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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτό το πλαίσιο ικανοτήτων συνδέεται με το ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ MENTORme που στοχεύει να 

υποστηρίξει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην προώθηση της συμμετοχής στα κοινά ως 

μέρος των υπηρεσιών τους, προωθώντας βασικές κοινωνικές, πολιτικές και διαπολιτισμικές 

ικανότητες μεταξύ φοιτητών και επαγγελματιών πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο 

Intellectual Output αναπτύσσεται το πακέτο εκπαιδευτικού προσανατολισμού, όπου αναπτύσσεται η 

ενότητα δέσμευσης και κατάρτισης του πολίτη. Οι στόχοι που επιδιώκονται με αυτό το πακέτο 

εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων όπου συλλέγονται οι 

δείκτες για την αξιολόγηση της απόδοσης των μαθητών και η βελτίωση και εμβάθυνση των 

ικανοτήτων των μεντόρων, βοηθώντας τους να είναι κοινωνικά αφοσιωμένοι, να αποδέχονται τη 

διαφορετικότητα, να αναπτύξουν υπευθυνότητα και να κατανοήσουν τα εμπόδια που μπορεί να 

συναντήσουν ορισμένες ομάδες ευάλωτων ατόμων, μεταξύ άλλων. 

Η ανάπτυξη του πλαισίου δεξιοτήτων του πολίτη, που αντιστοιχεί στο IO2.A1, θα αποτελέσει τη βάση 

για τη δημιουργία της εκπαιδευτικής ενότητας που θα χρησιμοποιηθεί αργότερα στην εκπαίδευση 

μελλοντικών μεντόρων (φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). 

Σε αυτό το έγγραφο, μπορούμε να βρούμε μια γενική περιγραφή των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τις χώρες που αποτελούν την κοινοπραξία του έργου 

(Πολωνία, Ελλάδα, Γερμανία, Κύπρος και Ισπανία) για να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι εργασίας 

τους. Στη συνέχεια, γίνεται μια ενοποίηση των βασικών ικανοτήτων που θεσπίστηκαν με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018 για να εστιάσουμε στη συνέχεια την προσοχή μας σε εκείνες που 

συνδέονται με τη συμμετοχή στα κοινά (πολυγλωσσική ικανότητα, προσωπική, κοινωνική και 

ικανότητα μάθησης, ικανότητα ιδιότητας του πολίτη και πολιτιστική ευαισθητοποίηση και ικανότητα 

έκφρασης ). Έχει γίνει λεπτομερής περιγραφή καθενός από αυτές με τους δείκτες και τις εγκάρσιες 

ικανότητες που θα είναι βασικές για την κατασκευή των εκπαιδευτικών ενοτήτων και την αξιολόγηση 

και διαπίστευση κάθε ικανότητας. 
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2.  ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Αντιμέτωποι με το νέο κοινωνικό σενάριο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα απαίτησαν 

επαναπροσδιορισμό και ανασυγκρότηση, δίνοντας σημασία στην κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη 

της ιδιότητας του πολίτη. Με την ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής προσέγγισης που επικεντρώνεται 

στις μαθησιακές ικανότητες, σήμαινε, την ενσωμάτωση και την κινητοποίηση διαφορετικών τύπων 

μάθησης στα πανεπιστήμια (γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις) για την αντιμετώπιση καταστάσεων και 

προβλημάτων σε συγκεκριμένα πλαίσια, ευνοώντας έτσι την αυτόματη, αυτορυθμιζόμενη και 

κατευθυνόμενη μάθηση κατά τη διάρκεια της ζωής (López et al., 2016). 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση προσαρμόστηκε στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη διαδικασία 

της Μπολόνια το 1999. Σκοπός της ήταν να καταστήσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση ευκολότερη στην 

μετακίνηση φοιτητών και επαγγελματιών, να καταστήσει την εκπαίδευση πιο προσιτή και χωρίς 

αποκλεισμούς και να κάνει την ευρωπαϊκή εκπαίδευση πιο ελκυστική και ανταγωνιστική με τον 

υπόλοιπο κόσμο. Γι' αυτό όλα τα κράτη μέλη έλαβαν τα ίδια μέτρα: 

• Εισαγωγή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριών κύκλων, αποτελούμενη από πτυχιακές, 

μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 

• Διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων και των περιόδων μάθησης που 

έχουν ολοκληρωθεί σε άλλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό 

• Εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας, ενισχύοντας την ποιότητα και τη συνάφεια 

της μάθησης και της διδασκαλίας. 

Αυτή η μεταρρύθμιση ενίσχυσε επίσης τον διάλογο μεταξύ διαφορετικών χωρών σχετικά με 

θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ακαδημαϊκά θέματα, όπως η ανεξαρτησία των 

πανεπιστημίων και η συμμετοχή των φοιτητών στις κοινωνίες των πολιτών. Σε σχέση με την 

ενοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει καθιερωθεί ένα διεθνές σύστημα πιστωτικών 

μονάδων που ονομάζεται European Credit Transfer System (ECTS) ως σύστημα μεταφοράς 

πιστωτικών μονάδων με θεωρητικά μαθήματα και πρακτικές ώρες όπου η αφοσίωση της 

εργασίας των φοιτητών (σεμινάρια, ώρες μελέτης και εργασία) υπολογίζεται, κάθε ECTS είναι 25 

ώρες εργασίας. Αυτό το σύστημα διευκολύνει την αναγνώριση και σύγκριση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Το 2008, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση (EQF). Αυτό το πλαίσιο προσόντων προωθεί τη δια 

βίου μάθηση. Στοχεύει στη σύνδεση συστημάτων προσόντων σε οκτώ κοινά επίπεδα σε όλη την 

Ευρώπη, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μέσα σε κάθε ένα από τα 

επίπεδα είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα μπορεί να κάνει το άτομο στο τέλος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Οι βελτιώσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι αλλαγές στην κοινωνία και η προώθηση της δια 

βίου μάθησης οδήγησαν σε αύξηση των δεδομένων συμμετοχής στις διάφορες χώρες που 

εργάζονται στο έργο. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, πάνω από το 70% των μαθητών 

δευτεροβάθμιας και γυμνασίου συνεχίζουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
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Στόχος των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Τα πανεπιστήμια μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της Ατζέντας 2030 

(CRUE, 2020), η οποία συμβάλλει στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας μέσω της διδασκαλίας 

και της μάθησης, της έρευνας, της θεσμικής διακυβέρνησης και της κοινωνικής ηγεσίας. Μεταξύ 

άλλων, η αρχή της ακεραιότητας της ατζέντας αναγκάζει τα πανεπιστήμια να επαναπροσδιοριστούν 

ώστε να ενσωματώσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στις αποφάσεις και τις δραστηριότητές τους. Επιτρέπει 

στα πανεπιστήμια να είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη ενός κόσμου αφοσιωμένου στη βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την ισότητα των ανθρώπων. 

Λεπτομέρειες για κάθε χώρα 

• Κύπρος 

Το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο διαμορφώνεται από τον Ευρωπαϊκό Χώρο 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς 

Πιστωτικών Μονάδων. Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Κυπριακό Συμβούλιο παρέχουν διασφάλιση ποιότητας για 

πανεπιστημιακά προγράμματα και βραβεία για την Αναγνώριση Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Οποιαδήποτε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επικυρώνονται χωριστά από το Συμβούλιο 

του Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι μαθησιακοί 

στόχοι, οι παιδαγωγικές, οι εκπαιδευτικές στρατηγικές, οι τρόποι παράδοσης και οι αξιολογήσεις 

είναι μερικά από τα στοιχεία που αξιολογούνται τόσο σε πρόσωπο με πρόσωπο όσο και σε μάθηση 

εξ αποστάσεως. 

Ο κύριος στόχος των ΑΕΙ στην Κύπρο είναι να παράγουν επαγγελματίες στους αντίστοιχους κλάδους 

τους, εστιάζοντας κυρίως στις ανάγκες της τοπικής βιομηχανίας και να καθιερώσουν την Κύπρο ως 

περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας. Τα ΑΕΙ εποπτεύονται κυρίως από το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού. Οι στόχοι των ΑΕΙ ευθυγραμμίζονται με τη Μελέτη Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης και περιλαμβάνουν τομείς εστίασης όπως Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

Τουρισμός, Έρευνα και Καινοτομία, Περιβάλλον, Ναυτιλία και άλλα. 

• Ισπανία 

Από τα CRUE Ισπανικά Πανεπιστήμια, επιδιώκεται τα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα να 

ενοποιήσουν τις στρατηγικές τους για το μέλλον. Το Υπουργείο Πανεπιστημίων επεξεργάζεται 

αυτή τη στιγμή νέο νόμο για τα πανεπιστήμια, τον Οργανικό Νόμο του Πανεπιστημιακού 

Συστήματος (LOSU). Το Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος που πρέπει να συμβάλει στη 

μεταμόρφωση της κοινωνίας για να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις του παρόντος και του 

μέλλοντος. Για το σκοπό αυτό, τα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ακόλουθες 

προκλήσεις: 

o Να πραγματοποιήσει κριτική ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης με στόχο τον 

εξορθολογισμό, τη διόρθωση και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής προσφοράς για να 

ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις της κοινωνίας. 
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o Να γίνει πιο ευέλικτη η εκπαιδευτική προσφορά, εκπαιδεύοντας τους μαθητές όχι μόνο 

σε γνώσεις αλλά και σε δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν ένα μέλλον 

σχετικό με την τεχνολογική και κοινωνική αλλαγή. 

o Η δυνατότητα διπλής κατάρτισης προτείνεται ως μέθοδος διδασκαλίας που συνδυάζει 

την επαγγελματική πρακτική με την ακαδημαϊκή κατάρτιση. 

o Διασφάλιση της ποιότητας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

o Προώθηση της δια βίου μάθησης 

o Διεθνοποίηση της κατάρτισης 

o Ποιοτική και καινοτόμος διδασκαλία, όπου δίνεται βάρος στις διαδικασίες διαπίστευσης. 

Με την άφιξη της πανδημίας COVID-19, το πανεπιστήμιο έπρεπε να προσαρμόσει τη μεθοδολογία 

διδασκαλίας του. Εάν οι αίθουσες διδασκαλίας μπορούσαν να φιλοξενήσουν τον αριθμό των 

εγγεγραμμένων μαθητών σε συμμόρφωση με τα μέτρα χωρητικότητας και κοινωνικής απόστασης, η 

τάξη θα μπορούσε να διδαχθεί από κοντά. Εάν η χωρητικότητα της τάξης δεν εγγυάται την τήρηση 

της απόστασης, η διδακτική δραστηριότητα έπρεπε να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Στην 

τελευταία περίπτωση, εάν οι αίθουσες διδασκαλίας ήταν εξοπλισμένες με κατάλληλο εξοπλισμό 

αναμετάδοσης, η δραστηριότητα της τάξης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη 

διαδικτυακή δραστηριότητα, μια επιλογή στην οποία τα μέλη της ομάδας έπρεπε να εναλλάσσονται 

περιοδικά για να πραγματοποιήσουν μια μικτή μέθοδο διδασκαλίας. 

Λαμβάνοντας ως αναφορά μια κατάταξη σχετικά με τη δέσμευση των πανεπιστημίων στους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, τα ισπανικά πανεπιστήμια (27 δημόσια και 5 ιδιωτικά) κατατάσσονται στην 

τέταρτη θέση παγκοσμίως και στη δεύτερη στην Ευρώπη (Carolina Fundation, 2020). 

• Πολωνία 

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πολωνία αντιμετωπίζουν επί του παρόντος αρκετές 

βασικές προκλήσεις. Μια από αυτές είναι η εισαγωγή στην Πράξη 2.0 το 2018  - το λεγόμενο 

Σύνταγμα για την Επιστήμη. Αυτός ο νόμος προϋποθέτει την εισαγωγή ευρέος φάσματος αλλαγών 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένων: ενός νέου μοντέλου 

αποτελεσματικής πανεπιστημιακής διαχείρισης, διεύρυνσης της αυτονομίας των πανεπιστημίων, 

βιώσιμης ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Πολωνία, νέα ακαδημαϊκή 

σταδιοδρομία, ένα νέο μοντέλο διδακτορικής εκπαίδευσης, εγγυήσεις δικαιωμάτων για 

εργαζόμενους και φοιτητές, αποτελεσματικό σύστημα χρηματοδότησης των πανεπιστημίων και 

μεγαλύτερη ευελιξία στον τομέα αυτό, που συνδυάζει τις δυνατότητες των επιστημονικών 

κλάδων, εγγυήσεις πρόσθετων κεφαλαίων για την επιστήμη και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

όπως και υποστήριξη για την Υπεύθυνη Στρατηγική Ανάπτυξης (MEN, Σύνταγμα για την Επιστήμη). 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην 6η Διάσκεψη LUMEN 2020, ο νόμος 2.0. είναι μια από τις 

πηγές των θεμελιωδών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια στην Πολωνία σήμερα. 

Το Σύνταγμα για την Επιστήμη έχει διευρύνει σημαντικά το πεδίο της αυτονομίας των ΑΕΙ, πράγμα 

που σημαίνει ότι έχει επίσης αυξήσει το εύρος ευθύνης για την αποστολή και τη στρατηγική 

ανάπτυξης του (PCG Academia, 2020). 

Η δεύτερη παγκόσμια πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ΑΕΙ στην Πολωνία είναι οι 

συνέπειες της πανδημίας Covid-19. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στο 6ο Συνέδριο LUMEN 

2020, η επίδραση της πανδημίας είναι η επιτάχυνση του μετασχηματισμού των διαδικασιών στα 

πανεπιστήμια, οδηγώντας σε μια αλλαγή προς ένα ψηφιακό πανεπιστήμιο. Οι σχετικές 
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προκλήσεις για τα πανεπιστήμια περιλαμβάνουν τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

την εικονικοποίηση της διεξαγωγής έρευνας και την παροχή στους φοιτητές με μια αίσθηση 

κοινότητας κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (PCG Academia, 2020). Τα βασικά 

συμπεράσματα της έκθεσης «Πολωνικά πανεπιστήμια σε περιόδους πανδημίας» υποδεικνύουν, 

μεταξύ άλλων, ότι η διεξαγωγή μαθημάτων σε απομακρυσμένη λειτουργία απαιτεί τον σωστό 

σχεδιασμό τους. Είναι σημαντικό όχι μόνο να σκεφτόμαστε το εύρος της ύλης που θα 

κατακτήσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, αλλά και να προσαρμόσουμε τη μορφή 

των μαθημάτων στις ιδιαιτερότητες του διαδικτυακού περιβάλλοντος. Η εστίαση στη 

διαδραστική εκπαίδευση, στις μεθόδους εργαστηρίων και στην εργασία έργου, καθώς και η 

μείωση της μορφής διαλέξεων μπορεί να βοηθήσει. Επιπλέον, οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι 

χρειάζονται κατάλληλα εργαλεία, τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και σε επίπεδο υλικού. 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα της έκθεσης, φαίνεται απαραίτητο να σκεφτούμε και να 

εισαγάγουμε νέες λύσεις που θα επιτρέψουν τη δημιουργία μιας ακαδημαϊκής κοινότητας στο 

διαδίκτυο - τόσο μεταξύ των ακαδημαϊκών δασκάλων όσο και μεταξύ των μαθητών (Klimowicz, 

2020). 

Η τρίτη αποστολή του πανεπιστημίου και η συνεργασία με το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

παραμένει εξίσου σημαντική (PCG Academia, 2020). Επιπλέον, τονίζεται η μετατόπιση της 

έμφασης από την εκπαίδευση για καθαρή γνώση στην εκπαίδευση και εφαρμοσμένη γνώση, και 

εξοπλισμό του φοιτητή με δεξιότητες, καθώς και την αύξηση του ρόλου του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος για το πανεπιστήμιο. Οι διεθνείς προκλήσεις περιλαμβάνουν επίσης την πολωνική 

τριτοβάθμια εκπαίδευση σε παγκόσμια αναπτυξιακά έργα και την αύξηση της διεθνοποίησης των 

πανεπιστημίων (Kościelniak, 2017). 

Στον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής σε επίπεδο πτυχίου και μεταπτυχιακού, οι κύριοι στόχοι 

περιλαμβάνουν (Ευρωπαϊκή Επιτροπή): 

• να μειωθεί η μαζικοποίηση των σπουδών, με την προώθηση επαρκούς μεγέθους του 

ποσοστού διαθεσιμότητας διδασκαλίας (αριθμός μαθητών ανά ακαδημαϊκό δάσκαλο) 

• αύξηση της διεθνοποίησης μέσω κατάλληλων οικονομικών κινήτρων (αλγόριθμος 

επιδότησης) και θεσμικών λύσεων (ίδρυση της Εθνικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών 

Ανταλλαγών) 

• εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων προαγωγής της ποιότητας (ροές χρηματοδότησης) 

• Καλύτερη σύνδεση της εκπαιδευτικής προσφοράς με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

 

• Ελλάδα 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος, η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δημόσια και 

παρέχεται αποκλειστικά από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), τα οποία αφορούν νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που απολαμβάνουν πλήρους αυτοδιοίκησης και ακαδημαϊκής 

ελευθερίας, ενώ υπόκεινται νόμιμα σε κρατική εποπτεία. Εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση. 

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους: 



MENTORme – [Competency Framework] no. 2020-1-PL01-KA203-081667 

 
 

  10 
Το παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήσητων πληροφοριών που περιέχονται εντός. 
 

o Να προωθήσει τη γνώση μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, να προετοιμάσει τους 

μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις στην επαγγελματική τους ζωή και να 

ενισχύσουν τις τέχνες και τον πολιτισμό 

o Να προσφέρει τριτοβάθμια εκπαίδευση και να συμβάλλει στη δια βίου μάθηση 

χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (συμπεριλαμβανομένης της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης) βασισμένες σε υψηλής ποιότητας επιστημονική και τεχνολογική 

έρευνα που ακολουθεί διεθνή κριτήρια. 

o Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες των μαθητών, να φροντίσουν για την 

ένταξή τους στην αγορά εργασίας και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την 

ανάδειξη νέων ερευνητών 

o Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις αναπτυξιακές ανάγκες της 

χώρας καθώς και να προωθεί τη διάχυση της γνώσης, τη βελτιστοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και της καινοτομίας με επίκεντρο την επιστημονική δεοντολογία, τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 

o Τη προώθηση της συνεργασίας με άλλα ελληνικά ή ξένα ιδρύματα και ερευνητικούς 

οργανισμούς. Προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών και των εργαζομένων 

συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και Έρευνας. 

o Δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίσουν όλες τις απαιτήσεις των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια 

καθώς και να σέβονται αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η δημοκρατία και η κοινωνική 

αλληλεγγύη. 

Στόχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (EHEA) στοχεύει στη θέσπιση κριτηρίων και 

μηχανισμών για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης ενός συγκρίσιμου συστήματος πανεπιστημιακών 

πτυχίων αναπτύσσοντας κοινούς στόχους και κάνοντας τα πανεπιστήμια πιο ελκυστικά και 

ανταγωνιστικά διεθνώς. Ο EHEA επιδιώκει να προωθήσει (Educaweb, 2021): 

o Σεβασμός στην εκπαιδευτική και πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης 

o Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού συστήματος σε 

διεθνές επίπεδο 

o Η υιοθέτηση ενός συγκρίσιμου συστήματος πανεπιστημιακών πτυχίων στην Ευρώπη, που 

διευκολύνει την κινητικότητα επαγγελματιών και φοιτητών 

o Η προώθηση της ποιότητας και της αριστείας ως αξίες της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Λεπτομέρειες για κάθε χώρα 

• Κύπρος 

Η Εκπαιδευτική Στρατηγική και οι βασικοί στόχοι σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα 

περιγράφονται στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα. Οι στόχοι επικεντρώνονται σε πρακτικούς και 

χειροπιαστούς τρόπους επίτευξης ποιότητας στην υλοποίηση του κύριου στόχου της 

ικανοποίησης των αναγκών της τοπικής βιομηχανίας καθιερώνοντας την Κύπρο ως περιφερειακό 

κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας. 
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• Ισπανία 

Το Υπουργείο Πανεπιστημίων ρυθμίζει το Πανεπιστήμιο στην Ισπανία. Το τμήμα της Γενικής 

Κρατικής Διοίκησης επιβλέπει την πρόταση και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε 

σχέση με τα πανεπιστήμια και τις δραστηριότητές τους. Ο Οργανικός Νόμος 6/2001 που 

αποφασίστηκε στης 21ης Δεκεμβρίου 2001 όσο αναφορά τα Πανεπιστήμια (ΦΕΚ 2001) αναφέρει 

ότι τα πανεπιστήμια θεωρούνται ως μια υπηρεσία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία 

διεξάγεται έρευνα, διδασκαλία και μελέτη. Μεταξύ των λειτουργιών τους, μπορούμε να βρούμε: 

o Η δημιουργία, η ανάπτυξη, η μετάδοση και η κριτική της επιστήμης, της τεχνολογίας και 

του πολιτισμού. 

o Προετοιμασία για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων 

o Διάδοση, αξιοποίηση και μεταφορά γνώσης εντός και εκτός της πανεπιστημιακής 

κοινότητας. 

 

• Πολωνία 

Σε γενικές γραμμές, η αποστολή του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιστήμης στην 

Πολωνία είναι να παρέχει την υψηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης και επιστημονικής δραστηριότητας, 

να διαμορφώνει συμπεριφορές πολιτών, να συμμετέχει στην κοινωνική ανάπτυξη και να δημιουργεί 

μια οικονομία βασισμένη στην καινοτομία. Το σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της 

επιστήμης αποτελείται κυρίως από πανεπιστήμια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, καθώς και άλλους 

φορείς που ασκούν κυρίως επιστημονικές δραστηριότητες (Νόμος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

και Επιστήμη, 2018). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Επιστήμη του 2018, τα 

βασικά καθήκοντα των πανεπιστημίων περιλαμβάνουν (Νόμος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και 

Επιστήμη, 2018): 

o παροχή εκπαίδευσης σε προγράμματα σπουδών 

o παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή άλλων μορφών εκπαίδευσης 

o διεξαγωγή επιστημονικής δραστηριότητας, παροχή ερευνητικών υπηρεσιών και 

μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας στην οικονομία 

o παροχή διδακτορικής εκπαίδευσης 

o εκπαίδευση και προαγωγή του πανεπιστημιακού προσωπικού 

o δημιουργία συνθηκών για την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

o εκπαίδευση των μαθητών στο αίσθημα ευθύνης για το πολωνικό κράτος, την εθνική 

παράδοση, την ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών και τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

o δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη της φυσικής καλλιέργειας των μαθητών 

o διάδοση και πολλαπλασιασμός των επιτευγμάτων της επιστήμης και του πολιτισμού, 

μεταξύ άλλων μέσω της συλλογής και διάθεσης συλλογών βιβλιοθηκών, πληροφοριών 

και αρχείων 

o ενεργώντας προς όφελος των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων. 
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Στην περίπτωση των μη πανεπιστημιακών (επαγγελματικών) ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

το φάσμα των βασικών καθηκόντων είναι παρόμοιο, εκτός από το ότι δεν περιλαμβάνει την 

επιστημονική δραστηριότητα (και συνεπώς την παροχή ερευνητικών υπηρεσιών και τη μεταφορά 

τεχνολογίας) και την κατάρτιση διδακτορικών φοιτητών, ενώ περιλαμβάνει την παροχή 

εξειδικευμένης κατάρτισης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

Μεθοδολογία μάθησης στο Πανεπιστήμιο 

Με την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (EHEA), προωθήθηκαν αξίες 

και καλές διδακτικές πρακτικές για την εξασφάλιση της ποιότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η 

μαθησιακή διαδικασία είναι μαθητοκεντρική. Το σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS εκτιμά τον 

φόρτο εργασίας των φοιτητών για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Αυτό συνεπάγεται ενεργό 

και συμμετοχικό ρόλο των μαθητών στη διαδικασία εκπαίδευσής τους. 

Οι ενεργές μεθοδολογίες είναι μεθοδολογίες διδασκαλίας που επικεντρώνονται στον μαθητή και την 

εκπαίδευσή του σε συγκεκριμένες και εγκάρσιες ικανότητες. Θεωρούνται ως τα μέσα, οι τεχνικές και 

οι στρατηγικές που χρησιμοποιεί ο δάσκαλος για να μετατρέψει τη διδακτική διαδικασία σε 

δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και οδηγούν στη μάθηση. 

Μέσα σε αυτό, βρίσκουμε διαφορετικούς τύπους, όπως επίλυση περιπτώσεων, μάθηση βάσει έργου 

ή συνεργατική μάθηση, μεταξύ άλλων. Η χρήση αυτής της νέας μεθοδολογίας μάθησης παρέχει μια 

καλύτερη απάντηση στην ανάγκη για αλλαγή στις νέες προσεγγίσεις του EHEA. 

Για παράδειγμα, στην Κύπρο, οι πυλώνες της μεθοδολογίας μάθησης ΑΕΙ είναι η ακαδημαϊκή αριστεία 

με την υποστήριξη της διαφορετικότητας και της ένταξης. Αυτό περιλαμβάνει την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, την κινητικότητα των φοιτητών, τις ευκαιρίες απασχόλησης και την πρόσβαση σε πιο 

προηγμένους πόρους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το απαραίτητο υλικό για τη διδασκαλία των 

μαθητών είναι δωρεάν και παρέχεται από τα Τμήματα ως τεχνικό υλικό. 

Υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης στο πανεπιστήμιο μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 

μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί αποτελείται από φροντιστήρια με τους καθηγητές του μαθήματος, 

πρακτικές που σχετίζονται με το περιεχόμενο και την τελική εξέταση για να περάσει το μάθημα. Στην 

Ελλάδα, για παράδειγμα, αν αποτύχεις στην τελική εξέταση, πρέπει να δώσεις πανελλαδική σταθερή 

εξέταση. 

Οι πιο δημοφιλείς τύποι μαθημάτων που διεξάγονται σε πανεπιστήμια, ειδικά στην Πολωνία είναι: 

o διαλέξεις - ο ακαδημαϊκός δάσκαλος παρουσιάζει θεωρητικά ζητήματα σε μια δεδομένη 

περιοχή, συχνά χρησιμοποιώντας μια παρουσίαση πολυμέσων 

o πρακτικά μαθήματα - πρακτικά μαθήματα που συμπληρώνουν το έντυπο διάλεξης, μπορεί να 

περιλαμβάνουν ατομικές και ομαδικές εργασίες, επίλυση προβλημάτων, ανάπτυξη 

πρακτικών δεξιοτήτων 

o σεμινάρια - μαθήματα που προετοιμάζουν τον φοιτητή να γράψει μια μεταπτυχιακή εργασία 

(διατριβή) 

o μαθήματα ξένων γλωσσών – μαθήματα που περιλαμβάνουν εκμάθηση ξένης γλώσσας 

o εργαστηριακά μαθήματα - πρακτικά μαθήματα κατά τα οποία οι μαθητές διεξάγουν έρευνα 

με τη χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού ή ερευνητικού μηχανήματος 
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o τοποθέτηση στην εργασία - οι φοιτητές αναλαμβάνουν επαγγελματική εργασία που 

σχετίζεται με τον τομέα σπουδών τους για να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες που θα 

τους προετοιμάσουν για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. 

Δείκτες για το επίπεδο απόκτησης ικανοτήτων φοιτητών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Το εκπαιδευτικό μοντέλο που υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

εστιάζει στις μαθησιακές ικανότητες. Η συμπερίληψη βασικών ικανοτήτων στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα σπουδών συνεπάγει την υπόθεση αλλαγών σε διάφορες πτυχές της διδακτικής 

πρακτικής. 

Παρακάτω, μπορούμε να βρούμε πώς καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες εξάγει τους δείκτες για 

την απόκτηση των διαφορετικών γνώσεων που υπονοούνται στα προγράμματα σπουδών: 

• Κύπρος 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων χρησιμοποιείται για να υποδείξει το 

επίπεδο ικανότητας και επιτυγχάνεται με ιεραρχικό τρόπο από ένα μάθημα, το οποίο απονέμεται με 

ένα βραβείο και το οποίο αποτελείται από ενότητες με εσωτερικές αξιολογήσεις που 

αντικατοπτρίζουν το υποσυστατικό των ενοτήτων , και τα μαθήματα. Για να απονεμηθεί για ένα 

μάθημα το βραβείο ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει πολλά ECTS. Αυτά αποκτώνται με την επιτυχή 

ολοκλήρωση πολλών ενοτήτων, καθεμία από τις οποίες αξίζει πολλά ECTS (λιγότερα από τα ECTS για 

το μάθημα). 

Επομένως, βασικός δείκτης είναι ο αριθμός των μαθητών που ολοκληρώνουν τα μαθήματά τους 

(εξετάστε τους τύπους μαθημάτων, τον τύπο των βραβείων, τους τομείς των βραβείων κ.λπ.). 

Επιπλέον, δεδομένης της εστίασης στην ευθυγράμμιση του κλάδου και την ερευνητική αριστεία, οι 

δείκτες περιλαμβάνουν επίσης επιτυχή απασχόληση αποφοίτων, απασχόληση στον τομέα σπουδών 

τους κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, απασχόληση στη βιομηχανία ή/και 

στην έρευνα, διεθνή αναγνώριση, π.χ. κατά τη διάρκεια και μετά τις σπουδές κ.λπ. 

• Ισπανία 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάθε πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από ένα διδακτικό σχέδιο ή 

οδηγό. Μέσα σε αυτόν τον οδηγό, μπορούμε να βρούμε τις ικανότητες που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση που θα ληφθεί και τους μαθησιακούς στόχους που πρόκειται να επιτευχθούν με την 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Τόσο ο κατάλογος των ικανοτήτων όσο και οι μαθησιακοί στόχοι θα 

χρησιμεύσουν ως δείκτες για την αξιολόγηση της απόκτησης γνώσεων στην εκπαίδευση. Υπάρχουν 

διάφορες μέθοδοι για να γνωρίζουμε εάν έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη μάθηση και γνώση, για 

παράδειγμα μέσω γραπτών ή προφορικών εξετάσεων ή πρακτικών δραστηριοτήτων. 

Σε σχέση με το επίπεδο κατάρτισης, στην Ισπανία έχουμε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) ως 

εργαλείο για την ενίσχυση της διαδικασίας δια βίου μάθησης συλλέγοντας όλη τη μάθηση που έχει 

επικυρωθεί στην Ισπανία. Αυτό το πλαίσιο επιτρέπει τη σύγκριση των προσόντων που αναγνωρίζονται 

στην Ισπανία με εκείνα της υπόλοιπης Ευρώπης μέσω του EQF, καθώς αποτελείται επίσης από οκτώ 

επίπεδα προσόντων. Ειδικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουμε το Ισπανικό Πλαίσιο Προσόντων 
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για την Ανώτατη Εκπαίδευση (MECES), το οποίο καλύπτει την επαγγελματική κατάρτιση και την 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση και αντικατοπτρίζεται στο ΕΠΕΠ. Στην περίπτωση αυτή, το MECES 

χωρίζεται σε 4 επίπεδα που αντιστοιχούν στα 4 τελευταία επίπεδα του EQF. 

• Πολωνία 

Σύμφωνα με τον Νόμο του 2018 για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Επιστήμη, οι σπουδές 

διεξάγονται βάσει προγράμματος σπουδών που ορίζει, μεταξύ άλλων, τα μαθησιακά αποτελέσματα 

(Νόμος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Επιστήμη, 2018). Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι 

γνώσεις, δεξιότητες και κοινωνικές ικανότητες που αποκτώνται στη μαθησιακή διαδικασία. 

Προϋπόθεση για την αποφοίτηση και την απόκτηση διπλώματος αποφοίτησης είναι η απόκτηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών, η επιτυχία στην εξέταση 

του διπλώματος και η θετική αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας. Στα προγράμματα σπουδών, ο 

δείκτης του φόρτου εργασίας του φοιτητή που είναι απαραίτητος για την επίτευξη των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων είναι οι μονάδες ECTS. (Νόμος για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Προσόντων). 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται όχι μόνο για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (πεδίο σπουδών), 

αλλά και για επιμέρους μαθήματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα για τα θέματα πρέπει να είναι 

επαληθεύσιμα, μετρήσιμα. Η επαλήθευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο ενός 

μαθήματος σημαίνει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της εργασίας του μαθητή και τον προσδιορισμό 

του εάν αυτός ή αυτή έχει επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα που ορίζονται για αυτό το θέμα. 

Παραδείγματα μορφών επαλήθευσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι οι προφορικές και 

γραπτές εξετάσεις, το συνέδριο/τεστ και οι εργασίες έργου, το δοκίμιο κ.λπ. (Kraśniewski, 2011). 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα σχετίζονται επίσης με το λεγόμενο Πολωνικό Πλαίσιο Προσόντων. Το 

Πολωνικό Πλαίσιο Προσόντων (PQF) είναι ένα σύστημα αναφοράς για τίτλους σπουδών που 

απονέμονται στην Πολωνία. Το Πολωνικό Πλαίσιο Προσόντων επιτρέπει την αναφορά των πολωνικών 

προσόντων στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Υπάρχουν οκτώ επίπεδα στο PQF. Το 

καθένα περιγράφεται από γενικά χαρακτηριστικά του εύρους και της πολυπλοκότητας των γνώσεων, 

των δεξιοτήτων και των κοινωνικών ικανοτήτων που απαιτούνται από τους κατόχους προσόντων ενός 

δεδομένου επιπέδου. Τα χαρακτηριστικά επιπέδου για τα προσόντα που αποκτώνται στο πλαίσιο της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν οριστεί για τα επίπεδα 6 έως 8 του PQF. Προσόντα πλήρους 

επιπέδου (MEN, Πολωνικό Πλαίσιο Προσόντων): 

o 6 επιβεβαιώνει δίπλωμα ολοκλήρωσης πρώτου βαθμού 

o 7 επιβεβαιώνει δίπλωμα ολοκλήρωσης επιπέδου δεύτερου βαθμού και δίπλωμα 

ολοκλήρωσης ενιαίου επιπέδου μεταπτυχιακού 

o 8 επιβεβαιώνει διδακτορικό δίπλωμα. 

 

• Ελλάδα 

Το ακαδημαϊκό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης αξιολογεί τις επιδόσεις των 

φοιτητών. Ο βαθμός του φοιτητή καθορίζεται από τον καθηγητή του μαθήματος, ο οποίος διενεργεί 

γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή οργανώνει εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις, καθώς και 

ανάθεση καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. 
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Για να περάσουν ένα μάθημα οι φοιτητές πρέπει κατά κανόνα να λάβουν βαθμολογία πέντε (5) στα 

δέκα (10). Η βαθμολογία αυτή προκύπτει είτε αποκλειστικά από τη βαθμολογία που έλαβε στις 

γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου, είτε από συνδυασμό της βαθμολογίας 

που έλαβε στις εξετάσεις και της βαθμολογίας που προκύπτει από τη συμμετοχή των μαθητών σε 

διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εργαστηριακές ασκήσεις , σεμινάρια, συγγραφή εργασιών 

κ.λπ.). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας μπορεί να πολλαπλασιαστεί 

με έναν συγκεκριμένο συντελεστή. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση και την πρόοδο των μεταπτυχιακών φοιτητών, αυτό εξαρτάται από την 

επιτυχία τους στις γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις στα μαθήματα που καθορίζονται από το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή τους σε γενικές ερευνητικές, 

συγγραφικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στο Πρόγραμμα και 

στον κανονισμό λειτουργίας του Μεταπτυχιακού. 
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  

Ο κόσμος βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και καθιστά απαραίτητο για τους ανθρώπους να διαθέτουν 

ευρείες δεξιότητες και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν καθ 'όλη τη διάρκεια της 

ζωής τους. Οι βασικές αρμοδιότητες έχουν σκοπό να θέσουν τα θεμέλια για να γίνουν οι κοινωνίες 

πιο δίκαιες και δημοκρατικές. 

Οι βασικές ικανότητες νοούνται ως ο συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που πρέπει να 

έχει ένα άτομο για να επιτύχει προσωπική ανάπτυξη, να βελτιώσει την απασχολησιμότητα, την 

κοινωνική ένταξη, τον τρόπο ζωής, έναν υγιεινό τρόπο ζωής και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Η 

ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων συνδέεται με τη δια βίου μάθηση, αυτή που αναπτύσσεται καθ' όλη 

τη διάρκεια της ζωής στους διάφορους τομείς και τρόπους εκπαίδευσης. 

Επί του παρόντος, μετά την πρόταση βασικών αρμοδιοτήτων που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή το 2018 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018), υπάρχουν 8 βασικές αρμοδιότητες: 

1. Ικανότητα γραμματισμού 

2. Πολυγλωσσική ικανότητα 

3. Μαθηματική ικανότητα και ικανότητα στην επιστήμη, την τεχνολογία και τη μηχανική 

4. Ψηφιακή ικανότητα 

5. Προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή ικανότητα μάθησης 

6. Αρμοδιότητα πολιτότητας 

7. Επιχειρηματική ικανότητα 

8. Ικανότητα στην πολιτιστική συνειδητοποίηση και έκφραση 

Όλες αυτές οι ικανότητες θεωρούνται εξίσου σημαντικές και μπορούν να εφαρμοστούν σε 

διαφορετικά πλαίσια ζωής. Υπάρχει η πιθανότητα να αλληλοκαλύπτονται καθώς τα κριτήρια του ενός 

υποστηρίζουν τους δείκτες του άλλου. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι αυτές οι βασικές 

ικανότητες φέρουν έμμεσα εγκάρσιες ικανότητες, οι οποίες νοούνται ως ένα σύνολο δεξιοτήτων που 

δεν είναι συγκεκριμένες για ένα επάγγελμα ή περιβάλλον και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

διαφορετικές δραστηριότητες και πλαίσια.  
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4.  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Η κοινωνία χρειάζεται πολίτες με σεβασμό, υπεύθυνους και συμμετοχικούς, προσανατολισμένους 

στη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και το κοινό καλό πάνω από τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους. Το 

πανεπιστήμιο, από αυτή την άποψη, παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Σκοπός του πρέπει να 

είναι η εμπέδωση της κοινωνικής ευθύνης στους μαθητές. Επιπλέον, μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο 

της κουλτούρας των πολιτών, επηρεάζοντας τη συνύπαρξη και την κοινωνική συνοχή. Σε σχέση με την 

κοινωνική δέσμευση, είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία των μαθητών για την ένταξή τους στον 

κόσμο της εργασίας και για την άσκηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη. Η κοινωνική δέσμευση 

νοείται ως η στάση που οδηγεί το άτομο να εμπλακεί σε ορισμένα κοινωνικά ζητήματα, ενεργώντας 

ως καλός πολίτης (Arbues et al., 2014). 

Είναι απαραίτητο το πανεπιστήμιο να εκπαιδεύει πολίτες αφοσιωμένους σε προγράμματα ενεργού 

πολίτη, που είναι πρόθυμοι να βελτιώσουν και να μεταμορφώσουν την κοινωνική πραγματικότητα 

με δημοκρατικές αξίες και ικανότητες. Ενόψει αυτής της κατάστασης, το έργο MENTORme 

δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση της δέσμευσης των πολιτών και της κοινωνικής δέσμευσης στο 

πανεπιστήμιο. Για το σκοπό αυτό, οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα εκπαιδευτούν ώστε να 

αποκτήσουν ικανότητες που σχετίζονται με τη συμμετοχή στα κοινά, βελτιώνοντας έτσι τη δέσμευσή 

τους. 

Λαμβάνοντας ως αναφορά τη Σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2018 σχετικά με τις βασικές 

αρμοδιότητες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018), πρόκειται να επεξεργαστούν τις βασικές αρμοδιότητες 

που συνδέονται με την κοινωνική συμμετοχή, που αντιστοιχεί στα ακόλουθα: 
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1. Πολυγλωσσική ικανότητα 

Αυτή η αρμοδιότητα ορίζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως: 

Ικανότητα χρήσης διαφορετικών γλωσσών κατάλληλα και αποτελεσματικά για επικοινωνία. 

Μοιράζεται γενικά τις κύριες διαστάσεις δεξιοτήτων του γραμματισμού: βασίζεται στην ικανότητα 

κατανόησης, έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων 

τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή). Ένα 

κατάλληλο εύρος κοινωνικών και πολιτιστικών πλαισίων ανάλογα με τις επιθυμίες ή τις ανάγκες 

κάποιου. Οι γλωσσικές ικανότητες ενσωματώνουν μια ιστορική διάσταση και τις διαπολιτισμικές 

ικανότητες. Βασίζεται στην ικανότητα διαμεσολάβησης μεταξύ διαφορετικών γλωσσών και μέσων, 

όπως περιγράφεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Κατά περίπτωση, μπορεί να 

περιλαμβάνει τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων της μητρικής γλώσσας, 

καθώς και την απόκτηση της επίσημης γλώσσας(ών) μιας χώρας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018). 

Με βάση τον ορισμό που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η αρμοδιότητα 

προσαρμόστηκε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του προγράμματος MENTORme. Η κοινοπραξία 

πιστεύει ότι αυτή η ικανότητα που αναπτύχθηκε στο έργο MENTORme δεν θα αφορά την απόκτηση 

ξένων γλωσσών, αλλά τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και διαφορές που σχετίζονται με τη 

γλωσσολογία (γλώσσα του σώματος, τόνος φωνής, λεπτομέρειες που παρέχονται κ.λπ.) προκειμένου 

να γίνουν οι μέντορες πιο ανοιχτόμυαλοι και να νοιάζονται - σέβονται τις πολιτισμικές διαφορές. 

Η σύνδεσή του με την κοινωνική δέσμευση σχετίζεται με την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, 

λαμβάνοντας υπόψη το γλωσσικό τους προφίλ και το σεβασμό για την πολιτιστική πολυμορφία που 

κρύβεται πίσω από κάθε γλώσσα. Είναι απαραίτητο τα άτομα που αναπτύσσουν αυτή την ικανότητα 

να έχουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να επικοινωνούν με άλλους ανθρώπους και να εκτιμούν 

την πολιτισμική ποικιλομορφία και το ενδιαφέρον τους για διαφορετικές γλώσσες. 

• Δείκτες ικανότητας 

Λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή της ικανότητας, εξήχθη ο ακόλουθος δείκτης: 

• Να έχετε επίγνωση της δικής σας πολιτιστικής κοσμοθεωρίας 

• Να κατανοείτε και να σέβεστε τις πολιτισμικές διαφορές και ιδιαιτερότητες 

• Να αναγνωρίζετε τις διαφορετικές πολιτισμικές πρακτικές και κοσμοθεωρίες 

• Να αναπτύξετε διαπολιτισμικές δεξιότητες 

• Να προσαρμόστείτε σε διάφορες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 

• Να αναλογιστείτε τα στερεότυπα που έχουν ήδη καθιερωθεί στην κοινωνία 

• Να κατανοήστε τα πλεονεκτήματα του να περιβάλλεσται από πολιτισμικά 

ποικιλόμορφο περιβάλλον 

 

• Εγκάρσιες αρμοδιότητες που σχετίζονται με την ικανότητα 

Στην κοινωνία, υπάρχουν στερεότυπα που επεκτείνονται σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων, που 

σχετίζονται με τη γλώσσα, τον πολιτισμό ή την εθνικότητά τους, και μπορεί να γίνουν προσβλητικά 

για τους ανθρώπους που τα δέχονται. Για να αντιμετωπίσουν αυτά τα στερεότυπα, είναι απαραίτητο 

οι άνθρωποι να έχουν δεξιότητες κριτικής σκέψης. Θεωρείται η ικανότητα του να σκέφτεσαι καθαρά 

και ορθολογικά, λαμβάνοντας υπόψη πολλές απόψεις και να μπορείς να δημιουργείς τη δική σου 

μέσω στοχαστικής και ανεξάρτητης σκέψης. Βοηθά στον προβληματισμό και την αξιολόγηση των 
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διαφορετικών στερεοτύπων που έχουν καθιερωθεί στην κοινωνία και βοηθά τους ανθρώπους να 

ενεργούν χωρίς προκαταλήψεις. 

Όταν αλληλεπιδρούμε με άλλους ανθρώπους, είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε μια λεκτική 

επικοινωνία. Η λεκτική επικοινωνία είναι η ανθρώπινη αλληλεπίδραση που λαμβάνει χώρα πρόσωπο 

με πρόσωπο (προφορική επικοινωνία), αλλά εκφράζεται και μέσω γραπτής επικοινωνίας και 

νοηματικής γλώσσας. Ο τρόπος σχέσης αλλάζει από τη μια κουλτούρα στην άλλη. Πρέπει να λάβουμε 

υπόψη, όταν επικοινωνούμε, ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τις πληροφορίες που 

παρέχουν κατά την επικοινωνία. Σε πολλές περιπτώσεις, το χιούμορ χρησιμοποιείται στην προφορική 

επικοινωνία για να σπάσει τον πάγο και να δημιουργήσει σχέσεις. Πρέπει να δίνεται προσοχή στη 

χρήση του, καθώς πολλά ανέκδοτα, ανάλογα με την κουλτούρα, μπορεί να είναι προσβλητικά. 

Επομένως, είναι σημαντικό οι άνθρωποι να γνωρίζουν τη λεπτή γραμμή του χιούμορ και να μπορούν 

να το χρησιμοποιούν κατάλληλα με τους μαθητές. 

Η μη λεκτική επικοινωνία και η γλώσσα του σώματος σχετίζονται με τη λεκτική επικοινωνία. Ορίζεται 

ως η χρήση σωματικής συμπεριφοράς, εκφράσεων και χειρονομιών που βοηθούν να εκφραστεί 

κανείς μη λεκτικά. Αυτή η εγκάρσια ικανότητα συνδέεται με την πολυγλωσσική ικανότητα με 

περισσότερες από μία έννοιες. Από τη μια πλευρά, έχουμε χειρονομίες, όπου πολλοί άνθρωποι 

βασίζονται σε αυτές όταν μιλούν. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτές οι χειρονομίες δεν είναι κοινές σε 

όλες τις γλώσσες και μια χειρονομία μπορεί να έχει εντελώς διαφορετικό νόημα ανάλογα με τον 

πολιτισμό οπότε μπορεί να οδηγήσει σε παρεξήγηση ή σύγχυση. Γι' αυτό πρέπει να προσαρμόσουμε 

τη μη λεκτική γλώσσα μας σύμφωνα με την κουλτούρα των ανθρώπων και να τη χρησιμοποιήσουμε 

κατάλληλα, προσαρμόζοντάς την στην κατάσταση. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι ο προσωπικός 

χώρος, ο οποίος διαφέρει από τη μια κουλτούρα στην άλλη. Είναι ο χώρος που περιβάλλει το άτομο 

και που θεωρεί δικό του/της. Όταν αυτός ο χώρος «παραβιάζεται», οι άνθρωποι αισθάνονται άβολα 

και εκφοβίζονται και αυτός ο χώρος διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό. Επομένως, όταν 

αναπτύσσουμε δεξιότητες στη γλώσσα του σώματος, πρέπει να προσέχουμε τον προσωπικό μας χώρο 

και να είμαστε προσεκτικοί. 

Τέλος, ο ανοιχτός τρόπος σκέψης έχει θεωρηθεί σημαντικός σε αυτή τη βασική ικανότητα. Ένα 

ανοιχτόμυαλο άτομο είναι πρόθυμο να εξετάσει ιδέες, απόψεις και έννοιες που είναι νέες ή 

διαφορετικές από τις πεποιθήσεις του. Σε αυτή την ενότητα, η θρησκεία παίζει σημαντικό ρόλο και 

είναι ένα ευαίσθητο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Διαφορετικές πεποιθήσεις, συμπεριφορές, 

τρόποι ντυσίματος και οι ιδιαιτερότητές τους μπορεί να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις, συγκρούσεις ή 

ασέβεια. Οι άνθρωποι με ανοιχτό μυαλό μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα άλλες θρησκείες, 

αποδεχόμενοι και σεβόμενοι τις άλλες θρησκείες. 

2. Προσωπικές, κοινωνικές, και μεταγνωστικές ικανότητες  

Προσωπικές, κοινωνικές, και μεταγνωστικές ικανότητες νοούνται να σημαίνουν το εξής: 

Η προσωπική, κοινωνική και μεταγνωστική ικανότητα ενός ατόμου, είναι να μπορεί να 

αυτοστοχάζεται, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά χρόνο και πληροφορίες, να συνεργάζεται 

επoικοδομητικά με άλλους, και να παραμένει εύκαμπτο στη διαχείριση της μάθησης και της 

καριέρας του. Η ικανότητα συμπεριλαμβάνει την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και της 

πολυπλοκότητας να μαθαίνει πώς θα μάθει, να υποστηρίζει τη σωματική και συναισθηματική 

ακεραιότητά του, να διατηρεί τη σωματική και ψυχική του υγεία και να μπορεί να διαγάγει 

μια συνειδητοποιημένη σε θέματα υγείας, προσανατολισμένη στο μέλλον ζωή, να 
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συναισθάνεται και να διαχειρίζεται συγκρουσιακές καταστάσεις σε ένα υποστηρικτικό 

πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς. (European Commission, 2018). 

Η ικανότητα αυτή σχετίζεται με την ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους των φοιτητών ανώτερης 

εκπαίδευσης. Μπορούμε να την ορίσουμε ως την ικανότητα ενός ατόμου να προσδιορίσει τις 

δυνατότητες του, να σέβεται την διαφορετικότητα των άλλων και τις ανάγκες τους, και να είναι 

πρόθυμο να ξεπεράσει οποιεσδήποτε προκαταλήψεις καθώς και να συμβιβαστεί σύμφωνα με 

συγκεκριμένους κώδικες συμπεριφοράς και συγκεκριμένα πρότυπα επικοινωνίας. 

Αυτή η ικανότητα επιτρέπει την ολοκληρωτική συμμετοχή στην κοινωνία και στις κοινωνικές 

σχέσεις. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τους κώδικες συμπεριφοράς και πρότυπα επικοινωνίας 

διαφορετικών κουλτούρων-πολιτισμών, ώστε να υπάρχει σεβασμός στη διαφρετικότητα.  

Εστιάζοντας στην προσωπική σφαίρα και μαθαίνοντας πως να μάθει, κάθε άτομο πρέπει να 

αντιλαμβάνεται την δική του συνεχή βελτίωση, και επομένως πρέπει να γνωρίζει πως να 

προσδιορίσει τις ικανότητες του, και τρόπους να τις βελτιώσει, γνωρίζοντας πως να αντιμετωπίσει 

τις προκλήσεις και τα εμπόδια της ζωής, καθώς και πως να αναγνωρίζει ευκαιρίες. 

 

• Δείκτες ικανότητας 

 

Οι δείκτες αυτής της ικανότητας που σχετιζονται με την ανάπτυξη αστικής και 

κοινωνικής συμμετοχής, είναι: 

 

• Κατανόηση των κωδικών συμπεριφοράς και προτύπων επικοινωνίας που είναι 

αποδεκτά σε διαφορετικές κοινωνίες και διαφορετικά περιβάλλοντα. 

• Γνώσεις σχετικά με διαφορετικές στρατηγικές μάθησης, γνώσεις σχετικά με την 

ανάγκη ανάπτυξης και βελτίωσης ικανοτήτων, αναζήτηση ευκαιριών εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και επαγγελματικών ευκαιριών, καθώς και αναζήτηση διαθέσιμης 

καθοδήγησης και βοήθειας. 

• Προσδιορισμός ικανοτήτων, κριτικός στοχασμός, και λήψη αποφάσεων. 

• Συλλογικήκαι αυτόνομη εργασία. 

• Σαφής επικοινωνία γνώσης, χρησιμοποιώντας λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία με 

συνέπεια. 

• Ενεργή ακρόαση και απόκριση με εποικοδομητική ανατροφοδότηση. 

• Ευκαμψία και αντιμετώπιση αβεβαιότητας και άγχους. 

• Κατάλληλη επικοινωνία σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ανοχή, κατανόηση 

διαφορετικών προοπτικών. 

• Συμμετοχή σε ομάδα 

• Διαπραγματευτικότητα 

• Ενσυναίσθηση 

• Σεβασμός διαφορετικότητας 

• Επίλυση προβλημάτων 

 

• Σχετικές εγκάρσιες ικανότητες 
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Ως άνθρωποι που θα σχετιστούμε με άλλους ανθρώπους, πρέπει να έχουμε ατομική 

ισορροπία για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικές καταστάσεις που 

μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Γι’ αυτό και η προώθηση της γαλήνης στην κοινωνία θα 

βοηθήσει τους ανθρώπους να διατηρήσουν μια ισορροπημένη και σταθερή 

συμπεριφορά στο πέρασμα του χρόνου ανεξάρτητα από τις συνθήκες που τους 

περιβάλλουν. 

 

Σχετική εγκάρσια ικανότητα με τον σεβασμό στην διαφορετικότητα είναι ο σεβασμός στις 

αξίες, δηλαδή η αναγνώριση των πολιτισμικών και κοινωνικών αξιών που προσδιορίζουν 

ένα σύνολο πολιτών. Όταν σχειζόμαστε με άλλους ανθρώπους, πρέπει να σεβόμαστε τις 

αξίες που τους χαρακτηρίζουν. 

 

Κάθε κουλτούρα-πολιτισμός έχει τους δικούς της κώδικες συμπεριφοράς και πρότυπα 

επικοινωνίας. Είναι αναγκαίο οι άνθρωποι να τα γνωρίζουν και να τα σέβονται. Αυτός 

είναι ο λόγος που η εγκάρσια ικανότητα ακολούθησης των κανόνων βοηθά να 

συνεχιστούν οι καθιερωμένες κοινωνικές κατευθυντήριες γραμμές που έχει η κάθε 

κοινωνική ομάδα. 

 

Σχετική είναι και η έννοια της εμπλοκής. Η εμπλοκή μπορεί να γίνει αντιληπτή ως η 

διαδικασία αλληλεπίδρασης που υπονοεί υπευθυνότητα σε σχέση με οργανισμούς και 

κουλούρες. Προωθόντας αυτού του είδους τη δέσμευση στους πολίτες φέρει  

πλεονεκτήματα και για τους πολίτες, αλλά και για το περιβάλλον τους, που ψάχνουν 

συνεχώς την βελτίωση. 

 

Το κάθε άτομο πρέπει να λάβει μέρος σε διαφορετικές δραστηριότητε ούτως ώστε να 

μπορέσει να διαχειριστεί τις γνώσεις του καθώς και να τις βελτιώσει. Γι΄αυτό άλλωστε 

θεωρείται αναγκαίο, το άτομο να εργάζεται στην διαχείριση γνώσεων ως κομμάτι αυτής 

της ικανότητας. Η διαχείριση γνώσεων είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και 

διαδικασιών που ενισχύουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την εμπειρία βελτίωσης. 

 

Η κατάλληλη λειτουργία της κοινωνίας χρειάζεται την συνεργασία όλων των πολιτών. 

Επομένως, οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν και να καλλιεργούν την αίσθηση της 

ομαδικότητας, η οποία είναι η ικανότητα ενός ατόμου να βοηθήσει στην επίτευξη ενός 

κοιινού στόχου με άλλους, για το καλό της κοινότητας τους. 

 

Σχετική με την μεταγνωστική ικανότητα και την δια βίου μάθηση, είναι και η εγκάρσια 

ικανότητα της συνεχής βελτίωσης. Αναφέρεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που 

στοχεύει στον προσδιορισμό πτυχών γνώσης που βελτιώνουν την ζωή, σε όλες της τις 

διαστάσεις. Για τη συνεχή προσωπική αναβάθμιση, είναι αναγκαίο να γνωρίζουν οι 

άνθρωποι ότι χρειάζεται η ανάπτυξη των ικανοτήτων και ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι 

για να πετύχουν αυτή την ανάπτυξη. Ο καθένας πρέπει να ψάχνει τις ευκαιρίες που του 

επιτρέπουν να καταφέρει αυτή τη συνεχή βελτίωση. 

 

Ακόμα, οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης 

προβλημάτων και διαχείρισης συγκρούσεων, για να αντιμετωπίσουν τις διάφορες 

καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατα την διάρκεια της ζωής τους. Είναι σημαντικό 
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να δουλέψουμε σε ικανότητες επίλυσης προβληματων, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μάθουν 

πως μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές για να βρουν λύσεις. 

 

Σχετική με την επίλυση προβλημάτων είναι και η ικανότητα λήψης αποφάσεων, η οποία 

είναι η διαδικασία με την οποία κάποιο άτομο αποφασίζει μεταξύ διαφορετικών 

επιλογών για να επιλύσει διάφορες καταστάσεις. Η λήψη αποφάσεων ειναι μια πολυ 

σημαντική οριζόντια (διατομεακή) ικανότητα, αφού σε διαφορετικά πλαίσια και σε 

διαφορετικές καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα άτομο, θα πρέπει να 

επιλέξει μία από πολλές επιλογές. Για να γίνει αυτό πρέπει το ατομο να έχει τα εργαλεία 

και τις στρατηγικές για να πάρει την σωστή απόφαση. 

 

Τέλος, θεωρούμε πως η διαπροσωπική επικοινωνία είναι μία σχετική ικανότητα, η οποία 

συνδέεται και με τις πιο πάνω ικανότητες. Αντιλαμβανόμαστε την διαπροσωπική 

επικοινωνία ως την ανταλλαγή λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων ανάμεσα στους 

ανθρώπους, ανεξαρτήτως από την σχέση που έχουν. Το να κατέχει κάποιος αυτή την 

ικανότητα, διευκολύνει την αποτελεσματική εργασία με άλλους μέσα από επικοινωνία 

και διαπραγμάτευση, και διευκολυνει την επιτυχία στις διαπροσωπικές σχέσεις και την 

συμμετοχή στην κοινωνία. 

 

3. Πολιτική αγωγή  

• Δείκτες δεξιότητας 

 

Συνθέστε μια λίστα δεικτών της δεξιότητας και χρησιμοποιήστε την για τον εμπλουτισμό του 

διδακτικού υλικού. 

 

Όσον αφορά τη μέτρηση της πολιτικής αγωγής, υπάρχουν τέσσερις κύριοι δείκτες, 

συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών αξιών, των αξιών κοινωνικής δικαιοσύνης, των 

απόψεων περί συμμετοχής στα κοινά και γνώσεων περί των δημοκρατικών θεσμών 

(Hoskins, Barber, Van Nijlen, and Villalba, 2011:82). 

Η συζήτηση σχετικά με το πώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για να εποπτεύει το επιπεδο πολιτικής αγωγής στην Ευρώπη έχει 

οδηγήσει στη δημιουργία του Σύνθετου Δείκτη Πολιτικής Αγωγής (Hoskins et al., 

2011:83).  

 Η παρακάτω λίστα έχει τροποποιηθεί από τον Πίνακα 1 του άρθρου των Hoskins, 

Saisana, and Villalba (2015): 

Αξίες σχετιζόμενες με την ιδιότητα του πολίτη 

• Συμβατική πολιτική αγωγή 

• Πολιτική αγωγή και κοινωνικά κινήματα 
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               Κοινωνικη δικαιοσυνη 

• Δημοκρατικές αξίες 

• Ίσα δικαιώματα για όλες τις εθνικές/φυλετικές ομάδες 

• Ίσα δικαιώματα για τους μετανάστες 

• Ισότητα των φύλων 

• Η αξία της συμμετοχής στο σχολείο 

Συμμετοχικές προσεγγίσεις 

• Πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα 

• Αποτελεσματικότητα εσωτερικών πολιτικών 

• Νόμιμη διαμαρτυρία 

• Εκλογική συμμετοχή 

• Πολιτική συμμετοχή 

• Ανεπίσημη συμμετοχή 

• Αυτοαποτελεσματικότητα 

• Γνώσεις και δεξιότητες περί δημοκρατίας 

 

• Εγκάρσιες δεξιότητες που σχετίζονται με την κύρια δεξιότητα 

Οι ακόλουθες εγκάρσιες δεξιότητες συμπεριλαμβάνονται στο Διάγραμμα 1  (Care and 

Luo, 2016:2) 

 

Όνομα της εγκάρσιας 
δεξιότητας 

Ορισμός 
Σχέση με την κύρια 

δεξιότητα 

Αυτογνωσία Η ικανότητα του ατόμου να 
μπορεί να ερμηνεύει 
αποτελεσματικά τον δικό 
του συναισθηματικό κόσμο 
και τα κίνητρά 
 του. Αυτό περιλαμβάνει 
δεξιότητες απαραίτητες για 
την αναγνώριση και την 
κατανόηση προσωπικών 
προτερημάτων,  
αδυναμιών, συμπεριφορών 
και σημείων προς βελτίωση, 
με στόχο την αυτοβελτίωση 
(Care and Luo, 2016:46). 

Η αυτογνωσία είναι υψίστης 
σημασίας για την 
καλλιέργεια της πολιτικής 
αγωγής, διότι επιτρέπει 
στους φοιτητές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
να ανακαλύπτουν, μέσω της 
ενδοσκόπησης, τα δικά τους 
κίνητρα και φιλοδοξίες που 
λειτουργούν ως κινητήριος 
δύναμη για την εμπλοκή 
τους στη δημόσια ζωή. 
Επιπλέον, μέσω της 
αυτογνωσίας, μπορούν να 
μεγιστοποιήσουν τη 
συνεισφορά τους, 
αξιοποιώντας τα 
προτερήματά τους. 

Ανεκτικότητα και 
σεβασμός προς την 
πολυμορφία  

Επίγνωση ή εκτίμηση των  
διαφορών, ως προς τη 
φυλή, την εθνικότητα,  
το φύλο, τη σωματική και 
διανοητική ακεραιότητα, το 

Οι σύγχρονες 
πολυπολιτισμικές κοινωνίες 
είναι συνώνυμες του 
πλουραλισμού και της 
πολυφωνίας. Ειδικότερα, 
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σεξουαλικό 
προσανατολισμό ή μια 
ευρεία  
 ποικιλία ταυτοτήτων 
(Miville  
et al., 1999 in Ellison, Todd, 
Orth, & McConnell, 
2019:563) 

μια κοινωνία απαρτίζεται 
από πολλές διαφορετικές 
ομάδες και ταυτότητες από 
άποψη θρησκευτικών 
πεποιθήσεων, εθνικότητας 
και καταγωγής, 
σεξουαλικού 
προσανατολισμού και 
ταυτότητας φύλου κλπ. 
Αυτό σημαίνει πως η 
ανεκτικότητα και ο 
σεβασμός προς την 
πολυμορφία είναι 
προαπαιτούμενα για την 
καλλιέργεια της πολιτικής 
αγωγής, καθώς το άτομο θα 
έρχεται σε επαφή, θα 
συνεργάζεται και θα 
συνυπάρχει με ανθρώπους 
από ποικίλια περιβάλλοντα 
που ενδέχεται να 
διαφέρουν από το δικό του. 

Υπευθυνότητα και 
ικανότητα διαχείρισης 
συγκρούσεων 

Αναφέρεται σε δεξιότητες, 
όπως η ικανότητα του 
ατόμου να εντοπίζει θέματα 
στα οποία υπάρχει 
ομοφωνία και θέματα που 
προκαλούν διαφωνίες,  
να εξετάζει ένα πρόβλημα 
υπό διαφορετική οπτική και 
να αναλύει τα ζητήματα και 
τα συμφέροντα που 
διακυβεύονται, κίνηση 
απαραίτηση για τη  
διαχείριση και επίλυση 
συγκρούσεων (Care and 
Luo, 2016:46). 

Όταν οι άνθρωποι 
καλούνται να 
συνεργαστούν, μια κάποια 
τριβή και ορισμένα 
πρόβληματα είναι βέβαιο 
πως θα προκύψουν. 
Ωστόσο, οι αποτελεσματικές 
δεξιότητες επίλυσης 
συγκρούσεων μπορούν να 
βοηθήσουν μια ομάδα να 
ξεπερνά τα περιστασιακά 
εμπόδια και να προχωρά 
προς τον απώτερο σκοπό 
της, δίχως να μένει πίσω 
εξαιτίας διαπροσωπικών 
διαφωνιών. 

Εθνική και 
πολυπολιτισμική 
κατανόηση  

Αναφέρεται στο σεβασμό 
των πολιτισμικών 
διαφορών, την 
αποτελεσματική 
συνεργασία με άτομα  
ποικίλων πολιτισμικών 
υποβάθρων και την 
ανοιχτόμυαλη προσέγγιση 
διαφορετικών ιδεών και 
αξιών (Care and Luo, 
2016:46). 

Όμοια με την ανεκτικότητα 
και το σεβασμό προς την 
πολυμορφία, η καλλιέργεια 
εθνικής και διαπολιτισμικής 
κατανόησης επιτρέπει στους 
ανθρώπους να υπερβαίνουν 
πιθανές πολιτισμικές 
διαφορές και, αντίθετα, να 
εστιάζουν τόσο στις 
ομοιότητές τους, όσο και, 
κυρίως, στον κοινό τους 
στόχο. 
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Σεβασμός προς το 
περιβάλλον 

Αναφέρεται στις 
απαραίτητες δεξιότητες και 
γνώσεις για την κατανόηση 
του περιβάλλοντος και  
των συνθηκών που το 
επηρεάζουν, ιδίως ό,τι 
σχετίζεται με την 
ατμόσφαιρα, το κλίμα, το 
έδαφος, την τροφή, την 
ενέργεια, το νερό και τα 
οικοσυστήματα. Αυτό 
μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει την ικανότητα 
ατομικής και συλλογικής 
δράσης για την 
αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών 
προκλήσεων  (Care and Luo, 
2016:46). 

Με την κλιματική αλλαγή 
και την περιβαλλοντική 
κρίση να αποτελούν, 
δυστυχώς, θλιβερή 
πραγματικότητα, ο 
σεβασμός του 
περιβάλλοντος είναι βασικό 
στοιχείο της πολιτικής 
αγωγής, διότι λειτουργεί ως 
κινητήριος δύναμη για 
δράση και την εφαρμογή 
σχεδίων προστασίας του 
περιβάλλοντος, μέσω της 
μείωσης των ρύπων, του 
περιορισμού των αστικών 
λυμάτων και των 
βιομηχανικών εκπομπών, 
και της ανακύκλωσης 
πλαστικού, γυαλιού και 
χαρτιού. Αυτή η εγκάρσια 
δεξιότητα ανοίγει ένα 
ολόκληρο πεδίο δράσης για 
τους φοιτητές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με 
περιβαλλοντική συνείδηση 
οι οποίοι φιλοδοξούν να 
καλλιεργήσουν την πολιτική 
τους αγωγή. 

Αίσθηση της ταυτότητας 
και του ανήκειν 

"Η εμπειρία της 
προσωπικής εμπλοκής σε 
ένα σύστημα ή περιβάλλον 
κάνει τους ανθρώπους να 
αισθάνονται αναπόσπαστο 
κομμάτι αυτού του 
συστήματος ή 
περιβάλλοντος" (Hagerty, 
Lynch-Sauer, Patusky, 
Bouwseman, & Collier, 1992 
in Hoffman,Richmond, J., 
Morrow, & Salomone, 
2002:229) 

Η αίσθηση του ανήκειν σε 
μια κοινότητα είναι ισχυρή 
κινητήριος δύναμη στον 
αγώνα για κοινωνική και 
πολιτική αλλαγή, διότι το 
άτομο επιθυμεί να 
βοηθήσει τόσο τον εαυτό 
του, όσο και τα υπόλοιπα 
μέλη της κοινότητάς του. 
Στον αντίποδα, όταν κανείς 
αισθάνεται απομονωμένος, 
μοναχικός και χωρίς ένα 
σύστημα υποστήριξης, δεν 
αποτελεί έκπληξη το ότι 
καταλήγουν να χάσουν κάθε 
κίνητρο για δράση, αλλά και 
καταβάλλονται από 
αισθήματα ανημποριάς και 
ανεπάρκειας. Η αίσθηση 
του ανήκειν μπορεί να 
βοηθήσει ένα άτομο να 
πετύχει τους στόχους του 
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χάρη στην υποστήριξη και 
τη βοήθεια που λαμβάνει 
από την κοινότητα στην 
οποία ανήκει. 

Ορθολογική λήψη 
αποφάσεων 

Η ικανότητα εφαρμογής 
ποικίλων ειδών 
ορθολογικής σκέψης 
(παραγωγική, επαγωγική, 
κλπ.),  
αναλόγως με την 
περίσταση, για την 
αποτελεσματική ανάλυση 
και αξιολόγηση στοιχείων,  
επιχειρημάτων, ισχυρισμών 
και πεποιθήσεων κατά την 
λήψη αποφάσεων και τη 
διατύπωση κρίσεων (Care 
and Luo, 2016:45). 

Η λήψη αποφάσεων είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την πολιτική αγωγή και τα 
ζητήματα της δημόσιας 
ζωής. Ωστόσο, αυτή η 
διαδικασία δεν πρέπει να 
είναι τυχαία, αλλά, 
αντίθετα, να βασίζεται στην 
σωστή πληροφόρηση και 
την ορθή λογική σκέψη. 
Επομένως, οι φοιτητές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
πρέπει να είναι σε θέση να 
αξιολογήσουν κριτικά 
επιχειρήματα (και 
αντεπιχειρήματα), να 
εντοπίσουν λογικά λάθη και, 
τελικά, να καταλήξουν στην 
καλύτερη δυνατή απόφαση 
ανάλογα με την κατάσταση. 

Αναδρομική σκέψη Η ικανότητα να 
αναστοχάζεται κανείς 
κριτικά τις εκπαιδευτικές 
εμπειρίες και διαδικασίες 
με σκοπό να  
 επηρεάσει τη μελλοντική 
του πρόοδο (Care and Luo, 
2016:45) 

Πάντα υπάρχει κάποιο 
μάθημα που μπορούμε να 
αντλήσουμε από τις 
εμπειρίες μας, είτε 
κατέληξαν σε επιτυχία είτε 
σε αποτυχία. Λάθη και 
παραλείψεις δεν πρέπει να 
αγνοηθούν, αλλά, στην 
πραγματικότητα, πρέπει να 
εξεταστούν κριτικά ώστε να 
αποφευχθούν στο μέλλον 
προκειμένου να μπορέσει το 
άτομο να υπηρετήσει 
καλύτερα το στόχο του. 
Κατά την καλλιέργεια της 
πολιτικής αγωγής, είναι 
εξαιρετικά σπάνιο όλα να 
εξελιχθούν ομαλά. Ωστόσο, 
η αναδρομική σκέψη 
επιτρέπει στο άτομο να 
μάθει από τα λάθη του 
παρελθόντος και, συνεπώς, 
να αποφύγει να τα 
επαναλάβει στο μέλλον. 

Επικοινωνιακές δεξιότητες Περιλαμβάνουν την 
ικανότητα αποτελεσματικής 

Η έκφραση του εαυτού, η 
υποστήριξη των ιδεών, η 
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έκφρασης σκέψεων και 
ιδεών χρησιμοποιώντας 
προφορικές, γραπτές και μη 
φραστικές επικοινωνιακές 
δεξιότητες σε ποικιλία 
μορφών και περιστάσεων 
(Care and Luo, 2016:45). 

επιχειρηματολογία, και η 
συλλογή ιδεών είναι 
περιστάσεις στις οποίες οι 
επικοινωνιακές δεξιότητες 
είναι χρήσιμες, καθώς 
επιτρέπουν στο άτομο να 
επικοινωνήσει 
αποτελεσματικά με τους 
συνεργάτες, τους 
συναδέλφους ή το κοινό 
του. Η πολιτική αγωγή είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
διαπροσωπικές δεξιότητες 
και, όπως είναι φυσικό, η 
επικοινωνία είναι 
απαραίτητη. 

Οργανωτικές δεξιότητες Αναφέρονται σε δεξιότητες 
όπως η γενική οργάνωση, η 
ηγεσία ομάδας, ο 
σχεδιασμός, η διαχείριση 
χρόνου, ο συντονισμός 
πόρων και η τήρηση των 
προθεσμιών (Care and Luo, 
2016:45). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όπως και σε κάθε πτυχή της 
ζωής, οι οργανωτικές 
δεξιότητες είναι υψίστης 
σημασίας για την 
ανταπόκριση στις 
προσδοκίες που 
συνοδεύουν την πολιτική 
αγωγή. Ειδικά όταν κανείς 
δουλεύει ομαδικά, οι 
οργανωτικές δεξιότητες 
είναι ακόμα μεγαλύτερης 
σημασίας, επειδή 
επιτρέπουν σε πολλούς 
διαφορετικούς ανθρώπους 
να συνεργάζονται 
αποτελεσματικά. 

Ομαδικότητα και 
συνεργατικότητα 

Αναφέρονται στις 
δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες για τη 
συνεργασία με άλλα άτομα 
για την επίτευξη ενός 
κοινού στόχου. Αυτές 
περιλαμβάνουν την 
ικανότητα 
διαπραγμάτευσης, 
αφοσίωσης σε πρόγραμμα 
και λήψης ομαδικών 
αποφάσεων. Επιπλέον, 
υποδεικνύουν την 
ικανότητα του ατόμου να 
εργάζεται αποτελεσματικά 
και με σεβασμό με πλήθος 
ομάδων και 

Η καλλιέργεια της πολιτικής 
αγωγής δεν είναι μοναχική 
διαδικασία. Αντιθέτως, το 
άτομο θα χρειαστεί να 
συνεργάζεται και να 
αλληλεπιδρά με πληθώρα 
ανθρώπων. Επομένως, 
προκειμένου να μπορέσει το 
άτομο να επιτύχει τους 
στόχους του, η ομαδικότητα 
και η συνεργασία είναι 
απαραίτητες. Ένα άτομο 
που δεν διαθέτει αυτές τις 
δεξιότητες είναι απίθανο να 
καλλιεργήσει την πολιτική 
του αγωγή, αναπόσπαστο 
κομμάτι της οποίας 



MENTORme – [Competency Framework] no. 2020-1-PL01-KA203-081667 

 
 

  28 
Το παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήσητων πληροφοριών που περιέχονται εντός. 
 

συμπεριλαμβάνουν την 
ευελιξία και την προθυμία 
για συμβιβασμό 
προκειμένου να επιτευχθεί 
ο κοινός στόχος (Care and 
Luo, 2016:45). 

αποτελούν οι 
διαπροσωπικές δεξιότητες. 

Κοινωνικότητα και 
συναδελφική αλληλεγγύη 

Η κοινωνικότητα ορίζεται 
ως "η επίδειξη κατανόησης, 
φιλικότητας, 
προσαρμοστικότητας, 
ενσυναίσθησης και 
ευγένειας σε συλλογικά 
περιβάλλοντα" (U.S. 
Department of Labor, 1991, 
p.x in Uchiyama and Radin, 
2009:272), ενώ η 
συναδελφική αλληλεγγύη 
είναι η συνεργατική 
αλληλεπίδραση μεταξύ 
συναδέλφων (www. 
Dictionary.com in Uchiyama 
and Radin, 2009:272) 

Η κοινωνικότητα και η 
συναδελφική αλληλεγγύη 
συμβάλλουν στην εδραίωση 
ενός φιλικού, θετικού και 
ευχάριστου εργασιακού 
περιβάλλοντος, το οποίο, με 
τη σειρά του, αυξάνει την 
παραγωγικότητα. Ένα άτομο 
που διαθέτει αυτά τα 
χαρακτηριστικά είναι πολύ 
πιο προσιτό και εύκολο στη 
συνεργασία. Άλλωστε, ας 
μην ξεχνούμε πως η 
πολιτική αγωγή 
περιλαμβάνει, σε μεγάλο 
βαθμό, την αλληλεπίδραση 
με άλλους ανθρώπους. 
Επομένως, οι συγκεκριμένες 
δεξιότητες κρίνονται 
απαραίτητες. 

Ενσυναίσθηση και 
συμπόνοια 

Ως ενσυναίσθηση ορίζεται η 
κατάσταση κατά την οποία 
το άτομο συναισθάνεται τα 
συναισθήματα ενός άλλου 
ατόμου (ή το τι ενδέχεται 
αυτό να αισθανθεί) εξαιτίας 
της γνώσης ή της αντίληψής 
του για το άτομο αυτό και 
την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται  (Decety & 
Jackson, 2004 in Nilsson 
2014:297) 

Η ενσυναίσθηση και η 
συμπόνοια είναι αναγκαίες 
για την καλλιέργεια και την 
ανάπτυξη της πολιτικής 
αγωγής όχι μόνο επειδή 
επιτρέπουν στο άτομο να 
ταυτιστεί και να μπει στη 
θέση των συναδέλφων και 
των συνεργατών του, αλλά 
και επειδή του επιτρέπουν 
να αντιληφθεί την 
πραγματικότητα από πολλές 
διαφορετικές οπτικές 
γωνίες. Συνεπώς, μπορεί 
κανείς να κατανοήσει 
καλύτερα τις ανάγκες και τα 
προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν 
διαφορετικές κοινότητες και 
ομάδες. Επομένως, το 
άτομο μπορεί να 
κατανοήσει καλύτερα τα 
προβλήματα και τα 
ζητήματα της δημόσιας 
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ζωής που χρήζουν 
αντιμετώπισης. 

Ικανότητα συγκέντρωσης 
και ανάλυσης 
πληροφορίων μέσω ΤΠΕ 

Αναφέρεται στις δεξιότητες 
που απαιτούνται για την 
αναγνώριση, τον εντοπισμό 
και την πρόσβαση σε 
κατάλληλες πηγές 
πληροφόρησης  
(συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής πληροφοριών και 
γνώσεων στον 
κυβερνοχώρο), αλλά και την 
ερμηνεία των πληροφοριών 
αυτών, καθώς και την 
εξαγωγή συμπερασμάτων 
βασισμένων στην ανάλυση 
(Care and Luo, 2016:46). 

Μέρος της πολιτικής αγωγής 
του ατόμου αποτελεί και το 
να συμβαδίζει με την 
επικαιρότητα. Οι ΤΠΕ 
μπορούν να αποτελέσουν 
εξαιρετική πηγή 
πληροφοριών, τονίζοντας, 
κατά συνέπεια, τη σημασία 
του ψηφιακού 
αλφαβητισμού. 

Ικανότητα κριτικής 
αξιολόγησης πληροφοριών 
και περιεχομένου ΜΜΕ 

Αναφέρεται στις δεξιότητες 
που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση της ποιότητας, 
της καταλληλότητας και της 
αξίας  
των πληροφοριών, καθώς 
και των πηγών  (Care and 
Luo, 2016:46). 

Η υπέρογκη ποσότητα 
πληροφοριών και 
ερεθισμάτων στα οποία 
εκτιθέμεθα ενδέχεται να 
καταλήξει όχι απλώς 
αντιπαραγωγική, αλλά 
ακόμα και 
αποπροσανατολιστική και 
παραπλανητική. Επομένως, 
ένα άτομο με 
καλλιεργημένη την πολιτική 
του αγωγή είναι σε θέση να 
αποσπάσει πληροφορίες 
από ποικίλες πηγές, να 
συγκρίνει δεδομένα και να 
αξιολογήση κριτικά την 
αξιοπιστία των πηγών, 
προτού διαμορφώσει τη 
δική του άποψη. 

 

• Επιμέρους στοιχεία της δεξιότητας 

• Περιεχόμενο προς αξιοποίηση για τη συγκεκριμένη δεξιότητα 

 

Πολιτική Αγωγή 

1. Πολιτική Αγωγή - Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη 

 

(Η πρώτη αυτή ενότητα θα περιλαμβάνει τους ορισμούς της πολιτικής αγωγής, της 

ιδιότητας του ενεργού πολίτη και άλλων βασικών όρων, σε συνδυασμό με μια 

παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους σχετίζονται μεταξύ τους.) 

2. Εγκάρσιες δεξιότητες και η σχέση τους με την Πολιτική Αγωγή 
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(Σε αυτή την ενότητα, θα εξετάσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις εγκάρσιες 

δεξιότητες του παραπάνω πίνακα, καθώς και τη σχέση τους με την ευρύτερη έννοια 

της πολιτικής αγωγής. Επίσης, η παρούσα ενότητα θα περιλαμβάνει το διδακτικό 

υλικό και τις δραστηριότητες που απευθύνονται στους φοιτητές τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, με στόχο την καλλιέργεια όχι μόνο των συγκεκριμένων δεξιοτήτων, 

αλλά και της συνολικής πολιτικής αγωγής τους.) 

 

2.1 Αυτογνωσία-Αίσθηση ταυτότητας και του ανήκειν 

2.1.1 Ορισμός, σημασία και σχέση με την πολιτική αγωγή 

2.1.2 Πρακτικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια αυτογνωσίας και 

αίσθησης του ανήκειν 

 

2.2 Ανεκτικότητα και Σεβασμός για την Πολυμορφία-Εθνική και Διαπολιτισμική 

Κατανόηση 

2.2.1 Ορισμός βασικών εννοιών (ανεκτικότητα, πολυμορφία, διαπολιτισμική 

κατανόηση) 

2.2.2 Σχέση μεταξύ αυτών των εννοιών και της Πολιτικής Αγωγής 

2.2.3 Μελέτες Περίπτωσης [Πραγματικά παραδείγματα διαπολιτισμικής 

ανεκτικότητας στη δημόσια ζωή] 

2.2.4 Πρακτικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια διαπολιτισμικής 

κατανόησης και ανεκτικότητας 

 

2.3 Υπευθυνότητα και ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων 

2.3.1 Συζήτηση περί συγκεκριμένων δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων 

2.3.2 Μελέτες Περίπτωσης [Πραγματικά παραδείγματα συγκρούσεων στη 

δημόσια ζωή και (προτεινόμενοι) τρόποι επίλυσής τους] 

2.3.3 Πρακτικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης 

συγκρούσεων 

 

2.4 Σεβασμός προς το περιβάλλον 

2.4.1 Περιβαλλοντική προστασία σε ατομικό επίπεδο (Προτάσεις) 

2.4.2 Περιβαλλοντική προστασία σε συλλογικό επίπεδο (Προτάσεις) 

2.4.3 Πρακτικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια περιβαλλοντική 

συνείδησης 

 

2.5 Ορθολογική λήψη αποφάσεων 

2.5.1 Μελέτη περιπτώσεων (Λήψη αποφάσεων σε σενάρια της πραγματικής 

ζωής) 

2.5.2 Εντοπισμός λαθών και παγίδων κατά τη λήψη αποφάσεων 

2.5.3 Πρακτικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια δεξιοτήτων λήψης 

αποφάσεων 

 

2.6 Αναδρομική Σκέψη 

2.6.1 Ορισμός της αναδρομικής σκέψης 

2.6.2 Αναδρομική σκέψη και Πολιτική αγωγή 

2.6.3 Πρακτικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια αναδρομικής σκέψης 
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2.7 Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

2.7.1 Ορισμός των επικοινωνιακών δεξιοτήτων (οι επιμέρους δεξιότητες) 

2.7.2 Πρακτικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων 

 

2.8 Οργανωτικές δεξιότητες 

2.8.1 Ορισμός των οργανωτικών δεξιοτήτων  

2.8.1.1 Γενικές οργανωτικές δεξιότητες 

2.8.1.2 Ηγεσία ομάδας 

2.8.1.3 Διαχείριση χρόνου - Προθεσμίες 

2.8.1.4 Χρήση πόρων 

2.8.2 Πρακτικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια οργανωτικών δεξιοτήτων 

 

2.9 Ομαδικότητα και Συνεργατικότητα-Κοινωνικότητα και Συναδελφική Αλληλεγγύη 

2.9.1 Ορισμός των βασικών εννοιών 

2.9.2 Πρακτικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια Κοινωνικότητας και 

Συναδελφικής Αλληλεγγύης 

 

2.10 Ενσυναίσθηση και Συμπόνοια 

2.10.1 Ορισμός της Ενσυναίσθησης και της Συμπόνοιας 

2.10.2 Σύνδεση με την Πολιτική Αγωγή 

2.10.3 Πρακτικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια Ενσυναίσθησης και 

Συμπόνοιας στο πολιτικό πλαίσιο 

 

2.11 Αποτελεσματική χρήση και κριτική ανάλυση των ΤΠΕ και του περιεχομένου 

των ΜΜΕ 

2.11.1 Κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας μιας πηγής 

2.11.2 Πρακτικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια κριτικής σκέψης σε 

σχέση με τα ΜΜΕ 

 

3. Επίλογος 

(Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουμε τα βασικά σημεία που αναφέρθηκαν στις 

προηγούμενες και θα τονίσουμε την επιτακτική ανάγκη καλλιέργειας της πολιτικής 

αγωγής στους φοιτητές και τις φοιτήτριες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENTORme – [Competency Framework] no. 2020-1-PL01-KA203-081667 

 
 

  32 
Το παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήσητων πληροφοριών που περιέχονται εντός. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Πρόταση σχεδιαγράμματος μαθήματος 



MENTORme – [Competency Framework] no. 2020-1-PL01-KA203-081667 

 
 

  33 
Το παρόν έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει  
αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε πιθανή χρήσητων πληροφοριών που περιέχονται εντός. 
 

 

• Παραδείγματα διδακτικού υλικού για τη δεξιότητα 

o https://www.txcte.org/sites/default/files/resources/documents/Conflict-Resolution-

Scenarios-Interpersonal-Studies.pdf -->Περιλαμβάνει σενάρια συγκρούσεων. 

Μπορεί να αξιοποιηθεί ως εισαγωγή στο παιχνίδι ρόλων για την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων 

o https://19january2017snapshot.epa.gov/sites/production/files/2015-

04/documents/communitybasedenvironmentalprotection.pdf --> Αυτά τα κεφάλαια 

μπορούν να αξιοποιηθούν για να διδαχθεί το μέγεθος του αντικτύπου που η 

συλλογική δράση μπορεί να έχει επί της προστασίας του περιβάλλοντος 

o http://www.wreurope.eu/uploads/1/6/2/1/16214540/framework_for_key_citizensh

ip_competences.pdf --> Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή των φοιτητών 

και φοιτητριών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην έννοια της πολιτικής αγωγής εντός 

του ευρωπαϊκού πλαισίου 

 

 

• Παραδείγματα πρακτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δεξιότητα 

o http://intercultural-learning.eu/wp-content/uploads/2018/11/ICL@School-

Toolbox-final-1.pdf → Εξαιρετικά λεπτομερής οδηγός για την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων που μπορούν να καλλιεργήσουν και να ενισχύσουν τη 

διαπολιτισμική κατανόηση 

https://www.txcte.org/sites/default/files/resources/documents/Conflict-Resolution-Scenarios-Interpersonal-Studies.pdf
https://www.txcte.org/sites/default/files/resources/documents/Conflict-Resolution-Scenarios-Interpersonal-Studies.pdf
https://19january2017snapshot.epa.gov/sites/production/files/2015-04/documents/communitybasedenvironmentalprotection.pdf
https://19january2017snapshot.epa.gov/sites/production/files/2015-04/documents/communitybasedenvironmentalprotection.pdf
http://www.wreurope.eu/uploads/1/6/2/1/16214540/framework_for_key_citizenship_competences.pdf
http://www.wreurope.eu/uploads/1/6/2/1/16214540/framework_for_key_citizenship_competences.pdf
http://intercultural-learning.eu/wp-content/uploads/2018/11/ICL@School-Toolbox-final-1.pdf
http://intercultural-learning.eu/wp-content/uploads/2018/11/ICL@School-Toolbox-final-1.pdf
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o https://www.youtube.com/watch?v=mn3zCG_To5s → Πρακτικές συμβουλές 

για την ανάπτυξη των οργανωτικών δεξιοτήτων 

o https://blog.brookespublishing.com/5-activities-for-building-empathy-in-

your-students/ → Αυτές οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην καλλιέργεια 

ενσυναίσθησης και συμπόνοιας. Επίσης, μπορούν να προσαρμοστούν στα 

χαρακτηριστικά των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

4. Πολιτιστική επίγνωση και ικανότητα έκφρασης 

Η ικανότητα στην πολιτιστική επίγνωση και έκφραση (“cultural awareness and expression”) 

σχετίζεται με την ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν μια ανοιχτή στάση έναντι στη διαφορετικότητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018), 

περιλαμβάνει την κατανόηση και τον σεβασμό του τρόπου με τον οποίο ιδέες και νοήματα 

εκφράζονται και μεταδίδονται δημιουργικά σε διαφορετικές  κουλτούρες-πολιτισμούς, μέσω 

μιας ποικιλίας τεχνών και άλλων πολιτιστικών μορφών. Περιλαμβάνει την ενασχόληση με την 

κατανόηση, την ανάπτυξη και την έκφραση των ιδεών ενός ατόμου, καθώς και την αίσθηση της 

θέσης ή του ρόλου του στην κοινωνία, με διάφορους τρόπους και πλαίσια (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2018). 

Η συγκεκριμένη ικανότητα αναφέρεται στην κατανόηση ιδεών και νοημάτων που εκφράζονται 

δημιουργικά σε διαφορετικές κουλτούρες και στον τρόπο με τον οποίο μεταδίδονται. Τουτέστιν, 

αποτελεί μια από τις βασικές ικανότητες για τα κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με το Θεματολόγιο 

Δεξιοτήτων της (EU Skills Agenda) ΕΕ για την πολιτική της ΕΕ για την εκπαίδευση και τη νεολαία. 

Η ικανότητα πολιτιστικής επίγνωσης και έκφρασης εξετάζει διάφορες πτυχές: 

- Τη δημιουργική έκφραση ιδεών 

- Την εμπειρία και το συναίσθημα μέσα από μια σειρά μέσων 

- Την πολιτισμική γνώση και κατανόηση 

- Το σεβασμό στη διαφορετικότητα της πολιτιστικής έκφρασης 

Ακολουθεί ένας κατάλογος δεικτών για τη συγκεκριμένη ικανότητα, ειδικά προσαρμοσμένος για 

χρήση στην παραγωγή διδακτικού υλικού. 

• Δείκτες ικανότητας 

 

Οι δείκτες παρατίθενται δίπλα από την κάθε αντίστοιχη πτυχή: 

• Δημιουργική έκφραση ιδεών: Πρόσβαση σε οργανισμούς μέσων επικοινωνίας και 

ενημέρωσης που προσφέρουν ευκαιρίες (π.χ. ψηφιακοί/φυσικοί χώροι). | 

Πολιτικές/Πρωτόκολλα για την προώθηση κοινωνικών και οικονομικών ευκαιριών για 

πολιτιστική έκφραση. 

• Εμπειρία και συναίσθημα σε μια σειρά μέσων. | (Διαδικτυακή) εκμάθηση για την 

εκτίμηση της τέχης και της μουσικής. 

• Πολιτισμική γνώση και κατανόηση: Σύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή γνώσεων 

και τον διάλογο μεταξύ πολιτισμών. | Πολιτισμικά εμβαπτιστικές (“immersive”) 

ευκαιρίες εκπαίδευσης.  

https://www.youtube.com/watch?v=mn3zCG_To5s
https://blog.brookespublishing.com/5-activities-for-building-empathy-in-your-students/
https://blog.brookespublishing.com/5-activities-for-building-empathy-in-your-students/
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• Σεβασμός της διαφορετικότητας της πολιτιστικής έκφρασης | ποσοστό ευάλωτων 

ατόμων (και αντίστοιχες πολιτικές) που συμπεριλαμβάνονται σε σχετικές 

πρωτοβουλίες. 

 

Για όλους τους δείκτες, πρέπει να εξετάσουμε διάφορα μέσα, διάφορες μορφές και 

κατηγορίες τέχνης, εστιάζοντας τόσο στις πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και 

στις σύγχρονες τέχνες. Οφείλουμε να εξετάσουμε τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών 

προοπτικών (τοπικών, της ΕΕ και παγκόσμια) και να είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε 

και να προωθήσουμε σχετικές ιδέες και εμπειρίες. 

  

Ανατρέχοντας συγκεκριμένα στο πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε την πολιτιστική 

ικανότητα και λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς και τους δείκτες που συζητήθηκαν 

προηγουμένως, θα παρέχουμε στη συνέχεια περισσότερες πληροφορίες για τις πτυχές 

της πολιτιστικής γνώσης, της πολιτιστικής επίγνωσης και της πολιτισμικής ευαισθησίας. 

 

Η πολιτιστική γνώση αναφέρεται στη γνώση ορισμένων πολιτισμικών χαρακτηριστικών, 

ιστορίας, αξιών, πεποιθήσεων και συμπεριφορών μιας άλλης εθνικής ή πολιτισμικής 

ομάδας. 

 

Η πολιτιστική επίγνωση (cultural awareness) είναι το επόμενο στάδιο της κατανόησης 

άλλων ομάδων - το να είναι ένα άτομο ανοιχτό στην ιδέα της αλλαγής πολιτιστικών 

στάσεων. 

 

Πολιτισμική ευαισθησία είναι η αναγνώριση του ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

πολιτισμών, χωρίς όμως να προσδίνονται αξίες στις διαφορές αυτές (όπως “καλύτερα”, ή 

“χειρότερα”, “σωστά” ή “λάθος”). 

 

Συγκρούσεις επί αυτού του σημείου μπορούν εύκολα να προκύψουν, ειδικά εάν ένα 

έθιμο ή μια πεποίθηση αντίκειται στην ιδέα της πολυπολιτισμικότητας. Εσωτερικές 

συγκρούσεις (ενδοπροσωπικές, διαπροσωπικές και οργανωτικές) είναι πιθανό να 

προκύψουν κατά καιρούς για αυτό το ζήτημα. Η διαχείριση της σύγκρουσης δεν θα είναι 

πάντα εύκολη, αλλά μπορεί να γίνει ευκολότερη εάν όλοι έχουν επίγνωση των στόχων 

που πρέπει να επιτευχθούν. 

 

Συγγεκριμένα, η πολιτιστική ικανότητα συνδυάζει τις πτυχές της γνώσης, της επίγνωσης 

και της ευαισθησίας — και προσθέτει λειτουργική αποτελεσματικότητα. Ένας πολιτισμικά 

ικανό άτομο έχει την ικανότητα να εφαρμόζει στην πράξη πολλές διαφορετικές 

συμπεριφορές, στάσεις και να εργάζεται αποτελεσματικά σε διαπολιτισμικά 

περιβάλλοντα για να παράγει καλύτερα αποτελέσματα. 

 

 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, και σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Πολιτιστικής  Επίγνωσης και 

Έκφρασης (European Agenda for Culture: Work Plans for Culture 2015-2018/2011-2014) 

που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2015, υπάρχουν τέσσερις τομείς στους οποίους 

πρέπει να εστιάσουμε, για την πολιτισμικά εμβαπτιστική (“immersive”) εκπαίδευση: 
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o Εκπαίδευση στις Τέχνες και στον Πολιτισμό, π.χ. καλλιτεχνικές δεξιότητες, 

πολιτιστική κληρονομιά κλπ. 

o Η εκπαίδευση μέσω των τεχνών και του πολιτισμού, π.χ. δημιουργική μάθηση 

που υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους μάθησης. 

o Κοινωνική συνοχή μέσω της πολιτισμικής πολυμορφίας, της διαπολιτισμικής 

ευαισθητοποίησης και του διαλόγου. 

o Ο αντίκτυπος των τεχνών και του πολιτισμού (επαγγελματικές εκπαιδεύσεις για 

καινοτόμες κοινωνίες). 

Μια εκπαιδευτική μέθοδος που στοχεύει στην αύξηση της πολιτιστικής γνώσης και 

ευαισθησίας είναι η πολιτισμική εμβάπτιση (“cultural immersion”), η οποία δημιουργεί 

ευκαιρίες για μετασχηματιστική μάθηση μέσω άμεσων αλληλεπιδράσεων με πολιτισμικά 

διαφορετικούς πληθυσμούς. Στη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε στην πτυχή της 

διαφορετικότητας. 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα της πολιτιστικής έκφρασης 

Η Γενική Διάσκεψη του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των 

Ηνωμένων Εθνών, που συνήλθε στο Παρίσι από τις 3 έως τις 21 Οκτωβρίου 2005 στην 33η 

σύνοδό της, τόνισε ότι: 

o Επιβεβαιώνοντας ότι η πολιτισμική ποικιλομορφία είναι καθοριστικό 

χαρακτηριστικό της ανθρωπότητας,  

o Έχοντας επίγνωση ότι η πολιτιστική ποικιλομορφία αποτελεί κοινή κληρονομιά 

της ανθρωπότητας και πρέπει να τιμάται και να διατηρείται προς όφελος όλων, 

o Έχοντας επίγνωση ότι η πολιτιστική ποικιλομορφία δημιουργεί έναν πλούσιο και 

ποικίλο κόσμο, ο οποίος αυξάνει το εύρος των επιλογών και καλλιεργεί τις 

ανθρώπινες ικανότητες και αξίες, και ως εκ τούτου αποτελεί βασική πηγή για 

βιώσιμη ανάπτυξη για τις κοινότητες, τους λαούς και τα έθνη, 

o Υπενθυμίζοντας ότι η πολιτιστική πολυμορφία, που ανθίζει σε ένα πλαίσιο 

δημοκρατίας, ανεκτικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού 

μεταξύ των λαών και των πολιτισμών, είναι απαραίτητη για την ειρήνη και την 

ασφάλεια σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,  

o Εξυμνώντας τη σημασία της πολιτιστικής πολυμορφίας για την πλήρη υλοποίηση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που 

διακηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

και σε άλλα παγκοσμίως αναγνωρισμένα κείμενα, 

o Τονίζοντας την ανάγκη ενσωμάτωσης του πολιτισμού ως στρατηγικού στοιχείου 

στις εθνικές και διεθνείς αναπτυξιακές πολιτικές, καθώς και στη διεθνή 

αναπτυξιακή συνεργασία, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη Διακήρυξη της 

Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Millennium Declaration, 2000) με 

ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας, 

o Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός λαμβάνει διάφορες μορφές διαμέσων των 

χρόνων και του χώρου και ότι αυτή η ποικιλομορφία ενσωματώνεται στη 
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μοναδικότητα και την πολλαπλότητα των ταυτοτήτων και των πολιτισμικών 

εκφράσεων των λαών και των κοινωνιών που απαρτίζουν την ανθρωπότητα, 

o Αναγνωρίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της 

ποικιλομορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, συμπεριλαμβανομένου του 

περιεχομένου τους, ιδίως σε καταστάσεις όπου οι πολιτιστικές εκφράσεις 

ενδέχεται να απειλούνται από την πιθανότητα εξαφάνισης ή σοβαρής 

βλάβης/παρεμπόδισης, 

o Επιβεβαιώνοντας ότι η ελευθερία της σκέψης, της έκφρασης και της 

πληροφόρησης, καθώς και η ποικιλομορφία των μέσων ενημέρωσης, επιτρέπουν 

στις πολιτιστικές εκφράσεις να ανθίσουν μέσα στις κοινωνίες, 

o Τονίζοντας τη σημασία του πολιτισμού για την κοινωνική συνοχή γενικά και τις 

δυνατότητές του για την ενίσχυση της θέσης και του ρόλου των γυναικών στην 

κοινωνία, έχοντας επίγνωση ότι η πολιτισμική ποικιλομορφία ενισχύεται από την 

ελεύθερη ροή ιδεών και ότι καλλιεργείται από συνεχείς ανταλλαγές και 

αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτισμών, 

o Αναγνωρίζοντας ότι η ποικιλομορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών πολιτιστικών εκφράσεων, είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας που επιτρέπει σε άτομα και λαούς να εκφράσουν και να 

μοιραστούν με άλλους τις ιδέες και τις αξίες τους, 

o Υπενθυμίζοντας ότι η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της 

πολιτιστικής πολυμορφίας και επιβεβαιώνοντας τον θεμελιώδη ρόλο που 

διαδραματίζει η εκπαίδευση στην προστασία και την προώθηση των πολιτιστικών 

εκφράσεων, 

o Έχοντας πεισθεί ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες, τα αγαθά και οι υπηρεσίες 

έχουν τόσο οικονομική όσο και πολιτιστική φύση, επειδή μεταφέρουν 

ταυτότητες, αξίες και έννοιες και επομένως δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 

να έχουν αποκλειστικά εμπορική αξία, 

o Τονίζοντας τον ζωτικό ρόλο της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης και της 

δημιουργικότητας, που καλλιεργούν και ανανεώνουν τις πολιτιστικές εκφράσεις 

και ενισχύουν τον ρόλο που διαδραματίζουν όσοι εμπλέκονται στην ανάπτυξη 

του πολιτισμού για την πρόοδο της κοινωνίας γενικότερα, 

o Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ζωτικότητας των πολιτισμών, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και αυτόχθονες 

πληθυσμούς, όπως εκδηλώνεται στην ελευθερία τους να δημιουργούν, να 

διαδίδουν και να διανέμουν τις παραδοσιακές πολιτιστικές εκφράσεις τους και 

να έχουν πρόσβαση σε αυτές, προς όφελος της δικής τους ανάπτυξης. 

Τέλος, οι εγκάρσιες ικανότητες που σχετίζονται με την πολιτιστική ικανότητα 

παρατίθενται παρακάτω. 

 

• Εγκάρσιες ικανότητες που σχετίζονται με την πολιτιστική ικανότητα 
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Είναι σημαντικό για τα άτομα που ανήκουν σε μειονοτικές κουλτούρες και τους 

αυτόχθονες πληθυσμούς να εκφράζουν την ελευθερία τους να δημιουργούν, να 

διαδίδουν, να διανέμουν και να έχουν πρόσβαση στις παραδοσιακές πολιτιστικές 

εκφράσεις τους προς όφελος της δικής τους ανάπτυξης. Η ενασχόληση με την αυτο-

ανάπτυξη είναι μία από τις ζωτικές δεξιότητες της αυτοδιαχείρισης. Επιτρέπει τη 

βελτίωση της αυτογνωσίας, των δεξιοτήτων (και της εκμάθησης νέων) και την 

οικοδόμηση ή την ανανέωση της ταυτότητας ενός ατόμου. 

 

Πολιτισμική πολυμορφία σημαίνει προσαρμογή ενός πλαισίου δημοκρατίας, 

ανεκτικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των λαών και 

των πολιτισμών, και είναι απαραίτητη για την ειρήνη και την ασφάλεια σε τοπικό, εθνικό 

και διεθνές επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εγκάρσια ικανότητα του 

σεβασμού και της εκτίμησης για τους άλλους ως δεξιότητα του πολίτη θεωρείται 

σημαντική. Σημαίνει το να μπορεί ένα άτομο να μάθει να ανέχεται, να μην κάνει 

διακρίσεις σε βάρος κανενός και να αποφεύγει ενέργειες που μπορεί να προσβάλλουν 

τους άλλους. 

 

Στην ικανότητα της πολιτισμικής επίγνωσης και έκφρασης, είναι απαραίτητο να τονιστεί 

η σημασία του πολιτισμού για την κοινωνική συνοχή, που νοείται ως στενή συνεργασία. 

Η πολιτιστική ποικιλομορφία ενισχύεται από την ελεύθερη ροή ιδεών και καλλιεργείται 

από συνεχείς ανταλλαγές και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτισμών. Η ομαδική 

εργασία είναι μια δεξιότητα πολιτικού βίου. Η ομαδική συνεργασία ακολουθεί μια 

επικοινωνιακή προσέγγιση που δίνει έμφαση στην ομαδική εργασία, την καινοτόμο 

σκέψη και την ισότιμη συμμετοχή για την επίτευξη στόχων. 

 

Είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί η ποικιλομορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων, ως σημαντικός παράγοντας που επιτρέπει 

στους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες να εκφράσουν και να μοιραστούν τις ιδέες 

και τις αξίες τους με άλλους. Επιπλέον, η ελευθερία της σκέψης, της έκφρασης και της 

πληροφόρησης, καθώς και η ποικιλομορφία των μέσων ενημέρωσης, επιτρέπουν στις 

πολιτιστικές εκφράσεις να ανθίζουν μέσα στις κοινωνίες, διαμοιράζοντας έτσι απόψεις 

για σχετικά ζητήματα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις ευάλωτες ομάδες που δέχονται 

επίθεση ή πλήττονται από αυτούς που τους μισούν. Στην καθημερινή μας ζωή, έχουμε να 

κάνουμε με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, γι' αυτό και η αλλήλων 

υποστήριξη  θεωρείται απαραίτητη. Η υποστήριξη των άλλων νοείται ως πράξη  βοήθειας 

δίνοντας ενθάρρυνση, προσοχή και υπόληψη. 
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