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Περίληψη 
 
 
Η δηµοκρατική αγωγή του πολίτη (στο παρόν γλωσσάριο θα χρησιµοποιείται εφεξής ο 
όρος ∆ΑΠ) είναι ένα θέµα που έχει προσλάβει ιδιαίτερη σηµασία και έχει προκαλέσει 
έντονο ενδιαφέρον στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης και των επιµέρους κρατών 
µελών, γεγονός που οδήγησε στη διεύρυνση της συζήτησης και στη συµπερίληψη νέων 
εταίρων στον τοµέα αυτό. Πολλοί από τους νέους αυτούς εταίρους διαδραµατίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της ∆ΑΠ σε επίπεδο πολιτικής. Ορισµένοι πάλι από 
αυτούς τους νέους εταίρους δεν είναι τόσο εξοικειωµένοι µε τις σηµασιολογικές 
αποχρώσεις πολλών από τους όρους που χρησιµοποιούνται συνήθως στο πλαίσιο 
συζητήσεων και αντιπαραθέσεων σχετικά µε τη ∆ΑΠ. Συνεπώς, το παρόν γλωσσάριο 
πρέπει να θεωρηθεί ως µέσο προώθησης της πολιτικής ∆ΑΠ στα κράτη µέλη. 
 
Η συµπερίληψη του πλήρους φάσµατος των όρων που συνδέονται µε τη ∆ΑΠ υπερβαίνει 
το πεδίο εφαρµογής του παρόντος γλωσσαρίου. Οι όροι που επιλέχθηκαν εκφράζουν τις 
τρέχουσες απόψεις στο πλαίσιο ορισµένων εγγράφων του Συµβουλίου της Ευρώπης. ∆εν 
προσφέρονται ως αυστηροί ορισµοί αλλά µάλλον ως σύντοµες διερευνήσεις του όρου 
και της σχέσης του µε τη ∆ΑΠ. 
 
Το γλωσσάριο περιλαµβάνει τριανταέναν όρους και διαιρείται σε τρία τµήµατα, 
συγκεκριµένα τα εξής:  

• Βασικές έννοιες  
• ∆ιαδικασίες και πρακτικές της ∆ΑΠ 
• Αποτελέσµατα της ∆ΑΠ. 

 
Με τον τρόπο αυτό το γλωσσάριο επιδιώκει να προσφέρει στον αναγνώστη ένα 
εισαγωγικό πλαίσιο και ένα δρόµο µέσω των σηµαντικών όρων που συνδέονται µε τη 
∆ΑΠ. 
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1. Εισαγωγή 
 
Ιστορικό 
 
Το πρώτο σχέδιο ∆ΑΠ (1997-2000) επιδίωξε να διερευνήσει τις έννοιες και την πρακτική 
της δηµοκρατικής αγωγής του πολίτη µέσω της έρευνας, συνεδρίων και τόπων 
υποστήριξης της ιδιότητας του πολίτη. Ως αποτέλεσµα της επιτυχίας του εν λόγω 
σχεδίου ένα δεύτερο σχέδιο ξεκίνησε το 2001 το οποίο και θα συνεχιστεί έως το 2004. 
Στο πλαίσιο αυτού του δεύτερου σχεδίου, η ανάπτυξη πολιτικής προσδιορίστηκε ως 
πρώτη προτεραιότητα, ενώ σήµερα υπάρχουν ορισµένες δραστηριότητες υπό εξέλιξη. 
 
Το 2001 διοργανώθηκε το πρώτο διεθνές σεµινάριο για τις πολιτικές και τα ρυθµιστικά 
πλαίσια της ∆ΑΠ, ενώ σηµαντική πρόοδος επιτεύχθηκε µε το διορισµό εθνικών 
συντονιστών ∆ΑΠ σε κάθε κράτος µέλος. Υπάρχουν επίσης δύο σηµαντικές µελέτες υπό 
εξέλιξη: «Η πανευρωπαϊκή µελέτη σχετικά µε τις πολιτικές για τη ∆ΑΠ» και το «Κοινό 
πλαίσιο για τις κοινοτικές ∆ΑΠ». 
 
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το πρώτο σχέδιο ∆ΑΠ ήταν το πλαίσιο για τη διερεύνηση 
των εννοιών και των πρακτικών που αποτελούν τον πυρήνα της ∆ΑΠ. Κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αυτής εκπονήθηκαν ορισµένα σηµαντικά έγγραφα, πολλά από τα οποία 
παρατίθενται στη βιβλιογραφία. Ωστόσο, καθώς και το έργο έχει στραφεί προς την 
κατεύθυνση της χάραξης πολιτικής, προέκυψε η ανάγκη για ένα σύντοµο γλωσσάριο 
όρων. 
 
Στόχος 
 
Ο γενικός στόχος του παρόντος γλωσσαρίου είναι να υποστηρίξει τους αρµόδιους 
χάραξης πολιτικής και τους επαγγελµατίες του τοµέα στο έργο της προώθησης της ∆ΑΠ 
στα κράτη µέλη. Το γλωσσάριο επιδιώκει να το επιτύχει ως εξής: 
 

• προσφέροντας στους αναγνώστες µια εξήγηση των βασικών όρων που 
συνδέονται µε τη ∆ΑΠ 

• παρέχοντας το νήµα που θα τους οδηγήσει στην κατανόηση της έννοιας της 
δηµοκρατικής αγωγής του πολίτη µε την επικέντρωση σε τρεις βασικούς τοµείς, 
(i) τις βασικές έννοιες, (ii) τις διαδικασίες και πρακτικές και (iii) τα 
αποτελέσµατα· 

• υποστηρίζοντας την ανάπτυξη µιας κοινής αντίληψης της δηµοκρατικής αγωγής 
του πολίτη (∆ΑΠ) µεταξύ των κρατών µελών. 

 
Το γλωσσάριο διερευνά τριανταµία βασικές ιδέες που αναφέρονται στα έγγραφα 
συζήτησης, τις εκθέσεις και την έρευνα που έχουν πραγµατοποιηθεί από το Συµβούλιο 
της Ευρώπης. Οι αναγνώστες πρέπει να σηµειώσουν, ωστόσο, ότι οι επεξηγήσεις που 
προσφέρονται δεν είναι οριστικές, αλλά επιδιώκουν να εκφράσουν τη σύγχρονη σκέψη.  
 



 7 

∆οµή 
 
Το γλωσσάριο δοµείται µε τον ακόλουθο τρόπο. 
 

Τµήµα I: Βασικές έννοιες· προσφέρει µια διερεύνηση της ∆ΑΠ µέσω όρων 
όπως η «ιδιότητα του πολίτη», τα «ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα» και τα 
«ανθρώπινα δικαιώµατα».  
 
Τµήµα II: ∆ιαδικασίες και πρακτικές· εστιάζεται στη διαδικασία και την 
πρακτική της ∆ΑΠ, εξετάζοντας όρους όπως η «διά βίου µάθηση», η «ενεργός 
µάθηση», η «συνεργατική µάθηση» και η «κριτική ανάλυση».  
 
Τµήµα III: Αποτελέσµατα της ∆ΑΠ· διερευνά τα αποτελέσµατα που 
συνδέονται µε τη ∆ΑΠ, όπως π.χ. οι «γνωστικές ικανότητες», η «συµµετοχή», η 
«υπευθυνότητα» και η «αλληλεγγύη». 
 
Βιβλιογραφία: Tο γλωσσάριο τελειώνει µε τη βιβλιογραφία των κειµένων που 
αποτέλεσαν την πηγή των όρων και των ιδεών που περιλαµβάνονται στο παρόν 
πόνηµα. 
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Τµήµα I: Βασικές έννοιες 
 
Με σκοπό την επίτευξη της κοινής αντίληψης της ∆ΑΠ, οι ακόλουθοι όροι προσφέρουν 
στον αναγνώστη µια γενική αντίληψη ορισµένων θεµελιωδών εννοιών οι οποίες 
αποτελούν τη βάση της τριµερούς έννοιας της δηµοκρατικής αγωγής του πολίτη. Οι όροι 
που περιλαµβάνονται στα τµήµατα αυτά είναι: 
 

• Πολίτης/ιδιότητα του πολίτη  
• Τόποι άσκησης της ιδιότητας του 

πολίτη 
• Ατοµικά και πολιτικά 

δικαιώµατα  
• Πολιτιστικά δικαιώµατα 
• ∆ηµοκρατία/δηµοκρατικός 

 
• Πολυµορφία 
• Οικονοµικά και κοινωνικά 

δικαιώµατα  
• ∆ηµοκρατική αγωγή του πολίτη 
• Ισότητα    
• Ανθρώπινα δικαιώµατα  

 
 

Στο πλαίσιο του Συµβουλίου αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο 
ότι όροι όπως ο «πολίτης» και η «ιδιότητα του πολίτη» ούτε είναι 
σταθεροί ούτε περιορίζονται σε ένα µόνον ορισµό. 
 
Στο πλαίσιο της ∆ΑΠ ο όρος πολίτης µπορεί να περιγραφεί 
γενικότερα ως «ένα πρόσωπο που συνυπάρχει σε µια κοινωνία». 
Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι η ιδέα του πολίτη σε σχέση µε το 
κράτος-έθνος δεν είναι πλέον συναφής ή ισχύουσα, αλλά, καθώς 
το κράτος-έθνος δεν είναι πλέον η µόνη επίσηµη εξουσία, 
δηµιουργήθηκε η ανάγκη να αναπτυχθεί µια πιο ολιστική άποψη 
την έννοιας αυτής. 
 
Αυτή η ευρύτερη αντίληψη του πολίτη και της ιδιότητας του 
πολίτη προσφέρει ένα δυνητικό νέο µοντέλο για τη διερεύνηση 
του τρόπου µε τον οποίο ζούµε µαζί. Η πρόκληση, συνεπώς, είναι 
να υπερβούµε τους περιορισµούς του «κράτους-έθνους» ώστε να 
φτάσουµε στην έννοια της «κοινότητας», η οποία περιλαµβάνει το 
τοπικό, το εθνικό, το περιφερειακό και το διεθνές πλαίσιο στο 
οποίο ζουν τα άτοµα. 
 
Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης η ιδέα του «πολίτη» και της 
«ιδιότητας του πολίτη» περιλαµβάνει την ιδέα της «θέσης» και 
του «ρόλου». Η ιδέα αυτή περιλαµβάνει ζητήµατα που αφορούν 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις αλλά και τις ιδέες της ισότητας, της 
πολυµορφίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. ∆εν είναι πλέον 
αρκετό να περιορίζεται η ιδέα της «ιδιότητας του πολίτη» στην 
πράξη του εκλέγειν. Πρέπει επίσης να περιλάβει το φάσµα 
ενεργειών που ασκούνται από ένα άτοµο, οι οποίες έχουν 
αντίκτυπο στη ζωή της κοινότητας (τοπικής, εθνικής, 
περιφερειακής και διεθνούς) και για το λόγο αυτό απαιτούν ένα 

Πολίτης/ 
Ιδιότητα 
του πολίτη 
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δηµόσιο χώρο µέσα στον οποίο τα άτοµα µπορούν να δρουν από 
κοινού. 

 
 
Ο τόπος άσκησης της ιδιότητας του πολίτη είναι ο όρος που 
δίνεται σε µια νέα ή καινοτόµο µορφή δηµοκρατικής ζωής. Οι 
τόποι αυτοί είναι τοπικά σχέδια βάσης που επιχειρούν να δώσουν 
ζωή στις αρχές της σύγχρονης δηµοκρατικής ιδιότητας του πολίτη 
και να τις εφαρµόσουν.  
 
Ένας τόπος άσκησης της ιδιότητας του πολίτη µπορεί να καλύπτει 
ορισµένες παρόµοιες δραστηριότητες εντός µιας συγκεκριµένης 
περιοχής ή περισσότερων γεωγραφικών περιοχών ή, τέλος, εντός 
µιας ολόκληρης χώρας. 
 
Στους τόπους αυτούς συµµετέχουν γενικά διάφοροι συντελεστές. 
Οι εν λόγω τόποι ελέγχονται από τους ίδιους τους 
συµµετέχοντες, διερευνούν διάφορες µορφές συµµετοχής, 
καταπολεµούν τον αποκλεισµό και αποσκοπούν στην κοινωνική 
αλλαγή. Βασίζονται στις αξίες και στις δηµοκρατικές διαδικασίες, 
τις οποίες και στοχεύουν να προωθήσουν και να εδραιώσουν. 
 
 
Τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα αφορούν κυρίως εκείνες τις 
ελευθερίες και τα δικαιώµατα των ατόµων τα οποία το κράτος 
δεσµεύεται να σέβεται. 
 
Τα δικαιώµατα αυτά, τα οποία συχνά θεωρούνται ως «η πρώτη 
γενιά» των ανθρώπινων δικαιωµάτων, περιλαµβάνουν το δικαίωµα 
της ελευθερίας και της ασφάλειας του προσώπου, το δικαίωµα για 
έντιµη δίκη, το τεκµήριο αθωότητας, το δικαίωµα του γάµου, το 
δικαίωµα της συµµετοχής στο δηµόσιο βίο. Περιλαµβάνουν επίσης 
την απαγόρευση των βασανιστηρίων καθώς και κάθε άλλης 
σκληρής και απάνθρωπης µεταχείρισης, της δουλείας και της 
καταναγκαστικής εργασίας. 
 
Τα δικαιώµατα αυτά σκιαγραφούνται διεθνώς στο σύµφωνο για τα 
ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα που εγκρίθηκε από τη 
Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών το 1966. 
 
 
Η έννοια «των πολιτιστικών δικαιωµάτων» εντός του πλαισίου 
της ∆ΑΠ αφορά γενικότερα ζητήµατα «ταυτότητας». Στα 
ζητήµατα ταυτότητας περιλαµβάνονται: η γλώσσα και όλα όσα 
συνεπάγεται, η ιδιότητα του µέλους οµάδων, κοινοτήτων, λαών 
καθώς και ζητήµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

Τόποι άσκησης 
της ιδιότητας 
του πολίτη 

Ατοµικά και 
πολιτικά 
δικαιώµατα 

Πολιτιστικά 
δικαιώµατα 
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Η έννοια «των πολιτιστικών δικαιωµάτων» αποτελεί αντικείµενο 
µιας από τις πιο ενδιαφέρουσες σηµερινές συζητήσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. Ενώ η πολυπολιτισµική φύση των 
κοινωνιών µας γίνεται ευρύτερα αποδεκτή, η πολιτική και νοµική 
αντιµετώπιση αυτής της πραγµατικότητας, δηλαδή ο ορισµός των 
δικαιωµάτων, των ατόµων που έχουν τα δικαιώµατα αυτά και, 
ακόµη περισσότερο, των οµάδων που είναι αρµόδιες για την 
εφαρµογή τους, εξακολουθούν να διερευνώνται.  
 
 
Η δηµοκρατία είναι µια µορφή κοινής διαβίωσης στο πλαίσιο 
µιας κοινότητας. Μέσα σε µια δηµοκρατία είναι πολύ σηµαντικό 
να έχει κανείς τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε διάφορες 
λύσεις, όταν προκύπτουν ζητήµατα ή προβλήµατα καθώς και να 
έχει την ελευθερία να τη χρησιµοποιήσει. 
 
Αυτή η αντίληψη της δηµοκρατίας σηµατοδοτεί τη µετατόπιση της 
έµφασης. Η παραδοσιακή αντίληψη της δηµοκρατίας ως µορφής 
διακυβέρνησης και πολιτικού συστήµατος που βασίζεται στο 
µάλλον περιορισµένο ρόλο των πολιτών ως ψηφοφόρων 
αµφισβητήθηκε από τις ιδέες της συµµετοχής και της 
συµµετοχικής δηµοκρατίας.  
 
Στο πλαίσιο της ∆ΑΠ το επίθετο «δηµοκρατικός» δίνει έµφαση 
στο γεγονός ότι πρόκειται για ιδιότητα του πολίτη που βασίζεται 
στις αρχές και τις αξίες των ανθρώπινων δικαιωµάτων, στο 
σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στον πλουραλισµό, στην 
πολιτιστική πολυµορφία και στην υπεροχή του δικαίου. 
 
 
Η πολυµορφία συνεπάγεται την υπέρβαση της ιδέας της ανοχής 
προς την κατεύθυνση του πραγµατικού σεβασµού και εκτίµησης 
της διαφοράς. Η πολυµορφία βρίσκεται στον πυρήνα της ιδέας 
του πλουραλισµού και του πολυπολιτισµικού χαρακτήρα και 
αποτελεί συνεπώς ακρογωνιαίο λίθο της ∆ΑΠ. 
 
Η ∆ΑΠ, συνεπώς, πρέπει να προσφέρει ευκαιρίες για την εξέταση 
των αντιλήψεων, την αµφισβήτηση των προκαταλήψεων και των 
στερεοτύπων. Πρέπει επίσης να στοχεύει στην εξασφάλιση ότι η 
τοπική, εθνική, περιφερειακή και διεθνής κοινότητα χαιρετίζει και 
αγκαλιάζει τη διαφορά. 
 
 

∆ηµοκρατία/ 
∆ηµοκρατικός 

Πολυµορφία 
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Τα οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα αφορούν κυρίως τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την πλήρη ανάπτυξη του ανθρώπου 
και την παροχή επαρκούς βιοτικού επιπέδου.  
 
Συχνά αποκαλούµενα ως «η δεύτερη γενιά» ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, τα δικαιώµατα αυτά είναι πιο δύσκολο να 
εφαρµοστούν, καθώς θεωρείται ότι εξαρτώνται από τους 
διαθέσιµους πόρους. Περιλαµβάνουν δικαιώµατα, όπως π.χ.: το 
δικαίωµα στην εργασία, το δικαίωµα στην εκπαίδευση, το 
δικαίωµα στην αναψυχή και το δικαίωµα σε επαρκές βιοτικό 
επίπεδο. 
 
Τα δικαιώµατα αυτά σκιαγραφούνται διεθνώς στο σύµφωνο για τα 
οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα που εγκρίθηκε από την 
Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών το 1966. 
 
 
Η δηµοκρατική αγωγή του πολίτη (∆ΑΠ) προέκυψε από πιο 
παραδοσιακά προγράµµατα, όπως π.χ. η αγωγή του πολίτη. Η 
∆ΑΠ ως προσέγγιση δίνει έµφαση στην ατοµική εµπειρία και 
στην αναζήτηση πρακτικών που αποσκοπούν στην προώθηση της 
ανάπτυξης κοινοτήτων που να επιδιώκουν τη δηµιουργία 
αυθεντικών σχέσεων. Αφορά το άτοµο και τις σχέσεις του µε τους 
άλλους, την οικοδόµηση προσωπικών και συλλογικών 
ταυτοτήτων, τους όρους της από κοινού διαβίωσης, για να 
κατονοµάσουµε λίγες µόνον από αυτές. 

∆ηµοκρατική 
αγωγή του πολίτη 

Οικονοµικά 
και 
κοινωνικά 
δικαιώµατα 
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Θεµελιώδης στόχος της ∆ΑΠ είναι η προαγωγή ενός πνεύµατος 
δηµοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωµάτων, ενός πνεύµατος που 
να δίνει τη δυνατότητα στα άτοµα να αναπτύξουν το συλλογικό 
έργο της οικοδόµησης κοινοτήτων. Έτσι, επιδιώκει να ενισχύσει 
την κοινωνική συνοχή, την αµοιβαία κατανόηση και την 
αλληλεγγύη. 
 
Ως εκπαιδευτική πρωτοβουλία, η ∆ΑΠ απευθύνεται σε όλα τα 
άτοµα, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους ή του ρόλου τους στην 
κοινωνία. Συνεπώς, υπερβαίνει το σχολικό περιβάλλον στο οποίο 
συχνά εφαρµόζεται για πρώτη φορά. Η ∆ΑΠ είναι µια διαδικασία 
διά βίου µάθησης που επικεντρώνεται στους ακόλουθους 
στόχους:  
 

συµµετοχή,  
εταιρική σχέση,  
κοινωνική συνοχή, 
πρόσβαση,  
δικαιοσύνη,  
ευθύνη και 
αλληλεγγύη. 

 
Η ∆ΑΠ είναι, συνεπώς, ένα σύνολο πρακτικών και 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται ως προσέγγιση από κάτω 
προς τα πάνω, η οποία επιδιώκει να βοηθήσει τους µαθητές, τους 
νέους και τους ενηλίκους να συµµετέχουν ενεργητικά και 
υπεύθυνα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των 
κοινοτήτων τους. Η συµµετοχή είναι βασική για την προαγωγή 
και την ενίσχυση του δηµοκρατικού πνεύµατος που βασίζεται στη 
γνώση και την προσήλωση σε κοινές θεµελιώδεις αξίες, όπως π.χ. 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και οι ανθρώπινες ελευθερίες, η ισότητα 
της διαφοράς και το κράτος δικαίου. 
 
Η ∆ΑΠ επικεντρώνεται στην παροχή διά βίου ευκαιριών για την 
απόκτηση, εφαρµογή και διάδοση γνώσης, αξιών και 
δεξιοτήτων που συνδέονται µε τις δηµοκρατικές αρχές και 
διαδικασίες µέσα στο ευρύ φάσµα της επίσηµης και της 
ανεπίσηµης διδασκαλίας και µάθησης. 
 
 
Η ισότητα ως «έννοια» αναγνωρίζει ότι ο καθένας, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, φύλου, γένους, θρησκείας, εθνικότητας κ.τ.λ., έχει τα 
ίδια δικαιώµατα. 
 
Το προοίµιο της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα αρχίζει µε την φράση: «Επειδή η αναγνώριση της 

Ισότητα 
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αξιοπρέπειας, που είναι σύµφυτη σε όλα τα µέρη της ανθρώπινης 
οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων 
δικαιωµάτων τους αποτελεί το θεµέλιο της ελευθερίας, της 
δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσµο». 
 
Η έννοια της ιδιότητας του πολίτη δεν µπορεί να διαχωριστεί από 
τα ζητήµατα ισότητας. Η ύπαρξη ανισοτήτων µέσα στις κοινωνίες 
ή µεταξύ των κοινωνιών παρακωλύει την αποτελεσµατική άσκηση 
της ιδιότητας του πολίτη. Για το λόγο αυτό, η ιδέα της ισότητας 
βρίσκεται στον πυρήνα της ∆ΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
ενδιαφέρεται για ζητήµατα ισότητας και να ενδυναµώνει τα 
άτοµα να δρουν εναντίον κάθε µορφής διάκρισης. 
 

 
Τα ανθρώπινα δικαιώµατα αφορούν εξίσου την ανάπτυξη του 
συνόλου του δυναµικού των ανθρώπινων όντων και τη σχέση 
τους µε τους άλλους όπως και την επίσηµη καταγραφή των 
ευθυνών του κράτους έθνους ως προς τα άτοµα. 
 
Στα σηµαντικά έγγραφα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
περιλαµβάνονται η Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα και η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. 
 
Παραδοσιακά, τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν διαιρεθεί σε 
κατηγορίες, συγκεκριµένα σε ατοµικά, πολιτικά, κοινωνικά, 
οικονοµικά και πολιτιστικά δικαιώµατα. Οι κατηγορίες αυτές 
συνδέονται συχνά µε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους· τα 
ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, που θεωρούνται ως «η πρώτη 
γενιά», ακολουθούνται από τα κοινωνικά και οικονοµικά ως «η 
δεύτερη γενιά» και, στη συνέχεια, από τα πολιτιστικά δικαιώµατα 
ή δικαιώµατα ανάπτυξης, που θεωρούνται ως «η τρίτη γενιά». 
 
Με την επιφύλαξη της αξίας της κατηγοριοποίησης των 
δικαιωµάτων, η ∆ΑΠ επιδιώκει να προωθήσει την 
ολοκληρωµένη κατανόηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων. ∆ίνει 
την ίδια έµφαση σε όλες τις κατηγορίες, δηλ. στα ατοµικά, στα 
πολιτικά, στα κοινωνικά, στα οικονοµικά και στα πολιτισµικά 
δικαιώµατα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να εξισορροπήσει την 
τάση που υπήρχε να θεωρούνται ορισµένα δικαιώµατα ως πιο 
σηµαντικά από άλλα. 
 
Είναι επίσης σηµαντικό να αναγνωριστεί ότι, ενώ παραδοσιακά τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν συνδεθεί µε το κράτος και τη σχέση 
του µε το άτοµο στο πλαίσιο της ∆ΑΠ, η γλώσσα των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων είναι γλώσσα που δίνει έµφαση όλο 

Ανθρώπινα 
δικαιώµατα 
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και περισσότερο στα δικαιώµατα «οµάδων» ή «εθνοτήτων». Οι 
απόπειρες να συµπεριληφθούν οι ιδέες αυτές στη ∆ΑΠ είναι 
σηµαντικές για την ανάπτυξη της ίδιας της έννοιας καθώς και για 
την ανάπτυξη των τοπικών, εθνικών και περιφερειακών 
κοινοτήτων. 
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ΤΜΗΜΑ II: ∆ιαδικασίες και πρακτικές 
 
Η δηµοκρατική αγωγή του πολίτη είναι µια εκπαιδευτική διαδικασία. Φιλοδοξεί να 
αποτελέσει «βέλτιστη πρακτική» και συνεπώς στηρίζεται σε ένα ιδιαίτερο ήθος. Ως 
πρακτική χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους. Οι όροι που σκιαγραφούνται κατωτέρω δεν 
αποτελούν σε καµία περίπτωση πλήρη κατάλογο, αλλά πρέπει µάλλον να θεωρηθούν ως 
εισαγωγή στις βασικές έννοιες αυτής της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας. Οι όροι που 
περιλαµβάνονται είναι οι εξής: 
 

• ∆ράση     
• Ενεργητική µάθηση  
• Συνεργατική µάθηση  
• Κριτική ανάλυση 
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων   
• Αξιολόγηση    

• Με επίκεντρο το µαθητή  
• ∆ιά βίου µάθηση    
• Στοχασµός    
• Έρευνα 
• Κατάρτιση εκπαιδευτικού/ 

εκπαιδευτή  

 
 

 
Η θέση της δράσης στο πλαίσιο των διαδικασιών µάθησης της 
∆ΑΠ είναι καίρια για την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του 
πολίτη. Πρόκειται για µια δέσµευση στο πλαίσιο της διαδικασίας 
µάθησης ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα άτοµα που µαθαίνουν 
να κινηθούν πέραν της γνωστικής διάστασης της µάθησης µε τη 
χρησιµοποίηση των δεξιοτήτων τους ή/και την ανάπτυξη νέων. 
 
Ωστόσο, η δράση συµπεριλαµβάνει και τη γνωστική διάσταση. 
Υποστηρίζεται από την αντίληψη του συντελεστή σχετικά µε το τι 
συµβαίνει. Η δράση στη συνέχεια γίνεται αντικείµενο στοχασµού 
που της δίνει µεγαλύτερη σηµασία στα µάτια του ατόµου. Στο 
πλαίσιο της ∆ΑΠ η δράση αποτελεί τµήµα µιας συνολικής 
διαδικασίας και δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µεµονωµένη 
δραστηριότητα. 
 
∆ράσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε πολλά επίπεδα: στο 
πλαίσιο περιβαλλόντων µάθησης, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων, στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας καθώς και ως 
δράσεις για την παγκόσµια αλλαγή. 

 
 
 

Η ενεργητική µάθηση µπορεί να περιγραφεί ως η διαδικασία της 
«µάθησης µέσω της πράξης». Πρόκειται για µια εκπαιδευτική 
διαδικασία κατά την οποία ο µαθητής είναι ενεργητικός εταίρος 

Ενεργητική 
µάθηση  

∆ράση 
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στη διαδικασία µάθησης και όχι παθητικός δέκτης της γνώσης. 
Τα άτοµα ή οι οµάδες µαθαίνουν καλύτερα όταν συµµετέχουν 
ενεργητικά στη δική τους µάθηση.  
Όσον αφορά τις µεθόδους διδασκαλίας, απαιτούνται διαφορετικές 
προσεγγίσεις και µέθοδοι. Οι µέθοδοι που επιλέγονται πρέπει να 
παρέχουν ευκαιρίες στο άτοµο που µαθαίνει να σκεφθεί, να 
πράξει και να στοχαστεί. Συµπεριλαµβάνοντας και τις τρεις αυτές 
διαστάσεις, η ενεργητική µάθηση επιδιώκει να λάβει υπόψη το 
πρόσωπο στην ολότητά του. 
 
Οι ενεργητικές µέθοδοι µάθησης που συνδέονται µε τη ∆ΑΠ 
περιλαµβάνουν: την ανταλλαγή ιδεών, τα παιχνίδια ρόλων, την 
αντιπαράθεση απόψεων, τη συζήτηση και το έργο βάσει σχεδίων. 
 
 
 
Η συνεργατική µάθηση αφορά τη µάθηση από άλλους και µε 
άλλους. Αναφέρεται στην κοινωνική και διαλογική µάθηση όπου 
οι διαδικασίες οµάδας γίνονται το βασικό επίκεντρο. Οι 
δραστηριότητες συνεργατικής µάθησης δίνουν τη δυνατότητα στα 
άτοµα να µαθαίνουν µαζί µέσω της εργασίας επί κοινών σχεδίων. 
Η συνεργατική µάθηση µπορεί επίσης να ενθαρρύνει τα άτοµα που 
µαθαίνουν να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα µαζί, να 
στοχάζονται και να εκφράζονται καλύτερα. Η θέση της 
συνεργατικής µάθησης στη ∆ΑΠ είναι τόσο σαφής όσο και η ίδια 
η ∆Α: αφορά την ανάπτυξη των πολιτών που συνυπάρχουν µε 
άλλους πολίτες.  
 
Η συµπερίληψη δραστηριοτήτων συνεργατικής µάθησης 
εξασφαλίζει την ισορροπία µεταξύ ατοµικής και συλλογικής 
µάθησης. ∆εν σηµαίνει το τέλος της ατοµικής µάθησης και µπορεί 
να συµπληρώνεται µε τη χρήση υπολογιστών, µε τη χρήση 
προσωπικού έργου στοχασµού και µε τη χρήση προσωπικού έργου 
στο πλαίσιο σχεδίων. Οι δραστηριότητες συνεργατικής µάθησης 
µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν τη χρήση δικτυακών 
προσεγγίσεων, όπως η αδελφοποίηση δραστηριοτήτων και τα 
δίκτυα σχολείων επιγραµµής κ.τ.λ. 
 
 
 
Η κριτική ανάλυση είναι η διαδικασία κατά την οποία το άτοµο 
που µαθαίνει ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται να αναπτύξει και 
να χρησιµοποιήσει τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης.   
Οι δεξιότητες κριτικής σκέψης περιλαµβάνουν τις δεξιότητες 
έρευνας, ερµηνείας, παρουσίασης και στοχασµού. Περιλαµβάνει 
τη διαδικασία διαµόρφωσης της γνώµης κάποιου, τη διαδικασία να 

Κριτική 
ανάλυση 

Συνεργατική 
µάθηση 
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µάθει να την εκφράζει και, εφόσον χρειάζεται, να την αναθεωρεί. 
Η κριτική ανάλυση περιλαµβάνει την υπέρβαση των απλών 
εξηγήσεων και τη διερεύνηση ζητηµάτων κατά πιο σύνθετο 
τρόπο. 
 
Η κριτική ανάλυση αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
οικοδόµησης της κριτικής κοινωνικής συνείδησης και έτσι 
αποτελεί θεµελιώδη πτυχή της ∆ΑΠ. Περιλαµβάνει τη συνεχή 
ανάλυση της σύγχρονης κοινωνίας και των δυνάµεων που τη 
διαµορφώνουν.  
 
Οι µέθοδοι που υποστηρίζουν την κριτική ανάλυση 
περιλαµβάνουν δραστηριότητες όπως η ανάλυση των µέσων 
ενηµέρωσης, η αντιπαράθεση απόψεων, το  έργο στο πλαίσιο 
σχεδίων κ.ο.κ.  
 
 
Η έννοια της ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
εφαρµόζεται σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Μπορεί να 
θεωρηθεί ως η διαδικασία µέσω της οποίας τα ερωτήµατα «Τι 
θέλουµε να µάθει το άτοµο που µαθαίνει;» και «Πώς 
υποστηρίζουµε τη µάθηση;» «µεταφράζονται σε ουσιαστικές 
διαδικασίες και πρακτικές που χρησιµοποιούνται από όλους 
τους εκπαιδευτές από κοινού µε τα άτοµα που µαθαίνουν». 
 
Είτε µέσα σε µια αίθουσα διδασκαλίας είτε σε κάποιο ίδρυµα 
εκπαίδευσης ενηλίκων είτε στο πλαίσιο του εθνικού συµβουλίου 
προγραµµάτων σπουδών, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων περιλαµβάνει τη βούληση να δεσµευτεί κανείς στη 
δηµιουργία µαθησιακών πλαισίων που να πληρούν τις ανάγκες 
των ατόµων που µαθαίνουν. 
 
Στην ιδανική περίπτωση, όποιο και αν είναι το πλαίσιο, η 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων απαιτεί τη δέσµευση για 
συνεχή επαναξιολόγηση και µεταβολή, καθώς εµφανίζονται νέες 
ιδέες όσον αφορά τη διδασκαλία και τη µάθηση σχετικά µε τη 
∆ΑΠ. 
 

 
Η αξιολόγηση είναι µια διαδικασία κατά την οποία οι 
δραστηριότητες εξετάζονται µε πνεύµα διαφάνειας ως προς την 
αλλαγή. Η αξιολόγηση δεν είναι αποτίµηση. ∆εν αφορά 
αποκλειστικά αυτό που έχει συµβεί, αλλά επικεντρώνεται επίσης 
και σε αυτό που µπορεί να βελτιωθεί. Πρόκειται για µια 
διαδικασία στοχασµού και δράσης. 
 

Αξιολόγηση  

Ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων 
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Η αξιολόγηση είναι µια δραστηριότητα βάσει διαδικασίας. 
Μπορεί να περιλαµβάνει τον καθορισµό στόχων, σκοπών, 
επιδιώξεων, την επιλογή των συµµετεχόντων, τη συγκέντρωση, 
την ανάλυση και τη διάδοση δεδοµένων. 
 
Η θέση της αξιολόγησης στην ανάπτυξη της ∆ΑΠ ως 
εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ουσιώδης. Περιλαµβάνει την 
εξέταση αυτού που συµβαίνει σε όλα τα επίπεδα, από την αίθουσα 
διδασκαλίας ή το περιβάλλον µάθησης έως το υψηλότερο επίπεδο 
έργου πολιτικής. Περαιτέρω, πρέπει να υποστηρίζεται από τη 
δέσµευση για την ενθάρρυνση της «βέλτιστης πρακτικής». 
 

 
 

Μια προσέγγιση ως προς την εκπαίδευση µε επίκεντρο το µαθητή 
θέτει τις προσπάθειες του µαθητή να καταλάβει πράγµατα στο 
επίκεντρο της µαθησιακής διαδικασίας. Tο άτοµο καθίσταται 
έτσι ο πρωταρχικός στόχος. Η αφετηρία µάθησης είναι η δική του 
εµπειρία. 

 
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα ∆ΑΠ πρέπει συνεπώς να 
επικεντρώνεται συνολικά στο άτοµο που µαθαίνει 
συµπεριλαµβάνοντας αυτό που αφορά το άτοµο,  τον εργαζόµενο 
και τον πολίτη κατά τη διάρκεια της ζωής του. Έτσι, κατά την 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραµµάτων ∆ΑΠ, πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη η µοναδικότητα κάθε µαθησιακού 
περιβάλλοντος. 
 

 
 

Η διά βίου µάθηση αναγνωρίζει ότι κάθε άτοµο βρίσκεται σε µια 
συνεχή διαδικασία µάθησης. Η σηµασία αυτής της έννοιας για τη 
∆ΑΠ συνδέεται µε το γεγονός ότι η δηµοκρατική αγωγή του 
πολίτη δεν µπορεί να περιορίζεται στα σχολεία. Έτσι η µάθηση για 
τη δηµοκρατική αγωγή του πολίτη πρέπει να θεωρηθεί ως ένα 
εκτεταµένο έργο που πρέπει να περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα 
επίσηµων και ανεπίσηµων πλαισίων εκπαίδευσης. 
 
Η διά βίου µάθηση απαιτεί την ολιστική προσέγγιση όσον αφορά 
την εκπαίδευση. Επιτελείται σε ένα πολύ ευρύ φάσµα χώρων, 
συµπεριλαµβανοµένων των χώρων εργασίας και των 
δραστηριοτήτων των τοπικών κοινωνιών, και πρέπει να είναι 
διαθέσιµη σε όλα τα άτοµα και τις οµάδες µέσα σε µια κοινωνία, 
π.χ.: µέσα ενηµέρωσης, αστυνοµία, επαγγελµατίες του τοµέα της 
υγείας κ.ο.κ.  
 

Με 
επίκεντρο 
το µαθητή 

Η διά βίου 
µάθηση 
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Η ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού προγράµµατος διά βίου 
µάθησης απαιτεί το συντονισµό και τη συνεργασία των σχετικών 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και οργανισµών σε όλα τα επίπεδα. 

 
 

 
Ο στοχασµός είναι η διαδικασία µέσω της οποίας ένα άτοµο ή 
µια οµάδα εξετάζει ενεργητικά αυτό που έχει συµβεί. Ο 
στοχασµός αποτελεί τµήµα της προσήλωσης στην ιδέα της 
στοχαστικής µάθησης και δράσης. 
 
Η ∆ΑΠ ως διαδικασία ενθαρρύνει τη στοχαστική µάθηση. Ο 
στοχασµός συµβάλλει στο να δίνεται νόηµα στη δράση και το 
αντίστροφο. Χωρίς τη συµπερίληψη στοχαστικών 
δραστηριοτήτων ο µαθητής µπορεί να χάσει µια πραγµατική 
ευκαιρία να αναπτύξει την αντίληψή του.  
 
Στις στοχαστικές δραστηριότητες µπορούν να 
συµπεριλαµβάνονται η χρήση προσωπικών ηµερολογίων, 
γενικών ηµερολογίων, ηµερήσιων καταγραφών ή η συζήτηση 
στο πλαίσιο µικρών οµάδων σχετικά µε το τι συνέβη ή τι έχει 
παγιωθεί ως µάθηση. 
 
 
 
Η έρευνα αφορά τη µάθηση και τη ανακάλυψη. Πρόκειται για 
µια διαδικασία µέσω της οποίας διερευνώνται, αναλύονται και 
ανταλλάσσονται ερωτήµατα ή ιδέες. Υπάρχουν πολλές µορφές και 
προσεγγίσεις ως προς την εκπαιδευτική έρευνα γενικά καθώς και 
ως προς τη ∆ΑΠ ειδικότερα. 
 
Η εκπαιδευτική έρευνα µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη της 
µεγαλύτερης κατανόησης της µαθησιακής διαδικασίας. Μπορεί 
να προσφέρει έµπνευση και πληροφορίες σχετικά µε βασικές 
αντιλήψεις και ιδέες που µπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη 
προγραµµάτων σπουδών σε όλα τα κράτη µέλη. Μπορεί να 
υποστηρίξει την αξιολόγηση, προσφέροντας ευκαιρίες για να 
εξεταστεί η τρέχουσα πρακτική, να ανακαλυφθεί αυτό που 
λειτουργεί και αυτό που µπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. 
Μπορεί να υποστηρίξει τις δηµοκρατικές πρακτικές µε την 
εξασφάλιση ότι εξετάζονται και τεκµηριώνονται οι γνώµες και οι 
ιδέες των µαθητών σχετικά µε τη ζωή. 

 
 

 

Στοχασµός 

Έρευνα 
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Η κατάρτιση εκπαιδευτικού/εκπαιδευτή είναι ο ευρύς όρος που 
δίνεται τόσο στην προκαταρκτική όσο και στη συνεχιζόµενη 
επαγγελµατική ανάπτυξη όλων των εκπαιδευτών. 
 
Μπορεί να θεωρηθεί ως απάντηση στην αναγκαιότητα ύπαρξης 
µιας οµάδας εµπειρογνωµόνων εκπαιδευτών που να είναι 
προσηλωµένοι στις διαδικασίες και τις πρακτικές της ∆ΑΠ. 
Αποτελεί έτσι αναγκαία συνιστώσα της πολιτικής της ∆ΑΠ.  
 
Η ∆ΑΠ αµφισβητεί τον παραδοσιακό ρόλο των «παρεχόντων τη 
γνώση» επιδιώκοντας να τους µετατρέψει σε «διευκολυντές της 
µάθησης» και απαιτεί έτσι νέα µοντέλα κατάρτισης. Τα µοντέλα 
αυτά πρέπει να περιλαµβάνουν ευρύ φάσµα ευκαιριών για την 
πρόσθετη κατάρτιση σε ολόκληρη την επαγγελµατική τους 
σταδιοδροµία. 
 
 

Κατάρτιση 
εκπαιδευτικού 
/εκπαιδευτή 
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Συναισθη-
µατικά 
αποτελέ-
σµατα 

ΤΜΗΜΑ III: Αποτελέσµατα 
 
 
Τα αποτελέσµατα της ∆ΑΠ συνδέονται µε την κατανόηση (γνωστικά), τη στάση 
(συναισθηµατικά) και τη συµπεριφορά (πρακτικά) που στοχεύει να επιτύχει στο πλαίσιο 
των µεµονωµένων ατόµων που µαθαίνουν. Η ∆ΑΠ ασχολείται όµως επίσης και µε αυτό 
που επιδιώκει να επιτύχει σε ένα ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. Οι όροι που 
περιλαµβάνονται είναι οι εξής: 
 

• Συναισθηµατικά αποτελέσµατα 
• Γνωστικά αποτελέσµατα  
• Συµµετοχή    
• Θετική ειρήνη  
• Πρακτικά αποτελέσµατα ή 

αποτελέσµατα δράσης 

• Υπευθυνότητα 
• Κοινωνική συνοχή   
• Αλληλεγγύη 
• Αειφόρος ανάπτυξη 

 
 
 

 
Τα συναισθηµατικά αποτελέσµατα συνδέονται µε το γεγονός ότι τα 
άτοµα διαµορφώνονται τα ίδια και διαµορφώνουν τις σχέσεις τους 
σύµφωνα µε ορισµένες αξίες. 
 
Οι αξίες που έχει κάποιο άτοµο µπορούν να αλλάξουν. Οι αξίες αυτές 
µπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο µε τον οποίο ένα άτοµο προβαίνει 
στη λήψη αποφάσεων. ∆ιευκολύνουν τις επιλογές που γίνονται και 
συµβάλλουν επίσης στη διάρθρωση του περιβάλλοντός του. Ως 
αποτέλεσµα αυτής της µεταβαλλόµενης φύσης η ανάπτυξη αξιών και 
στάσεων είναι ένα βασικό αποτέλεσµα µάθησης για τη ∆ΑΠ.  

 
Ειδική προσοχή στο πλαίσιο της ∆ΑΠ δίνεται σε εκείνες τις αξίες που 
υποστηρίζουν την ιδέα της δηµοκρατίας και των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων. Στις αξίες αυτές περιλαµβάνονται: η αναγνώριση και ο 
σεβασµός του ίδιου και των άλλων, η ικανότητα προσεκτικής 
ακρόασης των άλλων και η δέσµευση για την ειρηνική επίλυση των 
διαφορών.  

 
 
 

Ο όρος γνώση συνδέεται γενικά µε την αντίληψη και τη γνώση του 
περιεχοµένου. Σε σχέση µε τη ∆ΑΠ, ο όρος γνώση αφορά ευρύτερα 
τη γνώση σε τρία επίπεδα: τη γνώση σχετικά µε, τη γνώση του και την 
«τεχνογνωσία» ή διαδικαστική γνώση.  

 
Είναι σηµαντικό τα άτοµα που µαθαίνουν να γνωρίζουν σχετικά µε 
τους κανόνες της συλλογικής ζωής και σχετικά µε τον τρόπο µε τον 

Γνωστικά 
αποτελέ-
σµατα 
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οποίο οι κανόνες αυτοί αναπτύσσονται καθώς και την προέλευση 
και το σκοπό τους. Είναι, επίσης, σηµαντικό τα άτοµα που µαθαίνουν 
να έχουν µια αντίληψη των επιπέδων της εξουσίας στο πλαίσιο της 
κοινωνίας και του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούν οι δηµόσιοι 
θεσµοί σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα κ.ο.κ.  

 
Ωστόσο, η γνώση «σχετικά µε» τη δηµοκρατική κοινωνία απαιτεί την 
ευρύτερη αντίληψη «του κόσµου». Η γνώση αυτή βασίζεται στη 
συνειδητοποίηση ότι ο κόσµος βρίσκεται σε µια συνεχή κατάσταση 
αλλαγής. Για να συµµετέχουν ενεργητικά στην ανάπτυξη της 
κοινωνίας, τα άτοµα που µαθαίνουν πρέπει να έχουν κάποια γνώση 
των σχετικών θεµάτων της επικαιρότητας, π.χ. σχετικά µε τα 
ερωτήµατα: «Ποια είναι τα πολιτιστικά δικαιώµατα;», «Τι εννοούµε 
µε την έννοια ευθύνη;» 

  
Άλλες µορφές γνώσης αντικατοπτρίζονται στην ιδέα της 
«τεχνογνωσίας» ή της διαδικαστικής γνώσης· π.χ. ερωτήµατα όπως: 
«Τι είναι µια αντιπαράθεση απόψεων;» «Ποιες βασικές ενέργειες 
περιλαµβάνονται σε µια δηµοκρατική διαδικασία;». Η γνώση αυτή 
συνδέεται αξεδιάλυτα µε τον πραγµατικό χώρο ή τον χώρο των 
δεξιοτήτων.  

 
 
Η συµµετοχή αφορά την εξασφάλιση ότι κάθε άτοµο µπορεί να 
λάβει τη θέση του στην κοινωνία και να συµβάλει στην ανάπτυξή 
της σε όποιο επίπεδο µπορεί.   
 
Η συµµετοχή είναι ζωτικό στοιχείο της δηµοκρατικής σταθερότητας, 
καθώς εµπλέκει τα άτοµα στις δηµόσιες διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, γεγονός που αποτελεί ένα από τα βασικά δικαιώµατα 
κάθε ατόµου.  
 
Η συµµετοχή είναι το καθοριστικό χαρακτηριστικό της ∆ΑΠ. Η 
συµµετοχή στη ζωή της κοινότητας σε όλα τα επίπεδα εξαρτάται 
από τη βούληση και την ικανότητα των ατόµων να συνδεθούν 
µεταξύ τους, αλλά επίσης και να συνδεθούν στο πλαίσιο κοινοτήτων 
και µεταξύ τους καθώς και µε τους θεσµούς που υπάρχουν. Ένα 
άτοµο µαθαίνει περισσότερο για τη συµµετοχή µέσω της 
συµµετοχής παρά µαθαίνοντας σχετικά µε τη συµµετοχή. 
 
Η ∆ΑΠ συνεπώς αφορά εξίσου την προσφορά ευκαιριών για 
συµµετοχή όσο και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων συµµετοχής και 
τη µείωση των εµποδίων για τη συµµετοχή. 
 
 

Συµµετοχή  
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Η θετική ειρήνη περιγράφει µια κατάσταση κατά την οποία η 
συλλογική θέληση κατευθύνεται προς την προαγωγή της ειρήνης 
και την άρση των φραγµών για την ειρήνη. Περιλαµβάνει τη 
δέσµευση για κοινωνική δικαιοσύνη, υπερβαίνοντας παράλληλα την 
ιδέα ότι ειρήνη είναι η απουσία φόβου, βίας και πολέµου. 
 
Περιλαµβάνει τη δέσµευση για τη µη βίαιη επίλυση των διαφορών 
και επιδιώκει να ενθαρρύνει αυτές τις ικανότητες των ατόµων και 
των οµάδων έτσι ώστε να αντιµετωπίζουν τα κοινωνικά προβλήµατα 
µε εποικοδοµητικό τρόπο.  
 
Για τους εκπαιδευτές της ∆ΑΠ σηµαίνει επίσης την προώθηση των 
δηµοκρατικών διαδικασιών στην αίθουσα διδασκαλίας, την 
αντιµετώπιση ζητηµάτων άσκησης εξουσίας ή κατάχρησης εξουσίας 
καθώς και την επιδίωξη κάθε στιγµή της ενθάρρυνσης των 
δεξιοτήτων προσεκτικής ακρόασης των άλλων, εποικοδοµητικού 
διαλόγου καθώς και τη δέσµευση για την επίλυση των διαφορών.  

Θετική 
είρήνη 
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Τα πρακτικά αποτελέσµατα ή αποτελέσµατα δράσης ασχολούνται 
µε την ιδέα της βελτίωσης της ικανότητας των ατόµων να 
αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες στην κοινωνία. Αυτές 
είναι οι δυνατότητες που ενδυναµώνουν το άτοµο να αναλάβει 
ενεργητικό ρόλο και να συµβάλει στο πλαίσιο της κοινότητας στη 
διαµόρφωση των υποθέσεών της και στην επίλυση των 
προβληµάτων. 
 
Στο πλαίσιο της ∆ΑΠ υπάρχει η σαφής αναγνώριση ότι η γνώση, οι 
στάσεις και οι αξίες αποκτούν νόηµα µόνο στην καθηµερινή 
προσωπική και κοινωνική ζωή και έτσι εκφράζονται ως ικανότητες 
δράσης. Αυτές οι ικανότητες περιλαµβάνουν: την ικανότητα της 
συµβίωσης, της συνεργασίας, της συµµετοχής σε κοινές 
πρωτοβουλίες, την ικανότητα επίλυσης διαφορών κατά µη βίαιο 
τρόπο, τη συµµετοχή σε δηµόσιες συζητήσεις. 

 
 

Η έννοια των «ευθυνών» συνεπάγεται την ικανότητα αντίδρασης – 
να αντιδρά κανείς έναντι των άλλων και να είναι υπεύθυνος για 
τον εαυτό του.  

 
Η ευθύνη µπορεί να θεωρηθεί ως απάντηση στην εξατοµίκευση και 
τον κατακερµατισµό των κοινωνιών µας. Επιδιώκει να προσφέρει 
νέες ηθικές βάσεις για τη συµβίωση. Ωστόσο, δεν πρέπει, ιδίως στο 
πλαίσιο της εκπαίδευσης, να υποβιβαστεί στην έννοια της 
οµοιοµορφίας. 

 
Η ιδέα της ευθύνης υπάρχει συνεχώς και, στο µακροσκοπικό 
επίπεδο, αφορά την κυβέρνηση, ενώ, στο µικροσκοπικό, αφορά τα 
άτοµα. Αναγνωρίζει ότι µεταξύ αυτών των δύο άκρων βρίσκονται 
δεκάδες χιλιάδες συντελεστές. Περιλαµβάνει επίσης τη 
συνειδητοποίηση της απόστασης µεταξύ του τοπικού και του 
πλανητικού. Παραδείγµατος χάρη, η έµφαση στην ευθύνη σε τοπικό 
επίπεδο δεν µπορεί να ενθαρρυνθεί εις βάρος της παγκόσµιας 
ευθύνης και αντιστρόφως. 

 
Οι ευθύνες στο πλαίσιο ενός δηµοκρατικού περιβάλλοντος 
συνδέονται µε την πρακτική της δηµοκρατίας. Η πρακτική αυτή 
εκτείνεται πέραν της επίδοσης µιας ψήφου. Αφορά τη συµµετοχή 
στη δηµοκρατική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα, 
συµπεριλαµβανοµένης της συζήτησης, της καταπολέµησης της 
προκατάληψης, της αµφισβήτησης των ανισοτήτων και της δράσης 
για την ανάπτυξη των κοινοτήτων. 

 

Πρακτικά 
αποτελέσµα

τα ή 
αποτελέ-
σµατα 
δράσης 

Ευθύνη  
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Η ευθύνη ως δηµοκρατική πρακτική αφορά την ικανότητα 
αναγνώρισης των άλλων και τη θέληση και τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για να τους αντιµετωπίσουµε ως άτοµα µε 
δικαιώµατα. Επιπλέον, πρόκειται επίσης για την ενίσχυση σε κάθε 
άτοµο της αντίληψης ότι οι ενέργειές µας µπορούν να συµβάλουν 
στη διαµόρφωση των συνθηκών που απαιτούνται για να 
διευκολυνθεί όποιος επιδιώκει την εκπλήρωση του ανθρώπινου 
δυναµικού του. 
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Η κοινωνική συνοχή παρουσιάζει µια «εικόνα της κοινωνίας» που 
έχει αναλάβει ισχυρή δέσµευση για την προαγωγή των θετικών 
ανθρώπινων σχέσεων. Προϋποθέτει την αίσθηση του µέλους, την 
ευηµερία των ατόµων και της κοινωνίας.  

 
Η κοινωνική συνοχή περιλαµβάνει τη δέσµευση για τη συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής για τα µέλη της µε την 
ενεργητική άρση των φραγµών και των αιτιών διάκρισης. 

 
Συνδεόµενος µε την ιδέα της θετικής ειρήνης ο όρος αυτός 
χρησιµοποιείται ευρέως στα έγγραφα του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
Έτσι αποτελεί µεγάλο τµήµα του σκεπτικού της ∆ΑΠ, καθώς 
αποτελεί επιθυµητό αποτέλεσµα ή στόχο. Στο πλαίσιο αυτό, η ∆ΑΠ 
θεωρείται ως συµβάλλουσα στην κοινωνική συνοχή µέσω της 
δέσµευσής της για την προώθηση του σεβασµού των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων και της δέσµευσης για τη µη βία. 

 
 

Η αλληλεγγύη συνδέεται µε πολλούς τρόπους µε την ικανότητα 
των ατόµων να υπερβαίνουν τα προσωπικά τους συµφέροντα, να 
αναγνωρίζουν τα δικαιώµατα των άλλων καθώς και να είναι 
έτοιµοι να δράσουν προς υπεράσπιση των δικαιωµάτων των 
άλλων. 

 
Αποτελεί επίσης βασικό στόχο της ∆ΑΠ κατά το ότι επιδιώκει να 
παράσχει στα άτοµα τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες για να 
ζήσουν πλήρως τη συλλογική διάσταση της ζωής τους. 

 
Οι ενέργειες αλληλεγγύης συνδέονται στενά µε την ιδέα της δράσης 
όπως σκιαγραφήθηκε προηγουµένως. Ωστόσο, η αλληλεγγύη αφορά 
τόσο µια νοητική κατάσταση όσο και ένα σύνολο συµπεριφορών. 

 
 
 

Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη είναι ένας σηµαντικός 
στόχος στο πλαίσιο της ∆ΑΠ. Αναγνωρίζει ότι τόσο οι τοπικές όσο 
και οι παγκόσµιες διαδικασίες ανάλυσης πρέπει να επιτύχουν την 
ισορροπία µεταξύ της κοινωνικής, της περιβαλλοντικής και της 
οικονοµικής µεγέθυνσης. 

 
Η ∆ΑΠ συνεπώς υποστηρίζει την ανάπτυξη από τα άτοµα της 
δέσµευσης στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. Και το πράττει µέσω 
της αύξηση της αντίληψης της έννοιας της ανάπτυξης καθώς και 
των αξιών και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη συνεργασία µε 
τους άλλους µε σκοπό την οικοδόµηση ενός διατηρήσιµου 
µέλλοντος. 

Κοινωνική 
συνοχή 
 

Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

Αλληλεγγύη
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