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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή της ΕΕ προτείνει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για βασικές ικανότητες και 
διευκρινίζει πως μπορεί να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτές τις ικανότητες με βοήθεια της 
δια βίου μάθησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ ιδιαίτερα για την απόκτηση και την 
επικαιροποίηση βασικών δεξιοτήτων.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει αυτήν την πρωτοβουλία. Ενόψει της αυξανόμενης 
παγκοσμιοποίησης των αγορών καθώς και της αλλαγής προτύπων προς μια οικονομία και 
κοινωνία που βασίζεται στη γνώση έχει ιδιαίτερη σημασία η επιδιωκόμενη ενίσχυση βασικών 
ικανοτήτων. Η διεθνής ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων εργαζομένων πρέπει να ενισχυθεί 
και να διασφαλιστεί.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εκπληρωθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

* Οι βασικές ικανότητες πρέπει να προσδιοριστούν και να καθοριστούν.

* Το έργο των κρατών μελών πρέπει να υποστηριχθεί, προκειμένου οι νέοι και οι 
ενήλικες να διαθέτουν επαρκείς βασικές ικανότητες και να μπορούν να τις 
αναπτύξουν.

* Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς πρέπει να τεθεί στη διάθεση των φορέων χάραξης 
πολιτικής και των φορέων παροχής εκπαίδευσης, των εργοδοτών και των 
εκπαιδευομένων. Κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια βάση για περαιτέρω 
δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει την από την Επιτροπή της ΕΕ 
πραγματοποιηθείσα διάκριση και ορισμό των βασικών ικανοτήτων. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ικανότητες: 1. Επικοινωνία στη 
μητρική γλώσσα· 2. Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες· 3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές 
ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία· 4. Ψηφιακή ικανότητα· 5. Μεθοδολογία της 
μάθησης· 6. Διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές και κοινωνικές ικανότητες και ικανότητα του 
πολίτη· 7. Επιχειρηματικότητα· 8. Πολιτιστική έκφραση.

Εκ μέρους του συντάκτη της γνωμοδότησης υπάρχει ωστόσο κριτική θεώρηση για το γεγονός 
ότι

* μειονεκτούντα άτομα ουδόλως λαμβάνονται υπόψη. Αυτά δεν είναι σε θέση συχνά 
λόγω ελλειπουσών βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων να αποκτήσουν αυτόνομα 
νέες γνώσεις. Σ' αυτές τις ομάδες θα πρέπει τα κράτη μέλη να κάνουν 
προσαρμοσμένες σε αυτά προσφορές, οι οποίες όχι μόνο εξετάζουν γενικά ελλείμματα 
γνώσεων, αλλά παρέχουν συγκεκριμένα βασικές ικανότητες. Για την επαγγελματική 
επιτυχία μειονεκτούντων ατόμων έχει η απόκτηση βασικών ικανοτήτων μεγάλη 
σημασία· 

* ιδιαίτερα νέοι μετανάστες θα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο. Η στέρησή τους η 
οποία εκφράζεται συχνά και με βία, έχει παράλληλα με άλλα και μια σημαντική αιτία: 
οι νέοι δεν μπορούν λόγω των ελλειπουσών βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων να 
συμμετάσχουν αποτελεσματικά στη σχολική και επαγγελματική εκπαίδευση. Από 
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αυτά προκύπτουν συχνά έλλειψη αυτοπεποίθησης, ανεργία και έλλειψη προοπτικών·

* δεν δίδονται στους γονείς, τους υπεύθυνους της εκπαίδευσης και στο κοινό μέσα, 
προκειμένου να ταυτοποιούν επιτυχημένους εκπαιδευτικούς φορείς. Η αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών φορέων (ιδίως σχολείων) συναντά στα κράτη μέλη αυξανόμενο 
ενδιαφέρον. Περιφερειακές αξιολογήσεις, οι οποίες αναφέρονται ειδικά στη μετάδοση 
βασικών ικανοτήτων, θα μπορούσαν να προσφέρουν συνεκτική συμβολή για τη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου στα κράτη μέλη και στην ΕΕ·

* η δέσμευση κρατικών και ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων κατά την απόκτηση, 
διατήρηση και ολοκλήρωση βασικών ικανοτήτων δεν θα επιτύχει αποτελέσματα εάν 
δεν υφίσταται στην ομάδα στόχου πεποίθηση για ιδία ευθύνη.

* η σύσταση προβλέπει έως τώρα τετραετή υποχρέωση υποβολής έκθεσης. Αυτή 
φαίνεται στο συντάκτη πολύ μακρά προκειμένου να υπάρχει ταχεία και χρονικά εγγύς 
αντίδραση στις προκλήσεις και απαιτήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου της 
εκπαίδευσης και της εργασίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 13

(13)  Στόχος της παρούσας σύστασης είναι 
να συμβάλει στην ανάπτυξη εκπαίδευσης 
υψηλής ποιότητας με τη στήριξη και τη 
συμπλήρωση των δράσεων των κρατών 
μελών, για να εξασφαλισθεί ότι τα 
συστήματά τους αρχικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προσφέρουν σε όλους τους 
νέους τα μέσα για να αναπτύξουν τις 
βασικές ικανότητες σε επίπεδο που να τους 
εξασφαλίζει τα προσόντα για περαιτέρω 
μάθηση και για τη ζωή του ενήλικα και ότι 
οι ενήλικες μπορούν να αναπτύσσουν και να 
επικαιροποιούν τις βασικές τους ικανότητες 

(13)  Στόχος της παρούσας σύστασης είναι 
να συμβάλει στην ανάπτυξη εκπαίδευσης 
υψηλής ποιότητας προσανατολισμένης στο 
μέλλον με τη στήριξη και τη συμπλήρωση 
των δράσεων των κρατών μελών, για να 
εξασφαλισθεί ότι τα συστήματά τους 
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
προσφέρουν σε όλους τους νέους τα μέσα 
για να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες 
σε επίπεδο που να τους εξασφαλίζει τα 
προσόντα για περαιτέρω μάθηση και για τη 
ζωή του ενήλικα και ότι οι ενήλικες 
μπορούν να αναπτύσσουν και να 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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μέσω της παροχής συνεκτικής και 
ολοκληρωμένης διά βίου μάθησης. Παρέχει 
ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για 
τις βασικές ικανότητες για τους φορείς 
λήψης αποφάσεων, τους φορείς παροχής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους εργοδότες 
και τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, έτσι 
ώστε να διευκολυνθούν οι εθνικές 
μεταρρυθμίσεις και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας “Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010”, με στόχο την επίτευξη 
των συμφωνημένων ευρωπαϊκών επιπέδων 
αναφοράς. Επιπλέον, η σύσταση στηρίζει 
άλλες σχετικές πολιτικές όπως η πολιτική 
απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική και 
άλλες πολιτικές που επηρεάζουν τη νεολαία.

επικαιροποιούν τις βασικές τους ικανότητες 
μέσω της παροχής συνεκτικής και 
ολοκληρωμένης διά βίου μάθησης. Παρέχει 
ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για 
τις βασικές ικανότητες για τους φορείς 
λήψης αποφάσεων, τους φορείς παροχής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους εργοδότες 
και τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, έτσι 
ώστε να διευκολυνθούν οι εθνικές 
μεταρρυθμίσεις και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας “Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010”, με στόχο την επίτευξη 
των συμφωνημένων ευρωπαϊκών επιπέδων 
αναφοράς. Επιπλέον, η σύσταση στηρίζει 
άλλες σχετικές πολιτικές όπως η πολιτική 
απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική και 
άλλες πολιτικές που επηρεάζουν τη νεολαία.

Τροπολογία 2
Σύσταση 1

1. Να εξασφαλίσουν ότι η αρχική 
εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει σε 
όλους τους νέους τα μέσα για να 
αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες σε 
επίπεδο που να τους εφοδιάζει για τη ζωή 
του ενήλικα και που αποτελεί βάση για 
περαιτέρω μάθηση και για τη ζωή του 
εργαζόμενου.

1. Να εξασφαλίσουν ότι η αρχική 
εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει σε 
όλους τους νέους και τους μετανάστες τα 
μέσα για να αναπτύξουν τις βασικές 
ικανότητες σε επίπεδο που τους είναι 
αναγκαίο για τη ζωή του ενήλικα και για τη 
ζωή του εργαζομένου και που αποτελεί 
πρόσφορη βάση για περαιτέρω μάθηση.

Τροπολογία 3
Σύσταση 2

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για τους νέους οι 
οποίοι, λόγω εκπαιδευτικών 

2. Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει 
κατάλληλη πρόβλεψη για τα άτομα τα 
οποία, λόγω εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων 
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μειονεκτημάτων που οφείλονται σε 
προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή 
οικονομικές περιστάσεις, χρειάζονται 
ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου να 
αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους 
δυναμικό·

που οφείλονται σε προσωπικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές ή οικονομικές περιστάσεις, 
χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη προκειμένου 
να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους 
δυναμικό. Αυτό ισχύει προ πάντων για 
αυτούς εκ των νέων μεταναστών στους 
οποίους λείπουν οι βασικές δεξιότητες και 
ικανότητες για την επιτυχή συμμετοχή σε 
μια εκπαίδευση και κατάρτιση και των 
οποίων η στέρηση εκφράζεται με βία·

Τροπολογία 4
Σύσταση 4

4. Να εξασφαλίσουν την ύπαρξη 
κατάλληλης υποδομής για τη συνεχή 
εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένων διδασκόντων και 
εκπαιδευτών, μέτρων για την εξασφάλιση 
της πρόσβασης και μέτρων στήριξης των 
εκπαιδευομένων, η οποία θα αναγνωρίζει τις 
διαφορετικές ανάγκες των ενηλίκων·

4. Να εξασφαλίσουν την ύπαρξη 
κατάλληλης υποδομής για τη συνεχή 
εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένων διδασκόντων και 
εκπαιδευτών, μέτρων για την εξασφάλιση 
της πρόσβασης και μέτρων στήριξης των 
εκπαιδευομένων, η οποία θα αναγνωρίζει τις 
διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες των 
ενηλίκων·

Τροπολογία 5
Σύσταση 4 α (νέα)

4α.  να διασφαλίσουν ότι σε όλες τις 
διατάξεις και τις δυνατότητες που πρέπει 
να δημιουργηθούν στον τομέα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης λαμβάνονται 
ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες 
μειονεκτούντων ατόμων, όπως ατόμων με 
αναπηρία, ανέργων μακράς διάρκειας, 
ηλικιωμένων, γυναικών, ατόμων που 
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διέκοψαν τη σχολική εκπαίδευση και 
ατόμων με μικρές βασικές δεξιότητες·

Τροπολογία 6
Σύσταση 4 β (νέα)

4β.  να διασφαλίσουν ότι παράλληλα με τα 
μέτρα κρατικής, ελεύθερης και 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης αυξάνεται 
στους ενδιαφερόμενους συμπολίτες η 
συναίσθηση ευθύνης, προκειμένου να είναι 
υπεύθυνοι για την απόκτηση, διατήρηση 
και ανάπτυξη των ιδίων ικανοτήτων·

Τροπολογία 7
Σύσταση 5

5. Να εξασφαλίσουν τη συνοχή στην 
παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης 
ενηλίκων για τους επιμέρους πολίτες μέσω 
στενών δεσμών με την πολιτική 
απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική 
και άλλων πολιτικών που επηρεάζουν τους 
νέους και μέσω της συνεργασίας με τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
ενδιαφερομένους·

5. Να εξασφαλίσουν τη συνοχή στην 
παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης 
ενηλίκων για τους επιμέρους πολίτες μέσω 
στενών δεσμών με την πολιτική 
απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική 
και μέσω της συνεργασίας με τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλους 
ενδιαφερομένους·

Τροπολογία 8
Σύσταση 6 α (νέα)

6α.  να εισαγάγουν περιφερειακές 
αξιολογήσεις, οι οποίες παρέχουν 
πληροφορίες ως προς το ποιες επιτυχίες 
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επιτυγχάνουν οι εκπαιδευτικοί φορείς μιας 
περιφέρειας κατά την παροχή βασικών 
ικανοτήτων.

Τροπολογία 9
Πρόθεση 1

1. Να συμβάλει στις προσπάθειες των 
κρατών μελών να αναπτύξουν τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και να εφαρμόσουν την παρούσα σύσταση, 
συμπεριλαμβανομένης τη χρήσης του 
εγγράφου "Βασικές ικανότητες για τη διά 
βίου μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς" ως σημείου αναφοράς,
προκειμένου να διευκολυνθεί η μάθηση 
μέσω ομοτίμων και η ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών και να εξασφαλιστεί η 
παρακολούθηση των εξελίξεων και η 
περιγραφή της επιτελούμενης προόδου 
μέσω των διετών εκθέσεων προόδου για το 
πρόγραμμα εργασίας “Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010”·

1. Να συμβάλει στις προσπάθειες των 
κρατών μελών να αναπτύξουν τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και να 
εφαρμόσουν την παρούσα σύσταση, 
συμπεριλαμβανομένης τη χρήσης του 
εγγράφου "Βασικές ικανότητες για τη διά 
βίου μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς" ως σημείου αναφοράς, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η μάθηση 
μέσω ομοτίμων και η ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών και να εξασφαλιστεί η 
παρακολούθηση των εξελίξεων και η 
περιγραφή της επιτελούμενης προόδου 
καθώς και η αποκάλυψη τυχόν αντιθέσεων 
μέσω των διετών εκθέσεων προόδου για το 
πρόγραμμα εργασίας “Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010”·

Τροπολογία 10
Πρόθεση 4

4. Να επανεξετάσει τον αντίκτυπο του 
εγγράφου "Βασικές ικανότητες για τη διά 
βίου μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς" στο πλαίσιο του προγράμματος 
εργασίας “Εκπαίδευση και κατάρτιση 
2010” και να υποβάλει σχετική έκθεση 
τέσσερα έτη μετά την έκδοση της 
παρούσας σύστασης προς το Ευρωπαϊκό 

4. Να ερωτήσει δύο έτη μετά την 
έγκριση αυτής της σύστασης από τα κράτη 
μέλη, σε ποια έκταση έγινε η μεταφορά 
αυτής της σύστασης στα κράτη μέλη και 
κατά πόσον κατόπιν αυτού μειώθηκε ο 
αριθμός των συμπολιτών, που δεν 
διαθέτουν τις αναγκαίες βασικές γνώσεις 
και βασικές ικανότητες, καθώς και να 
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την πείρα που αποκτήθηκε και τις 
συνέπειες για το μέλλον.

υποβάλει τα αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 11
Παράρτημα Εισαγωγή παράγραφος 1

Οι ικανότητες ορίζονται εδώ ως συνδυασμός 
γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
κατάλληλων για το πλαίσιο. Οι βασικές 
ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες 
χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους 
ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό 
ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη 
και την απασχόληση. Μέχρι το τέλος της 
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οι νέοι 
πρέπει να έχουν αναπτύξει τις βασικές 
ικανότητες σε επίπεδο που θα τους εξοπλίζει 
για τη ζωή του ενήλικα και αυτές θα πρέπει 
να αναπτύσσονται περαιτέρω, να 
διατηρούνται και να επικαιροποιούνται στο 
πλαίσιο της διά βίου μάθησης.

Οι ικανότητες ορίζονται εδώ ως συνδυασμός 
γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών 
κατάλληλων για το πλαίσιο. Οι βασικές 
ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες 
χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους 
ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό 
ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη 
και την απασχόληση. Μέχρι το τέλος της 
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οι νέοι 
πρέπει να έχουν αναπτύξει τις βασικές 
ικανότητες σε επίπεδο που θα τους εξοπλίζει 
για τη ζωή του ενήλικα και τη ζωή του 
εργαζομένου και αυτές θα πρέπει να 
αναπτύσσονται περαιτέρω, να διατηρούνται 
και να επικαιροποιούνται στο πλαίσιο της 
διά βίου μάθησης.

Τροπολογία 12
Παράρτημα Εισαγωγή παράγραφος 2

Πολλές από τις ικανότητες 
αλληλεπικαλύπτονται και 
αλληλοσυνδέονται: πτυχές που είναι 
ουσιαστικές για έναν τομέα υποστηρίζουν 
ικανότητες σε άλλο τομέα. Η ικανότητα στις 
θεμελιώδεις βασικές δεξιότητες της 
γλώσσας, των βασικών γνώσεων της γραφής 
και της ανάγνωσης, της αριθμητικής και των 

Πολλές από τις ικανότητες 
αλληλεπικαλύπτονται και 
αλληλοσυνδέονται: πτυχές που είναι 
ουσιαστικές για έναν τομέα υποστηρίζουν 
ικανότητες σε άλλο τομέα. Η ικανότητα στις 
θεμελιώδεις βασικές δεξιότητες της 
γλώσσας, των βασικών γνώσεων της γραφής 
και της ανάγνωσης, της αριθμητικής και των 
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ΤΠ αποτελεί βασικό θεμέλιο για τη μάθηση, 
ενώ η μεθοδολογία της μάθησης στηρίζει 
όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες. 
Υπάρχουν πολλά θέματα που εφαρμόζονται 
σε ολόκληρο το πλαίσιο: η κριτική σκέψη, η 
δημιουργικότητα, η ανάληψη 
πρωτοβουλιών, η επίλυση προβλημάτων, η 
αξιολόγηση του κινδύνου, η λήψη 
αποφάσεων και η εποικοδομητική 
διαχείριση των συναισθημάτων 
διαδραματίζουν ρόλο και στις οκτώ βασικές 
ικανότητες.

ΤΠ αποτελεί βασικό θεμέλιο για τη μάθηση, 
ενώ η μεθοδολογία της μάθησης στηρίζει 
όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες. 
Υπάρχουν πολλά θέματα που εφαρμόζονται 
σε ολόκληρο το πλαίσιο: η κριτική σκέψη, η 
δημιουργικότητα, η ανάληψη 
πρωτοβουλιών, η επίλυση προβλημάτων, η 
αξιολόγηση του κινδύνου, η λήψη 
αποφάσεων η προθυμία λήψης αποφάσεων 
και η εποικοδομητική διαχείριση των 
συναισθημάτων διαδραματίζουν ρόλο και 
στις οκτώ βασικές ικανότητες.

Τροπολογία 13
Παράρτημα Τίτλος 8 παράγραφος 2

Οι δεξιότητες σχετίζονται τόσο με την 
εκτίμηση όσο και την έκφραση: 
αυτοέκφραση μέσω της ποικιλίας των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας με τις εγγενείς 
ικανότητες των ατόμων και εκτίμηση και 
απόλαυση των έργων τέχνης και των 
παραστάσεων. Οι δεξιότητες περιλαμβάνουν 
επίσης την ικανότητα συσχετισμού των 
δημιουργικών και εκφραστικών απόψεων 
του ατόμου με τις γνώμες άλλων και 
προσδιορισμού και δημιουργίας 
οικονομικών ευκαιριών στην πολιτιστική 
δραστηριότητα.

Οι δεξιότητες σχετίζονται τόσο με την 
εκτίμηση όσο και την έκφραση: 
αυτοέκφραση μέσω της ποικιλίας των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας με τις εγγενείς 
ικανότητες των ατόμων και εκτίμηση και 
απόλαυση των έργων τέχνης και των 
παραστάσεων. Οι δεξιότητες περιλαμβάνουν 
επίσης την ικανότητα συσχετισμού των 
δημιουργικών και εκφραστικών απόψεων 
του ατόμου με τις γνώμες άλλων και 
προσδιορισμού και δημιουργίας κοινωνικών
και οικονομικών ευκαιριών στην 
πολιτιστική δραστηριότητα.


