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Εθνοτική σύνθεση Βοσνίας – Ερζεγοβίνης πριν και μετά τον πόλεμο



Το Συμβούλιο της Ευρώπης προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 

δημοκρατία και το κράτος δικαίου

• Ο επιφανέστερος οργανισμός προάσπισης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής ηπείρου

• Περιλαμβάνει 47κράτη μέλη, 27 από τα οποία είναι μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.coe.int 

www.coe.int/education 

www.coe.int/edc 



EDC/HRE

Education for Democratic 

Citizenship/Human Rights 

Education

Εκπαίδευση για τη 

δημοκρατική ιδιότητα του 

πολίτη και τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα





2005



2005 2007





Εμείς οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Παιδείας, στη συνάντησή μας στο Ελσίνκι με την ευκαιρία της 

24ης συνεδρίασης της Μόνιμης Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθετούμε την παρούσα δήλωση:

«Διαχείριση και Ποιοτική Εκπαίδευση» Ελσίνκι, Φιλανδία, 26-27 Απριλίου 2013

Τελική Δήλωση

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να παρέχει σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες την απαραίτητη γνώση,

Τις ικανότητες και τις δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί και ικανές να συμβιώνουν ως ενεργοί πολίτες σε 

Δημοκρατικές και ολοένα και περισσότερο ποικιλόμορφες κοινωνίες»



Εκπαιδευτικά εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρώπης



2014 – 2016

Ανάπτυξη ενός νέου θεωρητικού μοντέλου

Ανασκόπηση 101 μοντέλων ικανοτήτων και της σχετικής βιβλιογραφίας



Πλαίσιο ικανοτήτων για τον δημοκρατικό πολιτισμό



Ικανότητα είναι η 

δυνατότητα κινητοποίησης 

και ανάπτυξης αξιών, 

στάσεων,

δεξιοτήτων, γνώσεων και/

ή κατανόησης με στόχο την 

κατάλληλη και 

αποτελεσματική

ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις, τις προκλήσεις 

και τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται

σε ένα συγκεκριμένο 

περιβάλλον.

Αυτό που ένα άτομο είναι 

ικανό και πρόθυμο να 

κάνει - η διάθεση είναι 

εγγενής στην έννοια της 

ικανότητας.



Μόνιμη διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης 

25η συνεδρίαση. Βρυξέλες 11-12 Απριλίου 2016

Το μοντέλο δεξιοτήτων έγινε παμψηφεί αποδεκτό.







2018

Πλαίσιο αναφοράς ικανοτήτων 

για τον δημοκρατικό πολιτισμό



























Διδασκαλία και 
μάθηση

Συνεργασία με 
την κοινότητα 

(γονείς – σχολεία 
– οργανισμούς)

Διαχείριση του 
σχολείου – 
σχολικός 

πολιτισμός

Προσέγγιση του σχολείου ως συνόλου



Διδασκαλία και μάθηση
Η τάξη είναι ασφαλής χώρος (όλοι 

συμμετέχουν ισότιμα χωρίς διακρίσεις 

και φόβο)

Οι μαθητές/τριες να συμμετέχουν 

ενεργά στη μάθησή τους (π.χ. με 

ερωτήσεις, αυτο-αξιολόγηση, έρευνα)

Οι εμπειρίες των μαθητών 

χρησιμοποιούνται ως πηγές διδασκαλίας

Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται για τη 

διδασκαλία τους

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 

εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας 

(π.χ. συζητήσεις, ομαδικές 

δραστηριότητες, επισκέψεις)



Διαχείριση του σχολείου 

– σχολικός πολιτισμός

Η ηγεσία του σχολείου σέβεται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, τις 

δημοκρατικές αρχές, την ισότητα

Στην λειτουργία του σχολείου 

προωθείται η συμμετοχικότητα και η 

συνυπευθυνότητα

Ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερομένων ομάδων στην 

διαμόρφωση μοντέλου λειτουργίας του 

σχολείου ως συνόλου

Οι αποφάσεις λαμβάνονται 

συμπεριληπτικά και συμμετοχικά 

Η μαθητική κοινότητα συμμετέχει στη 

λειτουργία του σχολείου



Συνεργασία με την 

κοινότητα (γονείς – 

σχολεία – οργανισμούς)

Οι γονείς και οι φορείς στην τοπική 

κοινότητα ενθαρρύνονται να 

συνεργαστούν με το σχολείο

Το σχολείο βοηθάει στην κοινωνική 

συμπερίληψη των γονέων 

Τα μαθήματα συνδέονται με την τοπική 

και ευρύτερη πραγματικότητα, με τα 

ζητήματα που απασχολούν την τοπική 

κοινωνία (π.χ. με παραδείγματα από την 

επικαιρότητα, με συζητήσεις στο 

σχολείο)

Το σχολείο συνεργάζεται με άλλα 

σχολεία









Δείκτης: Προάγει την άποψη ότι θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε την αμοιβαία 

κατανόηση και τον ουσιώδη διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους και στις ομάδες 

που θεωρείται  ότι διαφέρουν μεταξύ τους.
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