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Βασικές πληροφορίες

• Ιδρύθηκε το 1949

• Έδρα: Στρασβούργο

• Κύρια όργανα: Γενική Συνέλευση, Επιτροπή 
Υπουργών

• Πυλώνες: ανθρώπινα δικαιώματα – δημοκρατία –
κράτος δικαίου

• 47 κράτη-μέλη / 700 εκατομμύρια πληθυσμός

• Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(1953)

• Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

• Γραμματεία Εκπαίδευσης 3



Αναγνώριση της αξίας της εκπαίδευσης για την 
εδραίωση της ειρήνης και της δημοκρατίας

Έμφαση σε τρεις ενότητες 
μαθημάτων:

1. Ιστορία

2. Πολιτική αγωγή (civics)

3. Ανθρωπιστικά (humanities)

 Δημοσιεύει συστάσεις 
προς τις κυβερνήσεις για 
τη βελτίωση των 
εκπαιδευτικών 
συστημάτων

 Πραγματοποιεί συνέδρια 
και σεμινάρια για ειδικούς 
(π.χ. συντάκτες ΠΣ και 
σχολικών εγχειριδίων, 
υπεύθυνους εκπαιδευτικής 
πολιτικής, σχολικούς 
συμβούλους)

 Εκδίδει εκπαιδευτικό υλικό

 Αναπτύσσει σχέσεις με 
ενώσεις εκπαιδευτικών, 
όπως η EUROCLIO (ιδρ. 
1992)
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Εστιάζει κυρίως στην εκπαίδευση σε 

συγκρουσιακές και μετα-

συγκρουσιακές κοινωνίες

ΦΑΣΕΙΣ

1. Μετα-πολεμική (δεκ.

1950 κ.ε.)

2. Μετα-κομμουνιστική 

(δεκ. 1990)

3. Μετά τον πόλεμο 

στην Ουκρανία;

 Από-ναζιστικοποίηση

 Εκρίζωση μεροληψιών και 
προκαταλήψεων

 Έμφαση στη Β/θμια εκπαίδευση

 Από τη δεκ. 1970 έμφαση στις 
διεπιστημονικές και 
διαθεματικές προσεγγίσεις υπό 
την επίδραση των 
εποικοδομιστικών θεωριών

 Καλλιέργεια δεξιοτήτων 
διαβίωσης σε έναν διαρκώς πιο 
σύνθετο κόσμο

 Έμφαση στην «πολιτότητα»

 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

1. Θεμελίωση δημοκρατικής κουλτούρας

2. Ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου 

και της ειρηνικής συνύπαρξης των 

εθνικών, εθνοτικών και θρησκευτικών 

ομάδων μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. 
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Τι σημαίνει «δημοκρατική κουλτούρα»;

 Όπως δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς δημοκρατικούς 
θεσμούς και δίκαιο, έτσι και οι θεσμοί και το δίκαιο δεν 
μπορούν να υφίστανται πραγματικά, αν δεν θεμελιωθούν σε 
μια κουλτούρα δημοκρατίας, δηλαδή σε αξίες, στάσεις και 
πρακτικές των πολιτών της.

 Αλληλεξάρτηση δημοκρατικής κουλτούρας και διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας σε ανομοιογενείς πολιτισμικά κοινωνίες 
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 Όλες οι κουλτούρες είναι εσωτερικά ανομοιογενείς, δυναμικές και 
διαρκώς εξελισσόμενες

 Όλοι οι άνθρωποι εποικίζουν πολλές κουλτούρες που 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με πολλούς τρόπους

 Ως διαπολιτισμικός ορίζεται ο διάλογος ανάμεσα σε διαφορετικά 
άτομα ή ομάδες που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους διακριτό 
από άλλα άτομα ή ομάδες 
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 Είναι η ικανότητα του ατόμου να κινητοποιεί και 
να αναπτύσσει τις αξίες, στάσεις, δεξιότητες 
και γνώσεις που χρειάζονται προκειμένου να 
ανταποκριθεί σωστά και αποτελεσματικά στις 
απαιτήσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες της 
σύγχρονης ζωής.
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Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να προσφέρει η διδασκαλία 
της ιστορίας προς αυτή την κατεύθυνση;

1. Ρίχνοντας φως στις διαφορετικές και σύνθετες κουλτούρες του παρελθόντος 
(σε αντίθεση με την μονο-πολιτισμική οπτική της εθνοκεντρικής αφήγησης).

2. Αναγνωρίζοντας ότι οι πολλαπλές ταυτότητες και τα ερμηνευτικά πλαίσια 
μαθητών και εκπαιδευτικών απαιτούν τη σταθερή και συνειδητή σύνδεση με 
πρωτογενείς ιστορικές εμπειρίες, συναισθήματα και πεποιθήσεις των παιδιών 
και των οικογενειών τους.

3. Βοηθώντας τους ανθρώπους να σχηματίσουν συνεκτικές και εποικοδομητικές 
ταυτότητες των εαυτών τους και ταυτόχρονα να κατανοήσουν τις ταυτότητες 
των άλλων

4. Βοηθώντας τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν ότι η ιστορική σκέψη είναι 
καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και, ως εκ 
τούτου, δημοκρατικής πολιτότητας (π.χ. αντιμετώπισης προπαγάνδας, ψευδών 
ειδήσεων, καταχρήσεις του παρελθόντος)

5. Βοηθώντας τους ανθρώπους να τοποθετήσουν τους εαυτούς και τις 
κοινότητές τους στο ιστορικό συγκείμενο και, ως εκ τούτου, να κατανοήσουν 
καλύτερα την παρούσα συνθήκη 11



Πώς μπορεί να συμβάλει η ιστορία;

1. Ενσωμάτωση των δημοκρατικών αξιών και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στους διδακτικούς σκοπούς της ιστορίας

2. Ισορροπία μεταξύ των γνωστικών, συναισθηματικών και 
ηθικών διαστάσεων της διδασκαλίας και μάθησης

3. Διδασκαλία και μάθηση για (α) την εγγενή διαφοροποίηση 
των εθνικών, ευρωπαϊκών και παγκόσμιων κοινωνιών, (β) 
των διαφορετικών πολιτισμικών κληρονομιών μέσα στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες, (γ) την πολιτισμική ιστορία εξω-
ευρωπαϊκών κοινωνιών και (δ) τη σχέση ανάμεσα στους 
πολιτισμούς, τις κουλτούρες και τους λαούς, και μαζί για 
τη συνεισφορά του καθενός στην ανάπτυξη των άλλων
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Πώς μπορεί να συμβάλει η ιστορία;

4. Γεφύρωση της απόστασης ανάμεσα αφενός στην ιστορία και 
αφετέρου τις πολιτικές και κοινωνικές σπουδές, τη λογοτεχνία, τη 
φιλοσοφία, τις γλώσσες, τη τεχνολογία κτλ.

5. Συμπεριλαμβάνοντας στα ΠΣ την ιστορία των μειονοτήτων και των 
ιθαγενών πολιτισμών

6. Δίνοντας σημαντική θέση στην κοινωνική ιστορία.

7. Διδάσκοντας το πιο πρόσφατο παρελθόν και συσχετίζοντάς το με 
σύγχρονα γεγονότα και ανησυχίες.

8. Βρίσκοντας ανάμεσα στα εθνικά και διεθνή αφηγήματα αφενός και τις 
θεματικές προσεγγίσεις αφετέρου

9. Βρίσκοντας την ισορροπία ανάμεσα στην τοπική, εθνική, 
περιφερειακή, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία –με έμφαση στη 
μεταξύ τους σχέση.
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Πώς μπορεί να συμβάλει η ιστορία;

10. Διδάσκοντας ευαίσθητα και συγκρουσιακά ιστορικά 
θέματα, ιδίως σε συγκρουσιακές ή μετα-συγκρουσιακές 
κοινωνίες, βοηθώντας τα παιδιά (α) να αναγνωρίζουν 
αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, (β) να ακούν και 
να σέβονται τις απόψεις των άλλων και (γ) να είναι δεκτικά 
στον διάλογο

11. Φροντίζοντας ώστε οι συγγραφείς σχολικών εγχειριδίων 
και εκπαιδευτικού υλικού να είναι γνώστες της σύγχρονης 
ιστοριογραφίας

12. Αξιολόγηση που να στηρίζεται σε ανάλογες αρχές και να 
ακολουθεί ποιοτικές τεχνικές.
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Επίπεδα δημοκρατικότητας στη σχολική ιστορία

Ιστορική 
γνώση

Διδακτική και 
μαθησιακή 
διαδικασία
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 Το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό των μεταρρυθμίσεων: οι 
μαθητές, οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί

 Πρέπει να γίνεται συνεχής έρευνα πάνω στις απόψεις των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών για την έκταση και τα 
περιεχόμενα των Π.Σ., τη συνάφεια των διδακτικών ενοτήτων, 
την αξιολόγηση κτλ.

 Να ενθαρρύνονται και να διευκολύνονται στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να δοκιμάσουν νέες 
διδακτικές πρακτικές

 Να ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί να γίνουν μέλη 
επιστημονικών ενώσεων (όπως η EUROCLIO στην Ευρώπη και 
ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα) και να 
συμμετέχουν σε συνέδρια και σεμινάρια που θα ενισχύσουν τις 
γνώσεις, τις εμπειρίες και την επαγγελματική αυτοπεποίθησή 
τους
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ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ & ΕΡΕΥΝΑΣ
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