραση, τουλάχιστον εν μέρει.

Διαπολιτισμικός διάλογος
Διαπολιτισμικός διάλογος είναι μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψεω

ν, με βάση την αμοιβαία 
κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό, ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες που θεω

ρείται ότι 
έχουν διαφορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς μεταξύ τους. Προϋποθέτει την ελευθερία 
και τη δυνατότητα αυτοέκφ

ρασης, καθώ
ς και την προθυμία και την ικανότητα ενός 

ατόμου να αφουγκράζεται τις απόψεις άλλω
ν. Ο

 διαπολιτισμικός διάλογος προάγει την 
εποικοδομητική δέσμευση σε όλες τις αντιληπτές πολιτισμικές διαφ

ορές, περιορίζει 
την αδιαλλαξία, την προκατάληψ

η και τα στερεότυπα, και συμβάλλει στην πολιτική, 
κοινω

νική, πολιτισμική και οικονομική ενσω
μάτω

ση και στη συνοχή τω
ν πολιτισμικά 

πολύμορφ
ω

ν κοινω
νιώ

ν. Π
ροάγει την ισότητα, την ανθρώ

πινη αξιοπρέπεια και ένα 
αίσθημα κοινού σκοπού. Στόχος του είναι η ανάπτυξη μιας βαθύτερης κατανόησης 
μεταξύ τω

ν ποικίλω
ν κοσμοθεω

ριώ
ν και πρακτικώ

ν, η ενίσχυση της συνεργασίας και 
της συμμετοχής (ή η ελευθερία τω

ν επιλογώ
ν), η δυνατότητα προσω

πικής ανάπτυξης 
και μεταμόρφ

ω
σης, και η προαγω

γή του σεβασμού προς τον άλλο.

Ο
 διαπολιτισμικός διάλογος μπορεί να είναι δύσκολη διαδικασία. Αυτό ισχύει κυρίω

ς 
όταν οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται τους άλλους ω

ς εκπροσώ
πους πολιτισμώ

ν με 
τους οποίους έχουν συγκρουσιακή σχέση (π.χ. ω

ς απόρροια αλλοτινώ
ν ή υφιστάμενω

ν 
ένοπλω

ν συγκρούσεω
ν) ή όταν ένας συμμετέχω

ν πιστεύει πω
ς η δική του πολιτισμική 

ομάδα έχει βιώ
σει μεγάλα δεινά (π.χ. καταφ

ανή διάκριση, υλική εκμετάλλευση ή 
γενοκτονία) εξαιτίας άλλης ομάδας στην οποία θεω

ρεί ότι ανήκει ο συνομιλητής του. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, ο διαπολιτισμικός διάλογος μπορεί να αποβεί εξαιρετικά 
δύσκολος και να απαιτεί υψ

ηλό επίπεδο διαπολιτισμικής ικανότητας και μεγάλου 
βαθμού συναισθηματική και κοινω

νική ευαισθησία, δέσμευση, επιμονή και θάρρος.

Εθνοκεντρισμός
Εθνοκεντρισμός είναι η θεώ

ρηση σύμφ
ω

να με την οποία ο πρω
τογενής πολιτισμός 

ενός ατόμου αποτελεί το κέντρο τω
ν πάντω

ν, και με βάση αυτό γίνεται η διαβάθμιση 
και η αξιολόγηση όλω

ν τω
ν υπολοίπω

ν. Εθνοκεντρισμός είναι επίσης η προκατάληψ
η 

που εκφ
ράζεται με τη σκέψ

η ότι οι τρόποι μιας ομάδας είναι ανώ
τεροι όλω

ν τω
ν 

άλλω
ν. Διακρίνονται τρεις μορφ

ές εθνοκεντρισμού:
 

►
άρνηση: η αδυναμία ή η απόρριψ

η της γνω
στικής κατανόησης της πολιτισμικής 

διαφοράς, η οποία οδηγεί σε άσχετες ή απλοϊκές παρατηρήσεις για τους άλλους 
πολιτισμούς.

 
►

άμυνα: η αναγνώ
ριση της πολιτισμικής διαφ

οράς, η οποία συνδυάζεται με την 
αρνητική αξιολόγηση τω

ν παρεκκλίσεω
ν από τον οικείο πολιτισμό –όπου όσο 

μεγαλύτερη είναι η διαφ
ορά τόσο περισσότερο αρνητική η αξιολόγηση– και 

χαρακτηρίζεται από μια δυϊστική σκέψ
η του τύπου «Εμείς εναντίον Αυτώ

ν».

Γλω
σσάριο βασικώ

ν όρω
ν ►
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►

ελαχιστοποίηση της διαφ
οράς: η αναγνώ

ριση και αποδοχή τω
ν επιφ

ανειακώ
ν 

πολιτισμικώ
ν διαφ

ορώ
ν και πεποίθηση πω

ς όλα τα ανθρώ
πινα όντα είναι ίδια, 

με έμφ
αση στην ομοιότητα τω

ν ανθρώ
πω

ν και στην ύπαρξη κοινώ
ν βασικώ

ν 
αρχώ

ν, ενώ
 παράλληλα προσδιορίζεται η βάση αυτής της ομοιότητας με 

εθνοκεντρικούς όρους (όλοι είναι ουσιαστικά όπω
ς «εμείς»).

Εκπαίδευση για τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα
Εκπαίδευση για τα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα είναι η εκπαίδευση, επιμόρφ

ω
ση, 

ευαισθητοποίηση, ενημέρω
ση, καθώ

ς και οι πρακτικές και δραστηριότητες 
που αποσκοπούν –εφ

οδιάζοντας τους εκπαιδευόμενους με γνώ
σεις, δεξιότητες 

και κατανόηση και αναπτύσσοντας τις στάσεις και τη συμπεριφ
ορά τους– στην 

ενδυνάμω
ση τω

ν εκπαιδευόμενω
ν έτσι ώ

στε να συμβάλλουν στην οικοδόμηση 
και την υπεράσπιση μιας καθολικής κουλτούρας ανθρω

πίνω
ν δικαιω

μάτω
ν στην 

κοινω
νία, με στόχο την προώ

θηση και την προστασία τω
ν δικαιω

μάτω
ν του ανθρώ

που 
και τω

ν θεμελιω
δώ

ν ελευθεριώ
ν του. Η

 εκπαίδευση για τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα 
περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις:

 
►

μάθηση πάνω
 στα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα, γνώ

ση για τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα, 
τι είναι και πώ

ς επιτυγχάνεται η διαφ
ύλαξη ή η προστασία τους·

 
►

μάθηση μέσα από τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα, όπου αναγνω
ρίζεται αφ

ενός 
ότι το πλαίσιο και ο τρόπος οργάνω

σης και παροχής της μάθησης πρέπει 
να συνάδουν με τις αξίες τω

ν δικαιω
μάτω

ν του ανθρώ
που (π.χ. συμμετοχή, 

ελευθερία σκέψ
ης και έκφ

ρασης) και αφ
ετέρου ότι, στην εκπαίδευση για τα 

ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα, η διαδικασία μάθησης είναι εξίσου σημαντική με το 
περιεχόμενό της·

 
►

μάθηση για τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα, με την ανάπτυξη δεξιοτήτω
ν, στάσεω

ν 
και αξιώ

ν ώ
στε οι εκπαιδευόμενοι να εφ

αρμόζουν τις αξίες τω
ν ανθρω

πίνω
ν 

δικαιω
μάτω

ν στη ζω
ή τους και να αναλαμβάνουν δράση, μεμονω

μένα ή μαζί 
με άλλα άτομα, για την προώ

θηση και την υπεράσπιση τω
ν ανθρω

πίνω
ν 

δικαιω
μάτω

ν.

Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη
Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη είναι η εκπαίδευση, επιμόρφω

ση, 
ευαισθητοποίηση, ενημέρω

ση, καθώ
ς και οι πρακτικές και οι δραστηριότητες 

που αποσκοπούν –εφ
οδιάζοντας τους εκπαιδευόμενους με γνώ

σεις, δεξιότητες 
και κατανόηση και αναπτύσσοντας τις στάσεις και τη συμπεριφ

ορά τους– στην 
ενδυνάμω

σή τους έτσι ώ
στε να ασκούν και να υπερασπίζονται τα δημοκρατικά 

δικαιώ
ματα και τις υποχρεώ

σεις τους στην κοινω
νία, να αποδίδουν αξία στη 

διαφ
ορετικότητα και να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη δημοκρατική ζω

ή, με 
στόχο την προαγω

γή και την προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Καθώ
ς η δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη δεν περιορίζεται στο νομικό καθεστώ

ς 
του πολίτη και στο δικαίω

μα ψ
ήφ

ου που αυτό το καθεστώ
ς παρέχει, η εκπαίδευση 

για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της ζω
ής σε μια 

δημοκρατική κοινω
νία και, ω

ς εκ τούτου, σχετίζεται με ευρύ φ
άσμα θεμάτω

ν όπω
ς 

η βιώ
σιμη ανάπτυξη, η συμμετοχή τω

ν ανθρώ
πω

ν με αναπηρία στην κοινω
νία, η 

ενσω
μάτω

ση της διάστασης του φύλου, η πρόληψ
η της τρομοκρατίας και πολλά άλλα.

Ενσυναίσθηση
Ενσυναίσθηση είναι το σύνολο τω

ν δεξιοτήτω
ν που απαιτούνται ώ

στε ένα άτομο να 
κατανοεί και να συμμερίζεται τις σκέψ

εις, τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματα τω
ν 

άλλω
ν, αλλά και να βλέπει τον κόσμο μέσα από τη δική τους οπτική. Η

 ενσυναίσθηση 
περικλείει τη δυνατότητα του ατόμου αφ

ενός να βγαίνει από το δικό του ψ
υχολογικό 

πλαίσιο αναφοράς (να αποσπάται από τη δική του οπτική) και αφετέρου να επιστρατεύει 
τη φ

αντασία του ώ
στε να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί το ψ

υχολογικό πλαίσιο 
αναφ

οράς και την οπτική ενός άλλου ατόμου. Αυτή η δεξιότητα είναι θεμελιώ
δης 

ώ
στε το άτομο να είναι σε θέση να συμπεραίνει τους πολιτισμικούς δεσμούς, τις 

κοσμοθεω
ρίες, τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφ

έροντα, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες 
και τις ανάγκες τω

ν άλλω
ν.

Επομένω
ς, στο μοντέλο τω

ν ικανοτήτω
ν για δημοκρατικό πολιτισμό, η ενσυναίσθηση 

εκλαμβάνεται ω
ς δεξιότητα. Ω

στόσο, στην καθημερινότητα ή στον επιστημονικό 
λόγο συναντώ

νται και άλλες ερμηνείες (για παράδειγμα, η συναισθηματική μόλυνση 
ή μετάδοση συναισθημάτω

ν, όπου ένα άτομο «κολλάει» και συμμερίζεται τα 
συναισθήματα του άλλου ατόμου).

Διακρίνονται τρεις διαφ
ορετικές μορφ

ές ενσυναίσθησης:
 

►
γνω

στική ανάληψ
η της οπτικής του άλλου – η δυνατότητα επίγνω

σης και 
κατανόησης τω

ν αντιλήψ
εω

ν, τω
ν σκέψ

εω
ν και τω

ν πεποιθήσεω
ν του άλλου·

 
►

συναισθηματική ανάληψ
η της οπτικής του άλλου – η δυνατότητα επίγνω

σης και 
κατανόησης τω

ν συναισθημάτω
ν, τω

ν αισθημάτω
ν και τω

ν αναγκώ
ν του άλλου·

 
►

συμπόνια, η οποία ενίοτε αποκαλείται «συμπονετική ενσυναίσθηση» ή 
«ενσυναισθητικό ενδιαφ

έρον» – η δυνατότητα βίω
σης αισθημάτω

ν οίκτου 
και ανησυχίας για τους άλλους, με βάση την κατανόηση είτε της γνω

στικής 
ή συναισθηματικής τους κατάστασης είτε της υλικής ή οικονομικής τους 
κατάστασης.

Ιδιότητα του πολίτη 

Ο
 όρος «ιδιότητα του πολίτη» έχει δύο διαφ

ορετικές σημασίες:

 
►

το νομικό καθεστώ
ς ενός ατόμου ω

ς προς ένα κράτος (το οποίο αποδεικνύεται 
με το διαβατήριο) 17·

 
►

η άσκηση τω
ν δικαιω

μάτω
ν και τω

ν υποχρεώ
σεω

ν ενός πολίτη σε μια 
(συμμετοχική) δημοκρατική κοινω

νία.

Ένα άτομο μπορεί να είναι πολίτης ενός κράτους χω
ρίς να συμμετέχει στις δημόσιες 

υποθέσεις, ενώ
 ένα άτομο που δεν είναι πολίτης (υπό τη νομική έννοια) μπορεί να 

συμμετέχει ω
ς ενεργός πολίτης μέσα από διάφ

ορες δραστηριότητες συμμετοχής 
πολιτώ

ν στα κοινά.

Γλω
σσάριο βασικώ

ν όρω
ν ►
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Στο παρόν Πλαίσιο, η «ιδιότητα του πολίτη» αναφ
έρεται στην ενεργό συμμετοχή τω

ν 
πολιτώ

ν σε δημοκρατικές διαδικασίες και θεσμούς, όπου ασκούν τα δικαιώ
ματα και 

τις υποχρεώ
σεις τους.

Ικανότητα
Ικανότητα είναι η δυνατότητα κινητοποίησης και ανάπτυξης αξιώ

ν, στάσεω
ν, 

δεξιοτήτω
ν, γνώ

σεω
ν και/ή κατανόησης με στόχο την κατάλληλη και αποτελεσματική 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία συνεπάγεται την επιλογή, την 
ενεργοποίηση, τον συντονισμό και την οργάνω

ση του σχετικού συνόλου αξιώ
ν, 

στάσεω
ν, γνώ

σεω
ν, κατανόησης και δεξιοτήτω

ν και την εφ
αρμογή αυτώ

ν μέσω
 της 

κατάλληλης για τις εν λόγω
 καταστάσεις συμπεριφ

οράς. Εκτός από αυτή τη σφ
αιρική 

και ολιστική χρήση του όρου «ικανότητα», ο όρος «ικανότητες» (στον πληθυντικό) 
χρησιμοποιείται στο παρόν Πλαίσιο για να δηλώ

σει τους συγκεκριμένους ατομικούς 
πόρους (δηλαδή, τις συγκεκριμένες αξίες, στάσεις, δεξιότητες, γνώ

σεις και κατανόηση) 
που κινητοποιούνται και αναπτύσσονται για την παραγω

γή μιας ικανής συμπεριφοράς. 

Κριτική κατανόηση
Η

 κριτική κατανόηση περιλαμβάνει την αντίληψ
η και την αναγνώ

ριση ενός νοήματος 
και συνεπάγεται έναν συγκεκριμένο τρόπο σύνδεσης με τη γνώ

ση. Απαιτεί εξέταση 
τω

ν γνώ
σεω

ν, κριτική ανάλυση του περιεχομένου και τω
ν πηγώ

ν τους, σύγκριση 
διαφ

όρω
ν οπτικώ

ν για το ίδιο θέμα, συνδυασμό νεοαποκτηθεισώ
ν γνώ

σεω
ν και 

γνώ
σεω

ν που έχουν αποκτηθεί στο παρελθόν από διάφ
ορες πηγές, ένταξη τω

ν 
γνώ

σεω
ν σε ένα συγκεκριμένο κοινω

νικοπολιτισμικό περιβάλλον, σχετικοποίηση 
του νοήματός τους και αξιολόγηση διαφ

ορετικώ
ν ιδεώ

ν και θέσεω
ν με βάση ποικίλα 

επιχειρήματα. Επομένω
ς, η κριτική κατανόηση περιλαμβάνει τον ενεργό στοχασμό και 

την κριτική αξιολόγηση αυτώ
ν που αποτελούν αντικείμενο της κατανόησης και της 

ερμηνείας (σε αντιδιαστολή με την αυτόματη, συνήθη και απερίσκεπτη ερμηνεία). Η
 

κριτική κατανόηση καταδεικνύεται από τη δυνατότητα όχι μόνο αναπαραγω
γής της 

γνώ
σης αλλά και εφ

αρμογής της γνώ
σης σε νέα περιβάλλοντα και με δημιουργικούς 

τρόπους.

Μ
αθησιακό αποτέλεσμα

Μ
αθησιακό αποτέλεσμα είναι μια δήλω

ση για όσα ένας εκπαιδευόμενος αναμένεται 
να ξέρει, να κατανοεί και/ή να εφ

αρμόζει μετά την ολοκλήρω
ση μιας μαθησιακής 

διαδικασίας. 

Π
εριγραφ

ικός δείκτης
Περιγραφικός δείκτης είναι μια δήλω

ση που περιγράφει μια ευδιάκριτη και μετρήσιμη 
συμπεριφ

ορά ενός εκπαιδευόμενου και καταδεικνύει την επίτευξη ή την απόκτηση 
ενός συγκεκριμένου επιπέδου επάρκειας ω

ς προς μια συγκεκριμένη ικανότητα. Ο
ι 

περιγραφικοί δείκτες διατυπώ
νονται θετικά και είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο.

Μ
η τυπική εκπαίδευση

Μ
η τυπική εκπαίδευση είναι κάθε σχεδιασμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει 

στόχο τη βελτίω
ση μιας σειράς δεξιοτήτω

ν και ικανοτήτω
ν, έξω

 από το επίσημο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Π
ολίτης 

Ο
 όρος «πολίτης» έχει δύο διαφ

ορετικές σημασίες:
 

►
το άτομο που διέπεται από το αντικειμενικό νομικό καθεστώ

ς της ιδιότητας του 
πολίτη ενός κράτους όπω

ς ορίζεται από τους νόμους και τους κανονισμούς του 
οικείου κράτους. Συνήθω

ς, το κριτήριο για αυτό το καθεστώ
ς είναι η κατοχή ή 

μη διαβατηρίου του εν λόγω
 κράτους·

 
►

κάθε άτομο που επηρεάζεται από τις αποφ
άσεις που λαμβάνει μια πολιτεία 

ή τοπική αρχή σε ζητήματα πολιτικής ή πολιτώ
ν, και το οποίο είναι ικανό να 

συμμετέχει στις σχετικές διαδικασίες, με οποιονδήποτε τρόπο. Υπό αυτή την 
ευρεία έννοια του όρου, νόμιμοι πολίτες δεν είναι όλοι οι πολίτες. Για παράδειγμα, 
οι μετανάστες πρώ

της γενιάς μπορεί να μην έχουν νόμιμη ιδιότητα πολίτη 
στη χώ

ρα όπου διαμένουν· ω
στόσο ακόμη και αν δεν έχουν δικαίω

μα ψ
ήφ

ου 
στις εθνικές εκλογές, μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες που άπτονται 
της πολιτικής και τω

ν πολιτώ
ν μέσω

 ποικίλω
ν άλλω

ν τρόπω
ν, μεταξύ άλλω

ν 
σε τοπικές οργανώ

σεις, συνδικαλιστικές οργανώ
σεις και ομάδες πίεσης (π.χ. 

αντιρατσιστικές οργανώ
σεις, οργανώ

σεις υπεράσπισης τω
ν ανθρω

πίνω
ν 

δικαιω
μάτω

ν ή περιβαλλοντικές οργανώ
σεις). 

Στο παρόν Π
λαίσιο, ο όρος «πολίτης» χρησιμοποιείται για να υποδηλώ

σει όλα τα 
άτομα που επηρεάζονται από τη δημοκρατική λήψ

η αποφ
άσεω

ν και μπορούν 
να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες και δημοκρατικούς θεσμούς (και 
δεν υποδηλώ

νει μόνο τα άτομα που κατέχουν τη νόμιμη ιδιότητα του πολίτη ενός 
συγκεκριμένου κράτους).

Π
ολιτειακή συνείδηση 

Π
ολιτειακή συνείδηση είναι η στάση ενός ατόμου προς άλλα άτομα, εκτός από τα 

μέλη της οικογένειας και τους φ
ίλους. Π

ρόκειται για την αίσθηση του ανήκειν σε 
μια ομάδα ή σε μια κοινότητα, για την επίγνω

ση της ύπαρξης άλλω
ν ανθρώ

πω
ν 

στην ομάδα, για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνέπειες τω
ν πράξεω

ν του 
ατόμου προς τους άλλους, για την αλληλεγγύη με τα άλλα μέλη της ομάδας και μια 
αίσθηση καθήκοντος πολίτη προς την ομάδα. Ο

ι ομάδες ή οι κοινότητες σε σχέση 
με τις οποίες μπορεί να εκφ

ράζεται η πολιτειακή συνείδηση περιλαμβάνουν άτομα 
που διαβιούν σε μια συγκεκριμένη γεω

γραφ
ική περιοχή (π.χ. μια γειτονιά, μια πόλη ή 

ένα μεγάλο αστικό κέντρο, μια χώ
ρα, μια ομάδα χω

ρώ
ν όπω

ς η Ευρώ
πη ή η Αφ

ρική 
ή ολόκληρος ο κόσμος στην περίπτω

ση της «παγκόσμιας κοινότητας»), εθνοτικές 
ομάδες, θρησκευτικές ομάδες, ομάδες δραστηριοτήτω

ν αναψ
υχής ή οποιοδήποτε 

άλλο είδος κοινω
νικής ή πολιτισμικής ομάδας για την οποία ένα άτομο έχει την 

αίσθηση ότι είναι μέλος της. Κάθε άτομο ανήκει σε πολυάριθμες ομάδες και μπορεί 
να τηρεί μια στάση πολιτειακής συνείδησης προς μία ή περισσότερες από αυτές.Ο

ι 
δημοκρατικές κοινω

νίες χρειάζονται ανθρώ
πους προσανατολισμένους στην κοινω

νία 

Γλω
σσάριο βασικώ

ν όρω
ν ►
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που ενδιαφ
έρονται για την ευημερία της ομάδας ή της κοινότητας. Το αμοιβαίο 

ενδιαφ
έρον και η εμπιστοσύνη, σε συνδυασμό με τους κοινούς στόχους και τους 

ποικίλους πόρους, καταλήγουν στη δέσμευση και τη συμμετοχή. Ό
ταν οι άνθρω

ποι 
έχουν την αίσθηση ότι κάτι δικό τους διακυβεύεται εκτός από το άμεσο ατομικό 
συμφ

έρον τους, εμπλέκονται στην κοινω
νική ζω

ή. Υπάρχει διαφ
ορά ανάμεσα στην 

πολιτειακή συνείδηση σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινω
νία και στα «καθήκοντα 

του πολίτη» που επιβάλλουν τα απολυταρχικά καθεστώ
τα (οι άνθρω

ποι με πολιτειακή 
συνείδηση σκέφ

τονται και ενεργούν με βάση τη δική τους γνήσια πεποίθηση και 
απόφ

αση) ή στο ενδιαφ
έρον για το κοινό καλό στις κολεκτιβιστικές κοινω

νίες (οι 
άνθρω

ποι με πολιτειακή συνείδηση δεν αποποιούνται τα δικά τους ενδιαφ
έροντα 

προς το συμφ
έρον της κοινότητας, αλλά συνεργάζονται με άλλα άτομα προκειμένου 

να ασχοληθούν με κοινά και γενικά ενδιαφ
έροντα).

Π
ολιτισμός

Ω
ς πολιτισμός νοείται το σύνολο τω

ν διακριτώ
ν πνευματικώ

ν, υλικώ
ν, διανοητικώ

ν 
και συναισθηματικώ

ν γνω
ρισμάτω

ν μιας κοινω
νίας ή κοινω

νικής ομάδας που 
περιλαμβάνει, εκτός από τις τέχνες και τα γράμματα, τον τρόπο ζω

ής, τους τρόπους 
συμβίω

σης, τα αξιακά συστήματα, τις παραδόσεις και τις πεποιθήσεις. Διάκριση 
μπορεί να γίνει ανάμεσα στις υλικές (υλικά δημιουργήματα όπω

ς τρόφιμα, ενδύματα, 
κατοικίες, αγαθά, εργαλεία, καλλιτεχνήματα κ.λπ.), τις κοινω

νικές (γλώ
σσα, θρησκεία, 

νόμοι, κανόνες, οικογενειακή δομή, πρότυπα εργασίας, λαϊκή παράδοση, πολιτιστικά 
σύμβολα κ.λπ.) και τις υποκειμενικές (κοινές γνώ

σεις, πεποιθήσεις, αναμνήσεις, 
ταυτότητες, στάσεις, αξίες και πρακτικές) πτυχές του πολιτισμού. Αυτό το σύνολο τω

ν 
πολιτισμικώ

ν πόρω
ν αφ

ορά ολόκληρη την κοινω
νική ομάδα και κάθε μεμονω

μένο 
μέλος οικειοποιείται και χρησιμοποιεί μόνο ένα υποσύνολο από τους δυνητικά 
διαθέσιμους σε αυτό πολιτισμικούς πόρους. Τούτο εξηγεί την ευμετάβλητη φύση κάθε 
πολιτισμικής ομάδας και μπορεί να οδηγήσει σε αμφ

ισβητούμενα ή συγκεχυμένα 
όρια της ομάδας.

Υπό το πρίσμα αυτό, οποιαδήποτε κοινω
νική ομάδα μπορεί να έχει έναν πολιτισμό. 

Άλλω
στε όλοι οι πολιτισμοί είναι δυναμικοί και μεταβάλλονται διαρκώ

ς ω
ς αποτέλεσμα 

εσω
τερικώ

ν και εξω
τερικώ

ν παραγόντω
ν. Ό

λοι οι άνθρω
ποι ανήκουν σε πολυάριθμες 

ομάδες και στους πολιτισμούς τους και συμμετέχουν σε διαφορετικούς «αστερισμούς» 
πολιτισμώ

ν. Επίσης, οι πολιτισμικοί δεσμοί είναι ρευστοί και δυναμικοί, καθώ
ς έχουν 

μια ισχυρή υποκειμενική διάσταση.

Π
ολυπρισματικότητα

Ω
ς πολυπρισματικότητα νοείται η ανάλυση και η παρουσίαση καταστάσεω

ν, 
γεγονότω

ν, πρακτικώ
ν, εγγράφ

ω
ν, αναπαραστάσεω

ν από τα μέσα, κοινω
νιώ

ν και 
πολιτισμώ

ν, όπου λαμβάνονται υπόψ
η ποικίλες απόψ

εις εκτός από την προσω
πική 

άποψ
η. Η

 πολυπρισματικότητα προϋποθέτει τα εξής:

 
►

 αναγνώ
ριση ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού, έχουν αποσπασματική 

και μεροληπτική οπτική που καθορίζεται από το πολιτισμικό, το εκπαιδευτικό 
και το οικογενειακό υπόβαθρο, το προσω

πικό ιστορικό, την προσω
πικότητα, 

και τις γνω
στικές και συναισθηματικές διαδικασίες·

 
►

 παραδοχή ότι η οπτική τω
ν άλλω

ν μπορεί να είναι εξίσου ορθή με την προσω
πική 

μας οπτική όταν εξετάζεται από τις πολιτισμικές και τις προσω
πικές θέσεις 

τω
ν άλλω

ν·
 

►
 προθυμία και δυνατότητα υιοθέτησης της ψ

υχολογικής άποψ
ης τω

ν άλλω
ν σε 

μια απόπειρα να δει κανείς τον κόσμο όπω
ς τον βλέπουν οι άλλοι (δεξιότητα 

της ανάληψ
ης της οπτικής του άλλου, η οποία αποτελεί μια εκδήλω

ση της 
ενσυναίσθησης).

Σεβασμός
Σεβασμός είναι μια στάση προς κάποιον ή κάτι (για παράδειγμα, άτομο, πεποίθηση, 
σύμβολο, αρχή, πρακτική κ.λπ.), όταν το αντικείμενο αυτής της στάσης θεω

ρείται 
ότι έχει κάποιου είδους σπουδαιότητα, σημασία, ή αξία που συνεπάγονται θετική 
θεώ

ρηση και εκτίμηση. Ανάλογα με τη φ
ύση του αντικειμένου του σεβασμού, ο 

σεβασμός μπορεί να λάβει πολύ διαφ
ορετικές μορφ

ές (π.χ. σεβασμός για τους 
κανόνες του σχολείου, σεβασμός για τη σοφ

ία ενός ηλικιω
μένου, σεβασμός για 

τη φ
ύση). Μ

ια μορφ
ή σεβασμού που είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο ενός 

δημοκρατικού πολιτισμού είναι ο σεβασμός ενός ατόμου που εκδηλώ
νεται προς άλλα 

άτομα που θεω
ρείται ότι έχουν διαφορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς ή διαφορετικές 

πεποιθήσεις, απόψ
εις ή πρακτικές από τις δικές του. Τέτοιος σεβασμός δεν απαιτεί τη 

συμφ
ω

νία με το αντικείμενο του σεβασμού, την υιοθέτηση αυτού ή τη μεταστροφ
ή 

σε αυτό – αντιθέτω
ς, πρόκειται για μια στάση που εμπεριέχει τη θετική εκτίμηση του 

άλλου και της διαφορετικότητάς του από τον ίδιο, ενώ
 αναγνω

ρίζει και παραδέχεται τις 
υπάρχουσες διαφορές. Μ

ια στάση σεβασμού είναι απαραίτητη ώ
στε να διευκολύνεται 

τόσο η δημοκρατική αλληλεπίδραση όσο και ο διαπολιτισμικός διάλογος. Εντούτοις, 
στον σεβασμό πρέπει να μπαίνουν όρια – για παράδειγμα, πεποιθήσεις, απόψ

εις, 
τρόποι ζω

ής ή πρακτικές που υπονομεύουν ή παραβιάζουν την αξιοπρέπεια και τα 
ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα τω

ν άλλω
ν δεν πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού.

Επομένω
ς ο σεβασμός περιλαμβάνει τα εξής:

 
►

θετική θεώ
ρηση και εκτίμηση για κάποιον ή κάτι με βάση την κρίση ότι έχει 

εγγενή σημασία ή αξία·
 

►
θετική θεώ

ρηση και εκτίμηση για τους άλλους ω
ς ισότιμα ανθρώ

πινα όντα, 
ανεξαρτήτω

ς τω
ν πολιτισμικώ

ν δεσμώ
ν, πεποιθήσεω

ν, απόψ
εω

ν, τρόπω
ν ζω

ής 
ή πρακτικώ

ν τους·
 

►
θετική θεώ

ρηση και εκτίμηση για τις πεποιθήσεις, τις απόψ
εις, τον τρόπο ζω

ής 
και τις πρακτικές που υιοθετούνται από άλλους, εφ

όσον τα παραπάνω
 δεν 

υπονομεύουν την αξιοπρέπεια και τα ανθρώ
πινα δικαιώ

ματα.

Στάση
Στάση είναι ο συνολικός ψ

υχικός προσανατολισμός τον οποίο υιοθετεί ένα άτομο 
απέναντι σε κάποιον ή κάτι (π.χ. πρόσω

πο, ομάδα, θεσμό, ζήτημα, γεγονός, σύμβολο). 
Ο

ι στάσεις συνήθω
ς περιλαμβάνουν τέσσερις συνιστώ

σες: μια πεποίθηση ή άποψ
η 

σχετικά με το αντικείμενο της στάσης, ένα συναίσθημα ή αίσθημα προς το αντικείμενο, 
μια αξιολόγηση (είτε θετική είτε αρνητική) του αντικειμένου και μια τάση συμπεριφοράς 
με συγκεκριμένο τρόπο προς το αντικείμενο.

Γλω
σσάριο βασικώ

ν όρω
ν ►
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Ο
ι στάσεις ποικίλουν ω

ς προς την ισχύ τους, δηλαδή τη σταθερότητα, τη διάρκεια και 
τον αντίκτυπό τους στη συμπεριφ

ορά. Ανάμεσα στις ρητές και τις άρρητες στάσεις 
θα πρέπει να γίνεται διάκριση. Ο

ι ρητές στάσεις μπορεί να προσεγγίζονται ή να 
ελέγχονται συνειδητά και να εκφ

ράζονται λεκτικά. Ο
ι άρρητες στάσεις δεν μπορεί 

να προσεγγίζονται ούτε να ελέγχονται συνειδητά και αντιθέτω
ς εκφ

ράζονται μέσω
 

πιο ήπιω
ν ή συγκεκαλυμμένω

ν συμπεριφ
ορώ

ν όπω
ς οι εκφράσεις του προσώ

που, η 
γλώ

σσα του σώ
ματος και οι χρόνοι αντίδρασης. Ο

ι αλλαγές στις ρητές στάσεις μπορεί 
να μην αποτυπώ

νονται με αντίστοιχες αλλαγές στις άρρητες στάσεις. Επίσης, είναι 
δυνατόν ένα άτομο να εκδηλώ

νει δύο ή περισσότερες διαφ
ορετικές στάσεις προς 

το ίδιο αντικείμενο σε διαφ
ορετικές περιστάσεις, να εκδηλώ

νει αμφ
ίσημες στάσεις 

αλλά και, σε ό,τι αφ
ορά τις ρητές και άρρητες στάσεις προς το ίδιο αντικείμενο, να 

εκφ
ράζει αμφ

ιλεγόμενα αισθήματα και αξιολογήσεις.

Τυπική εκπαίδευση
Τυπική εκπαίδευση είναι το δομημένο σύστημα εκπαίδευσης και επιμόρφ

ω
σης, που 

διατρέχει την προσχολική, πρω
τοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και φ

τάνει 
μέχρι το πανεπιστήμιο. Λαμβάνει χώ

ρα, κατά κανόνα, σε γενικά ή επαγγελματικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και οδηγεί σε πιστοποίηση.

Υπευθυνότητα
Υπευθυνότητα είναι η στάση ενός ατόμου προς τις δικές του ενέργειες. Προϋποθέτει 
ότι το άτομο στοχάζεται τις ενέργειές του, διαμορφ

ώ
νει προθέσεις σχετικά με τον 

τρόπο δράσης του με ηθικά ορθό τρόπο, εκτελεί συνειδητά τις εν λόγω
 ενέργειες και 

θεω
ρεί τον εαυτό του υπόλογο για τα αποτελέσματα αυτώ

ν τω
ν ενεργειώ

ν.

Υπευθυνότητα προκύπτει όταν ένα άτομο έχει την ηθική υποχρέω
ση να ενεργεί με 

συγκεκριμένο τρόπο και αξίζει έπαινο ή μομφή επειδή πέτυχε ή απέτυχε να ενεργήσει 
κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η

 υπευθυνότητα απαιτεί θάρρος δεδομένου ότι μια στάση που 
διέπεται από αρχές μπορεί να συνεπάγεται μια ατομική ενέργεια, μια ενέργεια ενάντια 
στους κανόνες μιας κοινω
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Μ
οντέλο ικανοτήτω

ν για δημοκρατικό πολιτισμό 

Α
ξίες

– Α
πόδοση αξίας στην ανθρώ

πινη 
   αξιοπρέπεια και στα ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα

– Α
πόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφ

ία
– Α

πόδοση αξίας στη δημοκρατία, 
   τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα 
   και στο κράτος δικαίου

Στάσεις

Δεξιότητες
Γνώ

ση και κριτική κατανόηση

Ικανότητα – Δεκτικότητα στην πολιτισμική ετερότητα   
    και σε άλλες πεποιθήσεις, κοσμοθεω

ρίες   
    και πρακτικές
– Σεβασμός
– Π

ολιτειακή συνείδηση
– Υπευθυνότητα
– Α

υτεπάρκεια
– Α

νεκτικότητα στην αμφ
ισημία 

– Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
– Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψ

ης
– Δεξιότητες ακρόασης και παρατήρησης
– Ενσυναίσθηση
– Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
– Γλω

σσικές, επικοινω
νιακές και  

 
 

   πολυγλω
σσικές δεξιότητες

– Δεξιότητες συνεργασίας
– Δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεω

ν

– Γνώ
ση και κριτική κατανόηση του εαυτού

– Γνώ
ση και κριτική κατανόηση γλώ

σσας και 
επικοινω

νίας
– Γνώ

ση και κριτική κατανόηση του κόσμου: 
πολιτική, δίκαιο, ανθρώ

πινα δικαιώ
ματα, 

κουλτούρα, πολιτισμοί, θρησκείες, ιστορία, μέσα 
ενημέρω

σης, οικονομίες, περιβάλλον, 
βιω

σιμότητα 


