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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 47 κράτη μέλη, 27 από τα οποία είναι μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
www.coe.int  
www.coe.int/education  
www.coe.int/edc  

http://www.coe.int/
http://www.coe.int/education
http://www.coe.int/edc


1997 

2η Σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων των κρατών μελών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (Στρασβούργο, 
Οκτώβριος 1997): 
 
«Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα 
του πολίτη: οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων αποφασίζουν να ξεκινήσουν 
μια πρωτοβουλία για την εκπαίδευση για τη 
δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη με σκοπό 
να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για τα δικαιώματα και τις ευθύνες 
τους σε μια δημοκρατική κοινωνία …» 

Επίσημη έναρξη του προγράμματος  
“Education for Democracy” 



Σύσταση της Επιτροπής 
Υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης 
• Προσανατολισμένη στις 

δράσεις 
• Μεταρρυθμίσεις που 

αντιμετωπίζουν τη 
δημοκρατική 
διαπαιδαγώγηση ως δια 
βίου διαδικασία  

• Ενίσχυση των 
ευρωπαϊκών δικτύων με 
τη συμμετοχή 
ερευνητικών ιδρυμάτων  

2002 

about:blank


2010 

Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας 
και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 



EDC/HRE 
Education for Democratic 
Citizenship/Human Rights 
Education 
Εκπαίδευση για τη 
δημοκρατική ιδιότητα του 
πολίτη και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα 

https://www.living-democracy.gr/
https://www.living-democracy.gr/


Εκπαιδευτικά εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρώπης 





2014 – 2016 

 

Ανάπτυξη ενός νέου θεωρητικού μοντέλου 

Ανασκόπηση 101 υφιστάμενων μοντέλων δημοκρατικών και 
διαπολιτισμικών ικανοτήτων της σχετικής βιβλιογραφίας 



https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture
https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture


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 δημοκρατικό πολιτισμό 

https://rm.coe.int/prems-008318-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-1-8573-co/16807bc66c
https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-8575-co/16807bc66e
https://rm.coe.int/prems-008418-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-2-8573-co/16807bc66d


2018 Πλαίσιο αναφοράς ικανοτήτων για δημοκρατικό 
πολιτισμό Πρώτος τόμος:  Το μοντέλο 

ικανοτήτων, όπως καθορίστηκε 
από διεπιστημονική ομάδα 
διεθνών εμπειρογνωμόνων 
έπειτα από εκτεταμένες 
έρευνες και διαβουλεύσεις. 
Δεύτερος τόμος: Σειρά 
δηλώσεων που προσδιορίζουν 
τους στόχους και τα 
αποτελέσματα μάθησης για 
κάθε ικανότητα (περιγραφικοί 
δείκτες). 
Τρίτος τόμος: Οδηγίες σχετικά 
με το πώς μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το μοντέλο 
ικανοτήτων 

Το Πλαίσιο συμβάλλει στον σχεδιασμό της 
εκπαίδευσης η οποία παρέχει σε όλους τους 
εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες για τη δημοκρατία 
και το διαπολιτισμικό διάλογο ικανότητες και 
αποσκοπεί στην ενδυνάμωσή τους ώστε αυτοί να 
γίνουν αυτόνομοι δημοκρατικοί πολίτες. 



Το μοντέλο ικανοτήτων για το 
δημοκρατικό πολιτισμό 
 
• Διατυπώθηκε στη γλώσσα των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων 
• 20 ικανότητες  
• 4 κατηγορίες –Αξίες, Στάσεις, 

Δεξιότητες, Γνώση και Κριτική 
Κατανόηση 

• Ένα σύνολο 447 δεικτών συνολικά 
• 135 βασικοί δείκτες σε τρία επίπεδα 

επάρκειας 
• Θετικές, σύντομες και σαφείς 

δηλώσεις που περιγράφουν 
παρατηρήσιμη συμπεριφορά 



Πλαίσιο αναφοράς ικανοτήτων για 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. 



Πλαίσιο ικανοτήτων για τον δημοκρατικό πολιτισμό 






