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Ιδιότητας του Πολίτη 

Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη για 
συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή 

 

Παραδοτέο 1.3 

Το έργο αυτό έλαβε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ενσωμάτωσης  (AMIF) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Μετανάστευσης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης 776199. 
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 Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του 

δημιουργού και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται 

καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 
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Γενική Εισαγωγή  

Το InCommon είναι ένα ευρωπαϊκό έργο  που εγκρίθηκε και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης. Ο κύριος στόχος είναι η εφαρμογή μιας ατομικής καθοδήγησης για 

400 μετανάστριες για την πλήρη άσκηση της ενεργούς ιδιότητας του πολίτη μέσω της συμμετοχής στον 

πολιτισμό της κοινότητας υποδοχής. Οι βασικές έννοιες του έργου είναι η διαχείριση περιπτώσεων, η 

ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων και η συστηματική παρέμβαση  σε 3 επίπεδα: ατομικό (προσωπική 

ανάπτυξη των μεταναστριών), επαγγελματικό (παροχή εργαλείων για την παροχή συμβουλών) και της 

κοινότητας (δημιουργία τοπικών δικτύων ενδιαφερομένων).  

Η κοινοπραξία του έργου InCommon έχει παραδώσει συνολικά  40 καλές πρακτικές για την Κοινωνική 

Ένταξη και συμμετοχή των Μεταναστριών (Παραδοτέο 1.1), ένα έγγραφο που παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Έρευνας για την Εξάλειψη των εμποδίων για την άσκηση  της 

Πολιτισμικής Ιδιότητας του Πολίτη  από γυναίκες από Τρίτες Χώρες (Παραδοτέο 1.2) και το παρόν 

έγγραφο  που παρουσιάζει την Κλίμακα της Πολιτισμικής Ιδιότητας του Πολίτη (Παραδοτέο 1.3). 

Η Κλίμακα της Πολιτισμικής Ιδιότητας του Πολίτη (Cultural Citizen Scale)  είναι μια ατομική  μεθοδολογία 

καθοδήγησης για τους συμβούλους και τους επαγγελματίες που εργάζονται  με γυναίκες μετανάστριες 

σε θέματα ένταξης και τους βοηθά να παρέχουν προσωπική αξιολόγηση  και αποτελεσματικές μεθόδους 

για την υποστήριξη των γυναικών στην πορεία τους προς την πλήρη άσκηση της ιδιότητας του ενεργού 

πολίτη. Αυτή η Κλίμακα θα εφαρμοστεί κατά την διάρκεια του  έργου για να βοηθήσει τους δικαιούχους 

του έργου και  να σχεδιάσει τις δραστηριότητες συμφώνα με τις ανάγκες τους. 

Η Κλίμακα της Πολιτισμικής Ιδιότητας του Πολίτη (Cultural Citizen Scale ) είναι ένας συνδυασμός της 

κλίμακας Active Citizenship Scale, που αρχικά εισήχθη στο πλαίσιο του έργου EMKit, με τις Βασικές 

Ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι ακόλουθες σελίδες εξηγούν λεπτομερώς τις 

βασικές αρχές της Κλίμακας της Πολιτισμικής Ιδιότητας του Πολίτη (Cultural Citizen Scale). 
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Εισαγωγή στην Κλίμακα  της Ιδιότητας του 

Πολιτιστικού Πολίτη 

Η έννοια της Κλίμακας της Πολιτισμικής Ιδιότητας του Πολίτη (Cultural Citizen Scale) προέρχεται από 

την Κλίμακα του Ενεργού Πολίτη (ACS) που αναπτύχθηκε από το Upsala Folkuniversitetet σε 

συνεργασία με την Revalento στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EM-Kit (Empowerment Kit για γυναίκες 

μετανάστες με χαμηλό μορφωτικό υπόβαθρο) το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Δια 

Βίου Μάθησης Grundtvig. Η κλίμακα1 είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας των εταίρων του έργου σε 

σχέση με τις εξατομικευμένες μεθοδολογίες καθοδήγησης για τις ομάδες κινδύνου αποκλεισμού και τις 

εφαρμογή δραστηριοτήτων για την ένταξη στην αγορά εργασίας των μεταναστριών με λίγα  προσόντα 

ή μικρή επαγγελματική εμπειρία.  

Η κλίμακα του/της Ενεργού Πολίτη προορίζεται ως εργαλείο υποστήριξης συμβούλων και κοινωνικών 

λειτουργών, υπεύθυνων για την καλύτερη ένταξη των μεταναστριών με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

στην κοινωνία. Παρουσιάζει ορισμένα στάδια ή επίπεδα που χαρακτηρίζουν την κατάσταση των 

γυναικών σε μια συγκεκριμένη στιγμή στην πορεία τους προς την εισαγωγή εργασίας και την κοινωνική 

συμμετοχή και ως εκ τούτου προτείνει ειδικές δραστηριότητες για κάθε στάδιο της κλίμακας που θα 

επιτρέψει στις γυναίκες αυτές μια συμμετοχή προσαρμοσμένη στις περιστάσεις τους και την πρόοδο 

προς την πλήρη άσκηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη. Η Κλίμακα του/της Ενεργού Πολίτη του 

έργου EM-kit παρείχε ένα ευέλικτο και προσαρμόσιμο μοντέλο σε διαφορετικά περιβάλλοντα και ομάδες-

στόχους. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Κλίμακα του/της Ενεργού Πολίτη η πραγματοποίηση της ενεργού 

συμμετοχής στα κοινά γίνεται με την απασχόληση ή την εκπαίδευση. Όσον αφορά στην πολιτιστική 

ιδιότητα του πολίτη, θα προσαρμόσουμε αυτό το μοντέλο στην κοινωνική ένταξη μέσω της συμμετοχής 

στον πολιτισμό. 

Η κλίμακα του/της Ενεργού Πολίτη του EMkit αποτελείται από 6 στάδια. Σε κάθε ένα από αυτά η έννοια 

του/της ενεργού πολίτη εξηγείται με παραδείγματα συμπεριφοράς που οδηγούν σε αποτελέσματα. 

Παρατίθενται παραδείγματα δράσεων, καθώς και εργαλεία και μέθοδοι για τη διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε γυναίκες μετανάστριες. Η Κλίμακα του/της Ενεργού Πολίτη  

παρέχει επίσης οδηγίες και κίνητρα για τους εκπαιδευτές-τριες / συμβούλους. 

Η κλίμακα δεν δείχνει την  εξέλιξη, από το ένα επίπεδο στο επόμενο, αλλά  είναι ένα εργαλείο μέτρησης 

και αξιολόγησης προκειμένου να προσφέρουμε τους πόρους που πραγματικά χρειάζεται ο χρήστης και 

να τους προσφέρουμε την κατάλληλη στιγμή, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και την κινητοποίηση του/της χρήστη/τριας. Ομοίως, το γεγονός ότι 

υπάρχουν έξι φάσεις δεν σημαίνει ότι η πρόοδος όλων των συμμετεχόντων/ουσών είναι σταθερή ή 

όλοι/όλες χρειάζονται τα ίδια μέτρα ή ίσες προθεσμίες. Η κλίμακα περιγράφει απλώς τις διάφορες φάσεις 

της δραστηριότητας. 

Ως συγκριτικό παράδειγμα με την Κλίμακα της Πολιτισμικής Ιδιότητας του Πολίτη θα περιγράψουμε 

παρακάτω, τα στάδια της κλίμακας EMkit με λίγα λόγια. 

 

 

 

                                                      
1 H  Κλίμακα του/της Ενεργού Πολίτη δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε αρχικά από τον S.R. Arnstein (1969).  Πολλές άλλες 

προήλθαν από την αρχική, μια από αυτές είναι  η Participatieladder"  που ξεκίνησε από το  VNG  στον Σύνδεσμο Δήμων της 
Ολλανδίας, που στηρίζει τα στάδια που καθορίστηκαν στο έργο EM Kit. 
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Στάδιο Παραδείγματα συμπεριφοράς Προκλήσεις για τον καθοδηγητή 

1. Ζώντας σε 

απομόνωση 

 

Άνθρωποι που δύσκολα έχουν 

επαφές έξω από το σπίτι τους ή είναι 

καθαρά περιορισμένοι σε 

λειτουργικές επαφές (υγεία, 

ευημερία). 

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

Καθιερώνοντας σχέσεις με τους 

επιμελητές που έχουν το ίδιο πολιτιστικό 

υπόβαθρο με τις μετανάστριες. 

2. Βγαίνοντας  

έξω  

 

Γυναίκες που έχουν μάλλον σπάνιες 

κοινωνικές επαφές έξω από τα σπίτια 

τους (επισκέπτονται φίλους ή 

οικογένεια, πηγαίνουν στην εκκλησία 

ή το τζαμί, φροντίζουν συγγενείς 

κλπ) 

Να είναι σε θέση να αυξήσει τα ενεργά 

δικαιώματα των μεταναστριών 

διευκολύνοντας αυτές να συμμετέχουν  

σε περισσότερες οργανωτικές 

δραστηριότητες με μεγαλύτερη 

συχνότητα. 

3. Συμμετοχή 

 

Αναφέρεται στις μετανάστριες που 

είναι ήδη κοινωνικά δραστήριες στις 

κατοικίες τους, ωστόσο οι 

δραστηριότητές τους δεν συνδέονται 

ακόμη με  τον μελλοντικό  τους 

προσανατολισμό και δεν 

αναπτύσσεται τέτοια προοπτική ή 

φιλοδοξία. 

Η κύρια πρόκληση είναι να 

δημιουργηθούν συνθήκες για την 

ανάπτυξη μιας νέας μελλοντικής 

προοπτικής και να αυξηθούν τα κίνητρα 

για προσωπική ανάπτυξη και μάθηση. 

4. Μη αμειβόμενη 

εργασία 

 

Μετανάστριες που έχουν γίνει πιο 

δραστήριες στην εργασία χωρίς να 

αμείβονται ή  χωρίς να έχουν 

επίσημη σύμβαση. Θα μπορούσαν 

να δραστηριοποιηθούν σε εθελοντική 

εργασία. 

Συμμετοχή των γυναικών σε κάποια μη 

τυπική κατάρτιση που τους βοηθά να 

ενισχύσουν τις Βασικές Δεξιότητες τους. 

5.Δουλεύοντας 

τα προσόντα 

Αυτό το επίπεδο ενεργού 

δικαιώματος αναφέρεται σε εκείνες 

τις μετανάστριες χαμηλής 

εκπαίδευσης που συμμετέχουν στην 

επαγγελματική εκπαίδευση σε 

συνδυασμό με την κατάρτιση που 

οδηγεί σε βασικά προσόντα. 

Να επικεντρωθεί στις ανάγκες της 

προσωπικής ανάπτυξης των γυναικών, 

παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης για 

αυτές και μειώνοντας σταδιακά το ποσό 

της υποστήριξης. 

Να αναπτύξει ένα σχέδιο 

επαγγελματικού προσανατολισμού 

λαμβάνοντας υπόψη την ενδυνάμωση 

των γυναικών και τις πιθανές 

αντιδράσεις της αλλαγής ρόλου τους 

στο περιβάλλον τους. 

6. Ενεργά 

δικαιώματα 

 

Οι μετανάστριες που έχουν 

αμειβόμενη εργασία με σύμβαση, 

που είναι  αυτοαπασχολούμενες ή 

επιχειρηματίες χωρίς πρόσθετη 

υποστήριξη ή γυναίκες που 

παρακολουθούν την εκπαίδευση 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ως κύρια δραστηριότητα 

τους. 

Για να ξεπεραστεί η αποτυχία ή η 

απογοήτευση. 
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Επίσης οι ίδιες οι γυναίκες που είναι 

ικανές να κάνουν ενεργή χρήση 

διαφόρων προσφορών που παρέχει 

η κοινωνική υποδοχή. 

 

Στο πλαίσιο του έργου InCommon, στόχος μας είναι να προσαρμόσουμε τη μεθοδολογία της κλίμακας 

του Ενεργού Πολίτη, (Active Citizenship Scale) για να αναπτύξουμε μια Πολιτισμική κλίμακα για τον/την 

Πολίτη που επιτρέπει την κοινωνική ένταξη των μεταναστριών μέσω της συμμετοχής τους στον 

πολιτισμό. 

Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι του έργου InCommon πραγματοποίησαν στην πρώτη τους συνάντηση 

(Μάρτιος 2018) ένα  εργαστήριο για να αναλύσουν την Κλίμακα του Ενεργού Πολίτη  και να την 

προσαρμόσουν στους στόχους του έργου. Ο στόχος ήταν διπλός:  

 να καθοριστούν τα διαφορετικά επίπεδα ή τα στάδια ανάλογα με την πολιτιστική συμμετοχή 

και, εκτός από την προσφορά συμβουλών  και καθοδήγησης στους συμβούλους για τις 

μετανάστριες, 

  να συνδέσουν κάθε στάδιο με τις Βασικές Ικανότητες του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς 

(ERF).  

Η σύνδεση  με τις Βασικές Ικανότητες παρέχει συμβουλές στον σύμβουλο σχετικά με το είδος 

της κατάρτισης ή τις δραστηριότητες που μπορούν να υποστηρίξουν την κοινωνική ένταξη των 

μεταναστριών και την ενίσχυση της άσκησης της ενεργού ιδιότητας του πολίτη. 

 

Ως αποτέλεσμα του εργαστηρίου, οι εταίροι καθόρισαν  τα 4 στάδια για την Κλίμακα της πολιτισμικής 

ιδιότητας του/της Πολίτη: 

 Στάδιο 1. Σύνδεση με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής 

 Στάδιο 2. Εξερεύνηση και κατανόηση των κοινών στοιχείων μεταξύ των  πολιτισμών 

 Στάδιο 3. Συμμετοχή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν  την εθνική και ευρωπαϊκή 

πολιτιστική κληρονομιά . 

 Στάδιο 4. Αυτοέκφραση και συμμετοχή στη πολιτιστική ζωή - έκφραση δημιουργικών 

δεξιοτήτων 

 

Και κάθε στάδιο της κλίμακας περιέχει: 

 Περιγραφή του σταδίου 

 Συμβουλές για τον καθοδηγητή/ μέντορα / εκπαιδευτή 

 Υποστηρικτικές δράσεις 

 Αποτελέσματα (αλλαγές στη ζωή των μεταναστριών) 

 Βασικές δεξιότητες που σχετίζονται 

 Υποστήριξη δραστηριοτήτων κατάρτισης 

 Προτεινόμενες δραστηριότητες 

 

Με την Κλίμακα της Πολιτισμικής Ιδιότητας του/της Πολίτη, οι  εταίροι του έργου InCommon σκοπεύουν 

oι κοινωνικές και πολιτιστικές οργανώσεις , οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι σύμβουλοι και αυτοί που είναι 

υπεύθυνοι για   θέματα κοινωνικής ένταξης  να εφαρμόσουν την  έννοια της κουλτούρας και της ιδιότητας 

του  ενεργού πολίτη στις διαδικασίες ένταξης με ένα πρακτικό τόπο και με μετρήσιμα αποτελέσματα. 

 

Η ιδιότητα του/της ενεργού  πολίτη, ο πολιτισμός και η συμμετοχή είναι έννοιες με ευρεία σημασία και 

για 'αυτόν τον λόγο και προτού εισαγάγουμε την Κλίμακα του/της Ενεργού Πολίτη  θα θέλαμε να 

περιγράψουμε πώς κατανοούμε  στο έργο InCommon τις έννοιες αυτές.  
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Βασικές έννοιες της  Κλίμακας  της Πολιτισμική  

Ιδιότητας του  Πολίτη 

Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη και Βασικές Ικανότητες στο Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς 
 
Η Ιδιότητα του  Ενεργού Πολίτη είναι μια έννοια που εφαρμόζεται σε όλους εκείνους τους ανθρώπους 

που αποτελούν μια κοινότητα και που εμφανίζουν μια συμπεριφορά που δεσμεύεται σε όλα όσα 

συμβαίνουν σε αυτήν. Δηλαδή, ο ενεργός πολίτης είναι απολύτως εμπλεκόμενος σε όλα τα θέματα που 

αφορούν την κοινότητα στην οποία ζει και συμμετέχει.  

Ένας πολύ γενικός ορισμός είναι αυτός που συμπεριλαμβάνει  ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 

συμμετοχής που περιλαμβάνουν την πολιτική δράση, τη δημοκρατική συμμετοχή και τη συμμετοχή των 

πολιτών καθώς και την υποστήριξη της κοινότητας. Κάτι που υπερβαίνει τις ίδιες τις ενέργειες και 

ενσωματώνει δημοκρατικές αξίες, αμοιβαίο σεβασμό και ανθρώπινα δικαιώματα.  

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη  αποτελεί επίσης μια μορφή 

γνώσης2: Αντιμετωπίζοντας το τι συμβαίνει στη δημόσια ζωή, αναπτύσσοντας τη γνώση, την κατανόηση, 

την κριτική σκέψη και την ανεξάρτητη κρίση σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Επίσης σημαίνει  δράση και ενδυνάμωση, δηλαδή απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών, 

ικανότητα και προθυμία  να τις χρησιμοποιήσει, να λάβει αποφάσεις, να αναλάβει δράση ατομικά και 

συλλογικά. 

Σε αυτό μπορούμε να προσθέσουμε ότι η ιδιότητα του ενεργού  πολίτη αναφέρεται επίσης στην 

προσωπική αίσθηση ότι ανήκει σε μια κοινότητα την οποία  μπορεί να διαμορφώσει και να επηρεάσει 

άμεσα. 

Μας βοηθάει να εμβαθύνουμε σε αυτή την έννοια για να διακρίνουμε τις τέσσερις διαστάσεις που 

μπορούν να δοθούν στη σχέση ατόμου / κοινωνίας (Ruud Veldhuis, 2003) και είναι απαραίτητες για την 

ύπαρξή της3: 

 Η πολιτική διάσταση που αναφέρεται στα πολιτικά δικαιώματα και τα καθήκοντα και 

σημαίνει τη γνώση των πολιτικών συστημάτων και την προώθηση των δημοκρατικών 

στάσεων και των συμμετοχικών δεξιοτήτων 

 Η κοινωνική διάσταση της ιδιότητας του πολίτη που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά των  

ατόμων  μεταξύ τους και σε στενή σχέση με την ανάπτυξη κοινωνικών και διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων. 

 Η πολιτιστική διάσταση αναφέρεται στη γνώση μιας κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η 

γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ανάπτυξη δεξιοτήτων που βοηθούν να εκτιμήσουν και 

να απολαύσουν έργα τέχνης σε έναν ευρύ ορισμό του πολιτισμού και η ικανότητα να 

εκφράζονται δημιουργικά είναι τα κλειδιά για την εκπλήρωση αυτής της διάστασης. 

 Τέλος, η οικονομική διάσταση της ιδιότητας του πολίτη συνεπάγεται το δικαίωμα στην 

εργασία και την επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης. Η εκπαίδευση / 

επαγγελματική κατάρτιση και οι οικονομικές δεξιότητες αποτελούν μέρος της οικονομικής 

διάστασης. 

                                                      
2 Συμβούλιο της Ευρώπης, Education for Democratic Citizenship, Dec 2004. (Από την ιστοσελίδα 

http://jcimarina.com/news/council-of-europe-definition-of-active-citizenship) 
3 Από την ιστοσελίδα : https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation 



ΠΑΡ. 1.3 ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  9 

Η Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη  επιτυγχάνεται μέσω της ισορροπίας και της ισότιμης άσκησης κάθε μιας 

από αυτές τις διαστάσεις. Κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας διαδικασίας κοινωνικοποίησης και 

της ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων.  

Ομοίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ιδρύθηκε το 2006, αναθεώρησε  το Μάιο του 2018 από το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Βασικές Ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς4. 

Αυτές οι ικανότητες αποτελούν ένα εργαλείο για τη «συνεκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου 

μάθηση με σκοπό τη διατήρηση και την απόκτηση δεξιοτήτων που επιτρέπουν την πλήρη συμμετοχή 

στην κοινωνία και την επιτυχή μετάβαση στην αγορά εργασίας». 

Στο πλαίσιο Αναφοράς καθορίζονται 8 βασικές ικανότητες: 

1. Ικανότητα γραμματισμού. 

2. Γλωσσική ικανότητα 

3. Μαθηματικές ικανότητες και ικανότητες στην επιστήμη, την τεχνολογία και τη μηχανική 

4. Ψηφιακή ικανότητα. 

5. Προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή ικανότητα 

6. Ικανότητα του πολίτη. 

7. Επιχειρηματική ικανότητα. 

8. Πολιτιστική γνώση και έκφραση. 

Με λίγα λόγια, πρόκειται για την «αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της παιδείας και του πολιτισμού 

ως οδηγού για την απασχόληση, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ενεργή ιδιότητα του πολίτη καθώς και 

ως μέσου για την  εμπειρία της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε όλη της την ποικιλομορφία».  

 

Στο πλαίσιο του έργου InCommon, η εκπλήρωση της ενεργού ιδιότητας του πολίτη μόνο μέσω της 

διαδικασίας κοινωνικοποίησης και κατάρτισης μπορεί να είναι μια αποστολή αδύνατη. Οι μετανάστριες 

πρέπει να ξεπεράσουν πολυάριθμους και ποικίλους φραγμούς, ξεκινώντας από τη γλώσσα, τα 

πολιτιστικά πρότυπα, τις συναισθηματικές συνέπειες της μετανάστευσης και την προσαρμογή στην 

αλλαγή, ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις  τον ρατσισμό και  τις διακρίσεις, επισφάλεια, οικονομικά 

ζητήματα κλπ. Παρόμοια όμως, αυτό το θεωρητικό πλαίσιο μας βοηθά να καθορίσουμε  ποιος είναι ο 

απώτερος στόχος της ιδιότητας του πολίτη και να θέσουμε  τα θεμέλια εκείνων των ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων που μπορούν να εξοπλίσουν τις μετανάστριες για να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια. 

Η σχέση μεταξύ της πτυχής στην οποία η ιδιότητα του πολίτη αναπτύσσεται και οι Βασικές Ικανότητες  

είναι καθαρή και χρήσιμη για τον σκοπό μας: 

 Έτσι, η πολιτική διάσταση βρίσκεται κοντά στην Ικανότητα του Ενεργού Πολίτη (ΒΙ6): "Ικανότητα 

να ενεργούν ως υπεύθυνοι πολίτες και να συμμετέχουν  πλήρως στην πολιτική  και κοινωνική 

ζωή, βασισμένη στην κατανόηση των κοινωνικών, οικονομικών, νομικών και πολιτικών 

αντιλήψεων και δομών ως παγκόσμιες εξελίξεις και βιωσιμότητα ". 

 Η κοινωνική διάσταση συμπίπτει με την ΒΙ5, την προσωπική, την κοινωνική και την ικανότητα 

μάθησης για μάθηση: "ικανότητα να αντανακλά  τον εαυτό του, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά 

τον χρόνο και τις πληροφορίες, να εργάζεται με άλλους με εποικοδομητικό τρόπο, να παραμένει 

ανθεκτικός και να διαχειρίζεται τη δική του εκμάθηση και καριέρα. 

Περιλαμβάνει την ικανότητα να αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα, να 

μαθαίνει πως να μαθαίνει, να υποστηρίζει τη φυσική και συναισθηματική ευημερία του ατόμου, 

να διατηρεί τη σωματική και ψυχική υγεία και να είναι ικανός να οδηγεί μια συνειδητή υγιή και  

μελλοντικά προσανατολισμένη ζωή, να συναισθάνεται και να διαχειρίζεται συγκρούσεις σε ένα 

συνεκτικό και υποστηρικτικό πλαίσιο ". 

                                                      
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9009_2018_INIT&from=EN 



ΠΑΡ. 1.3 ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  10 

 Και η πολιτισμική διάσταση συσχετίζεται με την ΒΙ8, την πολιτισμική γνώση  και την ικανότητα 

έκφρασης: "περιλαμβάνει την κατανόηση και τον σεβασμό για το πώς εκφράζονται και 

μεταδίδονται δημιουργικά οι ιδέες και το νόημα σε διαφορετικούς πολιτισμούς και μέσα από μια 

σειρά τεχνών και άλλων πολιτιστικών μορφών. Περιλαμβάνει την εμπλοκή στην κατανόηση, την 

ανάπτυξη και την έκφραση των  ιδεών  κάποιου και την αίσθηση του τόπου ή του ρόλου στην 

κοινωνία με διάφορους τρόπους και περιβάλλοντα ». 

 

 

Οι Βασικές Ικανότητες αποτελούν  μια βασική ιδέα του έργου και για το λόγο αυτό περιλαμβάνονται στην 

Κλίμακα της Ιδιότητας του  Πολιτιστικού Πολίτη και είναι το κύριο θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος 

και του υλικού για τις μετανάστριες που θα αποτελέσουν το τελικό αποτέλεσμα του έργου  InCommon 

Toolbox. 

 

 

Προς την έννοια της ιδιότητας του πολιτιστικού πολίτη 

Στο  έργο InCommon , κατανοούμε τον πολιτισμό με την έννοια ότι πηγαίνει  πέρα από την πολιτιστική 

πτυχή της ιδιότητας του πολίτη:5 

 

“Ο πολιτισμός είναι το σύνολο των ξεχωριστών  πνευματικών, υλικών, πνευματικών και 

συναισθηματικών χαρακτηριστικών που χαρακτηρίζουν μια κοινωνία ή μια κοινωνική ομάδα. 

Περιλαμβάνει όχι μόνο τις τέχνες και τα γράμματα, αλλά και τους τρόπους ζωής, τα θεμελιώδη 

δικαιώματα του ανθρώπου, τα συστήματα αξιών, τις παραδόσεις και τις πεποιθήσεις”.  

World Conference on Cultural Policies, Mexico City, 6 Αυγούστου1982 

 

Σύμφωνα με αυτή την έννοια, σημαίνει: 

 Την αναγνώριση της αξίας κάθε πολιτισμού και της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε κοινότητας / 

προσώπου, που σημαίνει την υιοθέτηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολυφωνίας 

ως βασικά στοιχεία της κοινωνικής οικοδόμησης. 

 Τη  γνώση του πολιτισμού ως κοινή  αξία . Ο πολιτισμός εξέρχεται από την κοινότητα και 

πρέπει να επιστρέψει σ 'αυτό, οδηγεί στην ιδέα της πολιτιστικής δημοκρατίας και της 

συμμετοχής των ατόμων και της κοινωνίας στη δημιουργία πολιτιστικών αγαθών και στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με την πολιτιστική ζωή. 

 

Από την άλλη πλευρά, ο πολιτισμός πρέπει να γίνει κατανοητός ως μια δυναμική διαδικασία. Τα 

ξεχωριστά  χαρακτηριστικά, οι αξίες ή οι τρόποι συμπεριφοράς δεν παραμένουν στατικά με την πάροδο 

του χρόνου και εξελίσσονται σύμφωνα με τις κοινωνικές συμφωνίες, τις επιρροές άλλων πολιτισμών ή 

τις κοινωνικές / ιστορικές συνθήκες.  

 

Μιλάμε για μια διαδικασία, σε συνεχή αναθεώρηση και ανακατασκευή, η οποία λαμβάνει υπόψη την 

γνώση μιας κληρονομιάς και μιας κοινής πολιτιστικής ιστορίας, αλλά προχωρά προς το παρόν και το 

μέλλον με τη συμβολή των διαφόρων μελών της κοινότητας ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. 

 

Αποτέλεσμα αυτών των ιδεών στην μεθοδολογία καθοδήγησης της Κλίμακας του Πολιτιστικού Πολίτη 

σημαίνει: 

 Η διαδικασία καθοδήγησης περιλαμβάνει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 

προβληματισμού στις μετανάστριες σχετικά με τις πολιτιστικές διαδικασίες της δικής τους 

κουλτούρας και εκείνες της κοινότητας υποδοχής. Αυτό θα έχει διαφορετική επίπτωση 

ανάλογα με το στάδιο της κλίμακας στο οποίο βρίσκονται. 
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 Η πολιτιστική συμμετοχή δεν θα πρέπει ποτέ να υποθέσει ότι οι γυναίκες μετανάστριες 

εξομοιώνονται ή απομονώνονται, αλλά μάλλον το ότι συνειδητοποιούν τι προσφέρουν οι 

διάφοροι πολιτισμοί  στην οικοδόμηση μιας πολυμορφικής και ποικίλης κοινής κοινωνίας και 

συγκεκριμένα της προσωπικής τους συνεισφοράς. 

 Οι δραστηριότητες και η κατάρτιση της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης, πέραν της 

απόκτησης δεξιοτήτων, πρέπει να οδηγήσουν στους στόχους που αναφέρονται πιο πάνω.  

 

 

Ως αποτέλεσμα, η πορεία καθοδήγησης πρέπει να οδηγήσει τις γυναίκες μετανάστριες να αισθάνονται 

ασφαλείς και να μπορούν να συμμετέχουν και να αλληλοεπιδρούν ανεξάρτητα στην πολιτιστική ζωή της 

κοινότητας υποδοχής. Πρέπει να αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος της κοινότητας, πράγμα που 

σημαίνει ότι είναι σε θέση να επηρεάσουν και να συμμετέχουν  στην ανάπτυξή τους. 

 

Η Πολιτισμική Ιδιότητα του Πολίτη μπορεί να γίνει κατανοητή ως μια πρακτική, η οποία θα παίξει ενεργό 

ρόλο στην πολιτιστική οικοδόμηση της κοινωνίας μας, που συμμετέχει επίσης στην κοινωνική 

οικοδόμηση. 
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Κλίμακα  της Πολιτισμικής Ιδιότητας του Πολίτη 

(CCS) 

Στάδιο 1. Σύνδεση με τον πολιτισμό της χώρας φιλοξενίας 
 

Στάδιο  1 Σύνδεση με τον πολιτισμό της χώρας φιλοξενίας 

Περιγραφή Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από την απομόνωση και την απουσία επαφής 

της μετανάστριας με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της κοινότητας 

που την φιλοξενεί. Οι γυναίκες έχουν λίγες επαφές εκτός των σπιτιών τους ή 

της κοινότητας προέλευσής τους. 

Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί λόγω έλλειψης δεξιοτήτων 

στη γλώσσα της χώρας φιλοξενίας. Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη είναι η προσωπική / συναισθηματική κατάσταση της γυναίκας, 

είτε πρόκειται για γυναίκα που αφίχθηκε πρόσφατα είτε πρόκειται για γυναίκα 

πρόσφυγα. Οι συνθήκες ζωής που περιβάλλουν την κατάσταση του 

"πρόσφυγα" και οι πιθανές δύσκολες εμπειρίες στο δρόμο προς τη χώρα 

φιλοξενίας μπορούν να δημιουργήσουν στις γυναίκες  το αίσθημα  του 

κινδύνου και την ανάγκη  για απομόνωση. 

Σε πολλές περιπτώσεις, η αλληλεπίδραση με τις γυναίκες σε αυτό το στάδιο 

απαιτεί την παρουσία πολιτιστικών διερμηνέων ή διαμεσολαβητών, τυπικών 

ή άτυπων. 

Συμβουλή προς 

καθοδηγητή 

Οι κύριες προκλήσεις αυτού του σταδίου είναι: 

 Να κερδίσει την εμπιστοσύνη της γυναίκας και του περιβάλλοντος 

της. 

 Να αυξηθεί η γνώση  της αξίας του πολιτισμικού υπόβαθρου της 

γυναίκας. 

 Να κατανοήσουν οι γυναίκες τα οφέλη από τη διακοπή της 

απομόνωσης και τη σταδιακή συμμετοχή τους στο κοινωνικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον της κοινότητας φιλοξενίας. 

 Να έρθουν σε επαφή με αξιόπιστους ανθρώπους στην κοινότητα 

των μεταναστών που είναι αναγνωρισμένοι και σεβαστοί. 

 Για κάνουν δραστηριότητες που είναι άνετες για τις γυναίκες,  με 

χαμηλές απαιτήσεις και με σαφές χρονικό όριο. 

Υποστηρικτικές 

δράσεις 

Ενέργειες για το κίνητρο και την αύξηση της αυτοεκτίμησης των 

μεταναστριών. Εάν είναι απαραίτητο, παρέχετε συναισθηματική υποστήριξη 

μέσω της καλλιτεχνικής θεραπείας που χρησιμοποιεί καλλιτεχνικά μέσα για 

να βοηθήσει τη γυναίκα να διερευνήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά της. 

Προσπαθήστε να επικοινωνήσετε με τις γυναίκες και να εισαγάγετε 

δραστηριότητες κατά την καθημερινή ρουτίνα των γυναικών. 

Αποτελέσματα  Μια θετική αλλαγή στις ζωές των ίδιων των γυναικών. 

 Οι γυναίκες συμμετέχουν σε κάποιο είδος μαθημάτων / κατάρτισης 

που σχετίζονται με τις άμεσες ανάγκες τους, για παράδειγμα: 

γλώσσα, μαγείρεμα, γραφή κλπ. 
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 Η συμμετοχή της γυναίκας σε κάποια ομαδική / συλλογική 

δραστηριότητα έκφρασης συναισθημάτων μέσω της 

δημιουργικότητας. 

Σχετικές Βασικές 

Ικανότητες 

ΒΙ2. Γλωσσική ικανότητα 

ΒΙ5. Προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή ικανότητα 

Υποστηρικτικές 

εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

Προγράμματα εκμάθησης ξένης γλώσσας. 

Προγράμματα αλφαβητισμού 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Θεραπεία μέσω των τεχνών. 

Ομάδες αυτουποστήριξης  με άλλες γυναίκες. 

Δραστηριότητες απελευθέρωσης όπως οι πολιτιστικοί περίπατοι. 
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Στάδιο 2. Εξερεύνηση και κατανόηση  κοινών σημείων μεταξύ των 
πολιτισμών 
 

Στάδιο 2 Εξερεύνηση και κατανόηση  κοινών σημείων μεταξύ των πολιτισμών 

Περιγραφή Σε αυτό το στάδιο, οι μετανάστριες έχουν κοινωνικές και πολιτιστικές επαφές 

τόσο μέσα όσο και έξω από το άμεσο περιβάλλον τους. Δραστηριοποιούνται 

στη γειτονιά τους. Ωστόσο, αυτές οι επαφές δεν σχετίζονται άμεσα με την 

έκφραση των δικών τους αναγκών ή δεν ανταποκρίνονται σε μια εξωτερική  

πολιτιστική γνώση. Είναι συνήθως μια παθητική συμμετοχή στην οποία η 

πρωτοβουλία δεν προέρχεται από τη γυναίκα και ο πολιτισμός της κοινότητας 

υποδοχής μπορεί να γίνει αντιληπτός ως κυρίαρχος, παράξενος ή 

απομακρυσμένος από τα προσωπικά της ενδιαφέροντα. 

Ο πολιτισμός και η πολιτιστική συμμετοχή δεν θεωρούνται ως προτεραιότητα 

από τις γυναίκες. 

Η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα παιδιά, 

οι εορτασμοί της δικής τους κοινότητας ή η μετάβαση στην εκκλησία, μπορεί 

να είναι μερικές από τις δραστηριότητες που συνήθως κάνουν οι γυναίκες σε 

αυτό το στάδιο. Σε αυτό το στάδιο οι γυναίκες έχουν τις απαραίτητες 

γλωσσικές δεξιότητες ώστε να αλληλεπιδρούν με την τοπική κοινότητα και 

μπορούν να εξερευνήσουν.   

Συμβουλή προς 

καθοδηγητή 

Η βασική πρόκληση σε αυτό το στάδιο είναι να αυξηθεί η πολιτιστική γνώση 

και η συμμετοχή των μεταναστριών, δείχνοντας σε αυτές  τι έχει να 

προσφέρει η  κοινότητα που τις φιλοξενεί. 

Γι 'αυτό θα είναι σημαντικό να: 

 Κοιτάξετε τα υφιστάμενα πρότυπα λειτουργίας, προσδοκιών και 

οικογενειακών δομών. 

 Οργανώσετε δραστηριότητες που αυξάνουν την πολιτιστική 

αλληλεπίδραση με την κοινότητα υποδοχής με άνετο τρόπο. 

 Αυξήσετε τα κίνητρα για προσωπική ανάπτυξη και μάθηση μέσω 

του πολιτισμού. 

 Βρείτε τις ομοιότητες μεταξύ δύο πολιτισμών και ξεκινήστε εκεί για 

να τις αισθανθούν πιο άνετα. 

Υποστηρικτικές 

δράσεις 

Οργανώστε πιο συχνές δραστηριότητες, αλλά με ρεαλιστικό τρόπο, 

λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεχόμενους περιορισμούς που μπορεί να έχουν   

αυτές τις γυναίκες. 

Χρησιμοποιήστε ελκυστικές και κινητήριες μορφές μάθησης. 

Συμμετοχή της οικογένειας ή / και των εταίρων στις δραστηριότητες. 

Συνδέστε τις δραστηριότητες των γυναικών με τους πολιτιστικούς πόρους 

της κοινότητας (πολιτικά και πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθήκες κ.λπ.). 

Παρέχετε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ελεύθερη έκφραση μέσω 

των τεχνών. 

Αποτελέσματα Οι μετανάστριες συμμετέχουν σε τακτικές δραστηριότητες όπως: είναι μέλη 

πολιτιστικού ομίλου, ένωσης ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες σε τακτική 

βάση. 
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Οι γυναίκες συμμετέχουν σε προγράμματα ανάπτυξης της ιδιότητας του 

πολίτη  (εκμάθηση της γλώσσας, κοινωνικές δεξιότητες, κατάρτιση σε νέες 

τεχνολογίες κ.λπ.) ή σε μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους και εκτιμούν την αξία των κοινωνικών 

επαφών. 

Σχετικές Βασικές 

Ικανότητες 

ΒΙ2. Γλωσσική ικανότητα 

ΒΙ4. Ψηφιακή Ικανότητα 

ΒΙ5. Προσωπική, κοινωνική μαθησιακή ικανότητα  

ΒΙ6. Ικανότητα του πολίτη 

ΒΙ8. Πολιτιστική γνώση και έκφραση 

Υποστηρικτικές 

εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

Προγράμματα εκμάθησης ξένης γλώσσας. 

Εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες: διαχείριση ιστοσελίδας, εγγραφή σε 

πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα, βασικές γνώσεις ψηφιακής επεξεργασίας 

βίντεο και φωτογραφίας με κινητές συσκευές. 

Εκπαίδευση σε κοινωνικές και διαπροσωπικές ικανότητες. 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Επίσκεψη σε πολιτιστικές εγκαταστάσεις και ομίλους  για να μάθουν πώς 

λειτουργούν και ποιες υπηρεσίες παρέχουν. 

Διοργάνωση επισκέψεων με καθοδηγητή  σε εκθέσεις, συνέδρια κλπ. 

Εγγραφή και πρόσβαση σε πολιτιστικές υπηρεσίες, όπως σε δημόσιες 

βιβλιοθήκες. 

Συμμετοχή σε προγράμματα  που προωθούν τη δημιουργικότητα και τις 

σχέσεις (μαθήματα μαγειρικής, λέσχες ανάγνωσης, αφηγηματικές 

δραστηριότητες, διαγωνισμοί κ.λπ.) 

Εισαγάγετε τους στα δημοφιλή πολιτιστικά γεγονότα της περιοχής σας και 

τις δραστηριότητές τους. 
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Στάδιο 3. Συμμετοχή σε δραστηριότητες  που περιλαμβάνουν την  εθνική 
και ευρωπαϊκή πολιτιστική  κληρονομιά 
 

Στάδιο 3 Συμμετοχή σε δραστηριότητες  που περιλαμβάνουν την εθνική και 

ευρωπαϊκή πολιτιστική  κληρονομιά 

Περιγραφή Αυτό το στάδιο αναφέρεται σε γυναίκες μετανάστριες που έχουν γίνει πιο 

δραστήριες στους διάφορους τομείς της ιδιότητας του ενεργού πολίτη – 

κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό. Θα μπορούσαν να 

εγγραφούν σε πρόγραμμα ΕΕΚ ή να έχουν εργασιακή εμπειρία σε 

προσωρινή βάση. Σε κάποιο σημείο μπορούν επίσης να διαδραματίσουν 

ενεργό ρόλο ως πολίτες (συμμετοχή σε τοπικές ομάδες, πολιτική υποστήριξη 

μέσω ενώσεων κ.λπ.). 

Οι γυναίκες έχουν την ικανότητα να έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικούς 

πόρους, αν και δεν μπορούν να τους παρακολουθήσουν σε τακτική βάση. 

Συμβουλή προς 

καθοδηγητή 

Σε αυτό το στάδιο, οι δραστηριότητες θα πρέπει να διεξάγονται σε τακτική 

βάση για να βοηθούν τις γυναίκες να εμβαθύνουν και να γνωρίσουν την 

τοπική και ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον πολιτισμό, προωθώντας ένα 

κριτικό και αντανακλαστικό πνεύμα στις γυναίκες που τους επιτρέπει να 

συνδέουν τον πολιτισμό της κοινότητας υποδοχής με  το δικό τους. 

Πρόκληση αυτού του σταδίου είναι να είναι  οι γυναίκες ενήμερες για τα οφέλη 

της πολιτιστικής συμμετοχής τους  στην προσωπική τους ανάπτυξη και να 

ξεπεράσουν εμπόδια που έχουν βάλει αυτές στους εαυτούς τους όπως η 

έλλειψη χρόνου ή ενδιαφέροντος. 

Οι γυναίκες πρέπει να αποκτήσουν ανεξαρτησία όσον αφορά την 

πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων. Ο σύμβουλος ή / και ο 

διαμεσολαβητής χάνει κάποιο από το βάρος της εργασίας του και ενεργεί ως 

πάροχος και οδηγός και λιγότερο ως σύμβουλος. 

Υποστηρικτικές 

δράσεις 

Έχετε έναν οδηγό πολιτιστικών δραστηριοτήτων  στη διάθεση των γυναικών 

για προγραμματισμό δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

Οργανώστε την υποστήριξη από όμοια άτομα με αυτές. 

Οργανώστε κοινές δραστηριότητες με μέλη της κοινότητας υποδοχής 

Αποτελέσματα Οι μετανάστριες έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν τον εαυτό τους. 

Οι γυναίκες δραστηριοποιούνται περισσότερο στις περιοχές όπου ζουν και 

το κοινωνικό τους δίκτυο είναι ευρύτερο. 

Οι γυναίκες είναι πιο πρόθυμες να αναζητήσουν και να συμμετάσχουν 

μεμονωμένα στις πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Σχετικές Βασικές 

Ικανότητες 

ΒΙ2. Γλωσσική ικανότητα 

ΒΙ4. Ψηφιακή Ικανότητα 

ΒΙ5. Προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή ικανότητα. 

ΒΙ6. Ικανότητα του πολίτη 

ΒΙ7. Επιχειρηματική ικανότητα. 

ΒΙ8. Πολιτιστική γνώση και έκφραση 
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Υποστηρικτικές 

εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

Εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες: διαχείριση ιστοσελίδας, εγγραφή σε 

πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα, βασικές γνώσεις ψηφιακής επεξεργασίας 

βίντεο και φωτογραφίας με κινητές συσκευές. 

Εκπαίδευση σε κοινωνικές και διαπροσωπικές ικανότητες. 

Ειδικά προγράμματα για καλλιτεχνικά θέματα 

Ειδικά προγράμματα για τοπική και ευρωπαϊκή ιστορία και πολιτισμό 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Επισκέψεις και εκδρομές στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά. 

Συμμετοχή σε συνέδρια  για τη διάδοση και σε συναντήσεις για  θέματα 

πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

Πρόσβαση σε ανοικτούς πολιτιστικούς πόρους. 

Συμμετοχή σε προγράμματα  που προάγουν τη δημιουργικότητα και τις 

ανθρώπινες σχέσεις. 
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Στάδιο 4. Αυτοέκφραση και συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή  
 

Στάδιο 4 Αυτοέκφραση και συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή– έκφραση των 

δημιουργικών δεξιοτήτων  

Περιγραφή Σε αυτό το στάδιο, οι γυναίκες είναι ενεργές: μπορούν να έχουν αμειβόμενη 

εργασία με συμβόλαιο, να είναι αυτοαπασχολούμενες ή να είναι 

επιχειρηματίες, οι οποίες  δεν έχουν καμία πρόσθετη βοήθεια από τις 

κοινωνικές υπηρεσίες ή τις ΔΥΑ. Οι ίδιες οι γυναίκες κάνουν ενεργό χρήση 

των υπηρεσιών που προσφέρει η κοινωνία. 

Το επίκεντρο σε αυτό το στάδιο είναι η ενδυνάμωση των γυναικών και η 

πολιτιστική γνώση. Να υποστηριχθεί η πρωτοβουλία των γυναικών και η 

ενεργή συμμετοχή τους στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας, που σημαίνει, 

επιπρόσθετα από την χρήση των  πολιτιστικών χώρων  (βιβλιοθήκες, 

μουσεία, ωδεία κλπ.), την ελεύθερη δημιουργική έκφραση και την ικανότητα 

να κτίσουν μια  κοινή πολιτιστική ιστορία με την κοινότητα υποδοχής. 

Συμβουλή προς 

καθοδηγητή 

Ενδυνάμωση των γυναικών και υποστήριξη του ηγετικού ρόλου τους ώστε 

να γίνουν εθελόντριες ή μέντορες σε άλλες γυναίκες στην κοινότητά τους. 

Υποστηρικτικές 

δράσεις 

Δημιουργήστε ευκαιρίες για επαφή. 

Δημιουργία προσκλήσεων για την ανταλλαγή εμπειριών με άλλες ομάδες 

μεταναστριών και γυναικών προσφύγων και / η μη κυβερνητικούς 

οργανισμούς  

Συμμετοχή τους στο σχεδιασμό πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Αποτελέσματα Οι γυναίκες είναι σε θέση να οργανώνουν και να συμμετέχουν ανεξάρτητα 

σε πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Οι γυναίκες έχουν μια πολιτισμική ιστορία  που μπορούν να μοιραστούν με 

άλλα μέλη της κοινότητας. 

Οι γυναίκες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για άλλες γυναίκες στο 

ταξίδι τους προς την κοινωνική ένταξη μέσω του πολιτισμού. 

Οι γυναίκες μπορούν να προγραμματίσουν και να διαχειριστούν τις δικές 

τους πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Σχετικές Βασικές 

Ικανότητες 

ΒΙ4. Ψηφιακή Ικανότητες 

ΒΙ5. Προσωπική, κοινωνική και μαθησιακή ικανότητα. 

ΒΙ6. Ικανότητα του πολίτη 

ΒΙ8. Πολιτιστική γνώση και έκφραση 

Υποστηρικτικές 

εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

Εκπαίδευση στην ηγεσία 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων 

Προτεινόμενες 

δραστηριότητες 

Καθοδήγηση άλλων γυναικών. 

Εμπλοκή  των γυναικών μεταναστών σε πολιτιστικούς οργανισμούς. 

Δημιουργία πινάκων οραματισμού που εμπεριέχουν την πολιτισμική τους 

έκφραση 
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Σχεδιασμός μικρών πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως βραδιές ταινιών, λέσχες 

βιβλίων, εκδηλώσεις χορού. 
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Βιβλιογραφικές αναφορές 

Citizenship and participation Council of Europe 

https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation 

 

"Education for Democratic Citizenship: The dimensions of citizenship, basic competences, Variables 

and International Activities", Strasbourg, Council of Europe, 1997 

"Education for Democratic Citizenship: The dimensions of citizenship, basic competences, Variables 

and International Activities", Strasbourg, Council of Europe, 1997, document DECS / CIT (97 ) 23, 

quoted here from T-Kit 7 - Under construction, T-Kit on European Citizenship, Council of Europe and 

European Commission, Strasbourg, 2003). 

 

 

Βασικές Ικανότητες 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5612051a7016122b0a12b01f7.do 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11090&from=EL 

https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation

