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Η εκπαίδευση για την

Αειφόρο Ανάπτυξη ενισχύει την

ενσωμάτωση της οπτικής της

αειφορίας σε κάθε πλευρά της

ζωής του σχολείου, δηλαδή στη

διοίκηση, στη μαθησιακή

διαδικασία, στη διαχείριση των

κτηρίων, στις μετακινήσεις από

και προς το σχολείο, στις

σχέσεις του σχολείου με τη

σχολική κοινότητα (Huckle,

2010).



Οι Τρεις Τομείς του Aειφόρου Σχολείου

Α. Ο παιδαγωγικός (αναλυτικό πρόγραμμα 
και διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης).

Β. Ο κοινωνικός & οργανωσιακός (η διοίκηση, η 
οργάνωση, η κουλτούρα και οι σχέσεις του σχολείου με 

την κοινωνία).

Ο περιβαλλοντικός (το τεχνικό και οικονομικό)

Δημήτρης Καλαϊτζίδης (2013)



Στο Αειφόρο Σχολείο,

με συμμετοχικές και μαθητοκεντρικές διδακτικές 
προσεγγίσεις,

αναπτύσσονται οι δεξιότητες και ικανότητες των 
μαθητών

για κριτική σκέψη,

κατανόηση άλλων πολιτισμών, 

αποδοχή του διαφορετικού, 

επιθυμία συμμετοχής στα κοινά και 

ανάπτυξη της δημοκρατικής συνείδησης.



.
• να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με ευελιξία σε σύνθετα 

προβλήματα

.
• να επικοινωνούμε αποτελεσματικά, να διαχειριζόμαστε την 

πληροφορία

. • να συνεργαζόμαστε για να βρίσκουμε λύσεις

• να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά την τεχνολογία

• να παράγουμε νέα γνώση

Δεξιότητες που απαιτεί η κοινωνία του 21ου αιώνα για την Αειφόρο Ανάπτυξη 



Απαραίτητες 
Δεξιότητες 
για μια 
επιτυχημένη 
Αειφόρο 
Σχολική 
Ηγεσία

Να επικοινωνεί

Να μοιράζεται 

Να χρησιμοποιεί πληροφορίες για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων 

Να  ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καινοτομίας και στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες .

Να μπορεί να κατευθύνει  και να αναπτύσσει τη δύναμη της τεχνολογίας 
προκειμένου να δημιουργήσει  νέα γνώση

Nα αναπτύξει την ανθρώπινη ικανότητα και παραγωγικότητα.



Καλύπτει ένα ευρύ και άμορφο 
σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων 
οι οποίες δεν είναι εύκολο να:

καθοριστούν                     

κωδικοποιηθούν                      

κατηγοριοποιηθούν

Δεν ορίζεται πάντα με 
σαφήνεια, γεγονός που οδηγεί 

συχνά σε σύγχυση και σε 
διαφορετικές ερμηνείες

Χρησιμοποιείται κάτω από την 
ίδια ομπρέλα με σχετικούς 

όρους, όπως διαθεματικές και 
διεπιστημονικές δεξιότητες ή 
εγκάρσιες δεξιότητες μεταξύ 

άλλων, οι οποίοι δεν είναι 
συνώνυμοι.

O όρος «δεξιότητες για τον 21ο αιώνα»



Στην παρούσα εισήγηση χρησιμοποιείται ως πλαίσιο αναφοράς
το μοντέλο δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που παρουσίασαν οι Binkley,
Erstad, Herman, Raizen, Ripley, Miller-Ricci & Rumble (2012)

Οι ερευνητές μελέτησαν σχετικά αναλυτικά προγράμματα και 
αξιολογικά πλαίσια από διαφορετικές χώρες.

Από την παραπάνω έρευνα προέκυψε μια ευρεία και εκτενής
λίστα δέκα σημαντικών δεξιοτήτων απαραίτητων για τον 21o
αιώνα που περιλαμβάνει όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις.



• Εργαλεία 
Eργασίας

• Διαβιώνοντας  
σε Έναν Κόσμο 

• Τρόποι 
Εργασίας

• Τρόποι 
Σκέψης

1.Δημιουργικότητα και 
Καινοτομία .

2.Κριτική σκέψη ,Επίλυση 
προβλήματος Διαχείριση και 
Λήψη Απόφασης

3.Μαθαίνοντας να Μαθαίνεις 
Μεταγνώση 

4.Επικοινωνία

5.Συνεργασία 

(ομαδική εργασία)

6.Πληροφοριακή 
Παιδεία

7.Παιδεία της 
Τεχνολογίας της 

Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)

8.Η Ικανότητα του Υπεύθυνου 
Πολίτη– σε εθνικό και 
παγκόσμιο επίπεδο.

9.Ζωή και Καριέρα

10.Προσωπική και Κοινωνική 
Υπευθυνότητα –
συμπεριλαμβανομένης της 
Πολιτισμικής Αφύπνισης και 
Δεξιότητας.

10 δεξιότητες του 21ου Αιώνα οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε 4 ομάδες και στις οποίες θα βασιστούν 

τα κριτήρια και οι αξιολογήσεις αλλά και το προτεινόμενο Μοντέλο!



Διαστάσεις της κάθε δεξιότητας 

• Περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες 
γνώσεις για κάθε μία από τις δεξιότητεςΓνώση

• Περιλαμβάνει όλες τις ικανότητες, 
δεξιότητες και διαδικασίες βάσει των 
οποίων διαμορφώνεται  το πλαίσιο των 
αναλυτικών προγραμμάτων 

Δεξιότητες

• Αναφέρεται σε συμπεριφορές και στάσεις 
που πρέπει να επιδεικνύουν οι μαθητές σε 
σχέση με την κάθε μια από τις δεξιότητες

Συμπεριφορές, 
αξίες  και ηθικές αρχές



Τρόποι Σκέψης –Δημιουργικότητα και Καινοτομία 

• Σκέψη και Δημιουργική - Ομαδική Εργασία

 Γνώση ενός ευρέως φάσματος των τεχνικών δημιουργίας ιδέας (όπως ο καταιγισμός ιδεών)

 Γνώση της καινοτομίας ,της δημιουργικότητας και της καινοτομίας του παρελθόντος διαμέσω 

των εθνικών συνόρων και πολιτισμών

 Γνώση  των ορίων του πραγματικού κόσμου για την υιοθέτηση νέων ιδεών και του τρόπου 

παρουσίασης αυτών σε πιο αποδεκτές μορφές.

 Γνώση του πώς να αναγνωρίζεις τις αποτυχίες και το πώς να κάνεις διάκριση ανάμεσα στην 

τελική αποτυχία και στις δυσκολίες που πρέπει να προσπελαστούν

• Εφαρμογή καινοτομιών

 Γνώση του πως και κατανόηση του που και πως η καινοτομία θα επηρεάσει αλλά και το πεδίο 

στο οποίο η καινοτομία θα εμφανιστεί.

 Γνώση των ιστορικών και πολιτιστικών εμποδίων στην καινοτομία και στην δημιουργικότητα 

1.Γνώση



• Δημιουργική σκέψη

 Δημιουργία νέων και αξιόλογων ιδεών (εξίσου σταδιακών και ριζοσπαστικών ιδεών ).

 Ικανότητα εφαρμογής ,βελτίωσης ,ανάλυσης και εκτίμησης της ατομικής ιδέας κάποιου 

προκειμένου να βελτιωθούν και να μεγιστοποιηθούν οι δημιουργικές προσπάθειες .

• Ομαδική δημιουργική εργασία 

(να εργάζεσαι δημιουργικά μαζί με τους άλλους)

 Ανάπτυξη ,εφαρμογή , και επικοινωνία νέων ιδεών στους άλλους αποτελεσματικά.

 Επίδειξη ευαισθησίας στα ιστορικά και πολιτιστικά εμπόδια στην καινοτομία και στη 

δημιουργικότητα.

• Εφαρμογή καινοτομιών

 Ανάπτυξη καινοτόμων και δημιουργικών ιδεών σε μορφές που ασκούν επιρροή και μπορούν να 

υιοθετηθούν.

2.ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ



• Το να σκέφτεσαι δημιουργικά /Δημιουργική σκέψη

 Το να είσαι ανοιχτός σε νέες και αξιόλογες ιδέες (εξίσου σταδιακές και ριζοσπαστικές ).

• Το να εργάζεσαι δημιουργικά μαζί με τους άλλους

 Να είσαι ανοιχτός και να ανταποκρίνεσαι σε νέες και ποικίλες προοπτικές ;ενσωματώνοντας την 

συνεισφορά της ομάδας και την ανατροφοδότηση στην δουλειά.

 Το να αναγνωρίζεις την αποτυχία σαν μια ευκαιρία για να μάθεις να κατανοείς ότι η καινοτομία 

και η δημιουργικότητα είναι μια μακροχρόνια κυκλική διαδικασία μικρών επιτυχιών και 

επαναλαμβανόμενων λαθών

• Εφαρμογή  καινοτομιών

 Επίδειξη επιμονής στην παρουσίαση και προώθηση των νέων ιδεών.

Συμπεριφορές/αξίες/ηθικές αρχές



H ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΤΩΝ  ΤΠΕ

 Οι TΠE δημιούργησαν ένα ενδιαφέρον, το οποίο περιγράφεται ως 

«αξιολογώντας το απρόσιτο» (Nunes et al.2003 ) ,όπως:

 Η μεταγνώση 

 Η δημιουργικότητα 

 Η επικοινωνία 

 Η μάθηση για τη μάθηση και 

 Οι δεξιότητες της δια βίου μάθησης (Anderson 2009; Deakin Crick et al. 2004 ) 

 Η έντονη χρήση της οπτικοποίησης και της προσομοίωσης αποτελούν 

παράδειγμα το τρόπου με τον οποίο οι ΤΠΕ επηρεάζουν τον τρόπο μέτρησης 

των διάφορων δεξιοτήτων (Wegerif and Dawes 2004).



Τρόποι σκέψης : Μεταγνώση (μαθαίνω πώς να μαθαίνω )

• Γνώση και κατανόηση των επιθυμητών μεθόδων μάθησης, ικανοτήτων και 
αδυναμιών. 

• Επίγνωση των ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 
συνεπαγόμενων δυνατοτήτων σταδιοδρομίας.

Γνώση

• Αποτελεσματική αυτοδιαχείριση μάθησης & σταδιοδρομίας. Έμφαση σε 
αυτονομία, πειθαρχία, επιμονή, διαχείριση πληροφορίας στην μαθησιακή 
διαδικασία. 

• Επικέντρωση & κριτικός προβληματισμός στο αντικείμενο & στο σκοπό της
μάθησης

• Αποτελεσματική επικοινωνία με χρήση κατάλληλων παραγλωσσικών
στοιχείων, υποστηρικτικών της προφορικότητας / δυνατότητα κατανόησης -
παραγωγής ποικίλων πολυμεσικών μηνυμάτων (γραπτών ή προφορικών,
λεκτικών ή μη )

Δεξιότητες

• Αυτοαντίληψη που ενέχει την επιθυμία για περαιτέρω ανάπτυξη 
ικανοτήτων – Aυτοπεποίθηση

• Θετική στάση απέναντι στη μάθηση – Ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών

• Προσαρμοστικότητα και ευελιξία 

• Επίγνωση και ανασκευή εσφαλμένων αντιλήψεων

Συμπεριφορές/
αξίες/ηθικές 

αρχές



Προσθετική αλλαγή.

Η αλλαγή αναμένεται να προκύψει από την προσθήκη των στόχων των

νέων δεξιοτήτων, το νέο περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος και

τη νέα τεχνολογία. Αλλαγές στα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα θα

πρέπει να δημιουργήσουν χώρο για τις νέες προσθήκες

Προτάσεις μετασχηματισμού των σχολείων, σε αειφόρο σχολείο. 



Αφομοιωτική αλλαγή

Αντί να δουλεύουμε με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα ως προσθήκες,

τροποποιούμε τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα, έτσι ώστε να

δίνουν έμφαση στην απόκτηση κριτικής σκέψης, στην απόκτηση

δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων, τη συνεργασία κλπ.



Συστηματική αλλαγή. 

Αντί να προσθέτουμε στοιχεία σε ένα σχολείο, που διατηρεί τη

συντηρητική δομή, το μεταμορφώνουμε σε οργανώσεις που δημιουργούν

γνώση. Έτσι και αλλιώς η εκπαιδευτική αλλαγή δεν περιορίζεται στα

σχολεία, καθότι η γνώση μπορεί και πολλές φορές δημιουργείται από τους

νέους ανθρώπους και σε χώρους εκτός του σχολείου.



.

Δημιουργικότητα 

και καινοτομία

Εργασία πάνω σε άλυτα προβλήματα,

δημιουργία θεωριών και μοντέλων,

επιδίωξη υποσχόμενων ιδεών και

σχεδίων

Επικοινωνία
Κοινότητες ανοιχτών χώρων γνώσης για

την ισότιμη αλληλεπίδραση.

Συνεργασία / 

ομαδική εργασία

Τα άτομα αλληλεπιδρούν παραγωγικά

και δουλεύουν με την διαδικτυακή

τεχνολογία. Οι ανελίξεις της κοινοτικής

γνώσης βραβεύεται πάνω από την

ατομική επιτυχία, ενώ ταυτόχρονα

ενεργοποιείται ο καθένας να συνεισφέρει

σε αυτήν.

 Το αειφόρο σχολείο ως οργανισμός δημιουργίας της γνώσης. 



.

Πληροφορία    

Αλφαβητισμός/   

έρευνα 

Ερευνες αναπόσπαστες με την 

προσπάθεια για την προώθηση της 

γνώσης.

Κριτική σκέψη, 

επίλυση 

προβλημάτων, 

λήψη αποφάσεων

Οι δεξιότητες σκέψης υψηλού επιπέδου 

ασκούμενες σε αυθεντική εργασία

Υπηκοότητα –

τοπική και 

παγκόσμια 

Οι πολίτες αισθάνονται μέρος ενός 

πολιτισμού δημιουργίας γνώσης και 

στοχεύουν να συνεισφέρουν σε μια 

παγκόσμια κοινότητα

 Το αειφόρο σχολείο ως οργανισμός δημιουργίας της γνώσης. 



.

Μάθηση για να 

μαθαίνω, 

μεταγνώση

Οι μαθητές είναι σε θέση να αναλάβουν 

ευθύνες σε υψηλότερα νοητικά επίπεδα.

Προσωπική και 

κοινωνική ευθύνη –

πολιτισμική 

επάρκεια

Οι ιδέες χρησιμοποιούνται και 

βελτιώνονται προς όφελος της 

πολυπολιτισμικής, πολυγλωσσικής , 

μεταβαλλόμενης κοινωνίας. 

 Το αειφόρο σχολείο ως οργανισμός δημιουργίας της γνώσης. 



Εκπαίδευση και αξίες
Η εκπαίδευση βίωσε μια μεγάλη επανάσταση στις αντιλήψεις που θεωρούσαν τα γνωστικά 

αντικείμενα ανεξάρτητα από την κουλτούρα και τις αξίες, παρατηρώντας ότι είναι ένα πολιτισμικό 

προϊόν και ως εκ τούτου ο ρόλος της κουλτούρας και των αξιών είναι σημαντικές πτυχές της 

εκπαίδευσης (Presmeg, 2007).

 Η σημασία των αξιών μπορεί να γίνει κατανοητή από δύο διαφορετικές οπτικές: 

 οι αξίες στα  μαθήματα ως μέσο για την υλοποίηση ευρύτερων εκπαιδευτικών στόχων,

(Atweh και Seah 2007), 

 οι αξίες μέσα (in) στην εκπαίδευση, όπου η έννοιά τους διερευνάται στο πλαίσιο της 
βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων της μάθησης των μαθητών, μέσα από αποτίμηση 
συγκεκριμένων αξιών του δασκάλου/μαθητή (Seah, 2007).

Οι αξίες μπορούν να γίνουν τα μέσα για τη μάθηση, την κατανόηση, των μαθημάτων, ή την

επιτυχία, παρότι υπάρχει σχετικά λίγη γνώση σχετικά με τις αξίες που φέρουν οι εκπαιδευτικοί και

την επίγνωση των ίδιων γι αυτές και την επίδρασή τους στους μαθητές μέσα από τη διδασκαλία

(Bishop et al, 2001).



• Οι αξίες στην εκπαίδευση είναι σύμφωνα με τον Bishop (1999),

οι συναισθηματικές ιδιότητες, τις οποίες η εκπαίδευση έχει σκοπό να
ενθαρρύνει μέσω των μαθημάτων και αποτελούν ένα κρίσιμο συστατικό
του συναισθηματικού περιβάλλοντος της σχολικής τάξης.

• Αντιπροσωπεύουν:

 την εσωτερικοποίηση,

 γνωστικοποίηση

 αποπλαισίωση των συναισθηματικών κατασκευών ενός ατόμου στο πλαίσιο της
κουλτούρας της κοινότητας που ανήκει το άτομο.

• Οι αξίες αυτές εφοδιάζουν το άτομο με γνωστικούς και συναισθηματικούς
φακούς που διαμορφώνουν και μετατρέπουν τον τρόπο που
αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τον κόσμο και καθοδηγεί τις ενέργειές του.



 Είδη Αξιών

 1. Γενικές εκπαιδευτικές αξίες: 

Περιλαμβάνονται, κυρίως, ηθικές αξίες.

Τελευταία, υπάρχει μια αναγνώριση ότι η ίδια η γνώση που 

αναπτύσσεται στα σχολεία μπορεί να είναι αποτελεσματική 

στη δημιουργία αξιών στην κοινωνία και συζητούν για τη 

συμβολή των μαθημάτων σε αξίες όπως η ισότητα ή η 

πολιτειότητα (Atweh et al, 2007). 

όπως σεβασμός,
η ειλικρίνεια, 

η ακεραιότητα 
κλπ. (Bishop et al., 1999). 



 Είδη Αξιών Π.χ την ιδεολογική, 
τη συναισθηματική 
και την 
κοινωνιολογική  2. Αξίες γνωστικού αντικειμένου: 

Οι αξίες είναι συνδεδεμένες με τη φύση της γνώσης 

και προέρχονται από τον τρόπο που η επιστημονική κοινότητα 

από διάφορες κουλτούρες έχει αναπτύξει τη γνώση. 



 Είδη Αξιών

 3. Αξίες διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου : 

Συνδέονται με την παιδαγωγική αυτού του αντικειμένου και αποτελούν

τις αξίες στην εκπαίδευση.

Οι πρακτικές διδασκαλίας των δασκάλων καθώς και ο ρόλος των

εγχειριδίων ως «αοράτων δασκάλων» απεικονίζουν τις αξίες στην

εκπαίδευση, ενώ διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικά

εκπαιδευτικά συστήματα σε αυτές θα δώσουν έμφαση σε

διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας.



 Για να προωθηθεί η δημιουργία ενός αειφόρου σχολείου δεν αρκεί μόνο η

δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, αλλά προϋποθέτει και άτομα, που

έχοντας βαθιά επίγνωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή τη νέα

πραγματικότητα, είναι πρόθυμοι να αλλάξουν συμπεριφορά και συνήθειες

χρόνων.

 Σύμφωνα όμως με τον Gross (1987: 57), ο επαναπροσδιορισμός των πρακτικών

των ανθρώπων προσκρούει σε τεράστια εμπόδια από πολιτισμικές νόρμες,

ιδεολογίες, συναισθήματα και στερεότυπα. Έτσι, η πλειοψηφία των ατόμων

παραμένει δέσμια των ήδη διαμορφωμένων πρακτικών τους και παραιτείται.



 Οι δεξιότητες του 21αιώνα στηρίζουν τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τα

μέσα και τον τρόπο να μετασχηματίζονται ώστε να εισέρχονται σε μια εξελικτική

διεργασία μετασχηματισμών,

 όπου προοδευτικά 

 συμπεριλαμβάνουν,

 διακρίνουν

 και ενσωματώνουν όλο και περισσότερα αποπροσανατολιστικά διλήμματα.

 .



 Σε ένα αειφόρο σχολείο, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται

 από το σχολείο στο σύστημα «σχολείο και κοινότητα»,

 από τεχνοκρατικές λογικές σε εναλλακτικές,

 από συμπεριφοριστικές σε κριτικές,

 από προσωπικές διεκδικήσεις σε συλλογικές,

 από ανταγωνιστικές σχέσεις σε συνεργατικές,

 από τεχνοεπιστημονικές λύσεις σε κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικές,

 από ποσοτικές αντιλήψεις σε ποιοτικές (Φλογαΐτη, 2006).



Η συμβολή του σχολικού ηγέτη στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας

Εικ. 5.2 The “How People Learn” framework (Adapted from How 
People Learn—National Research Council, 2000)

Στρογγυλό τραπέζι



Με επίκεντρο τη 

γνώση: 

• Τι πρέπει να διδαχθεί για να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των 
ανθρώπων και νέες κοινωνικές συνθήκες

Με επίκεντρο το 

μαθητή: 

• Πώς μπορούν οι νέες πληροφορίες να συνδεθούν με τις υπάρχουσες πεποιθήσεις, αξίες, 
ενδιαφέροντα, δεξιότητες και γνώσεις των μαθητών, έτσι ώστε να κατανοούν και με 
ευελιξία να χρησιμοποιούν ότι γνωρίζουν;

Με επίκεντρο την 

κοινότητα: 

• Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε κοινότητες μαθητών που εκτιμούν την αρίστευση 
καθώς οι άνθρωποι συνεργάζονται στη κατασκευή νέας γνώσης για το κοινό καλό; Και 
πως μπορούμε να διευρύνουμε την αίσθηση μας για την κοινότητα και να 
εξερευνήσουμε για ευκαιρίες μάθησης, οι οποίες συνδέονται με δραστηριότητες μέσα 
και έξω από το σχολείο;

Με επίκεντρο την 

αξιολόγηση: 

• Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε συχνές και χρήσιμες ευκαιρίες για τους μαθητές, 
τους καθηγητές, τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα κράτη να αξιολογούν την 
πρόοδο που κάνουν στις δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Τα Ερωτήματα Παρώθησης



ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Ικανότητα στην μητρική γλώσσα: γνώση λεξιλογίου, 
γραμματικής , τύπων λεκτικής αλληλεπίδρασης

• Ικανότητα σε επιπρόσθετη γλώσσα/γλώσσες: γνώση 
λεξιλογίου, γραμματικής , πολιτιστικών διαφορών

Γνώση

• Ικανότητα στην μητρική γλώσσα και στις πρόσθετες 
γλώσσες/γλώσσα: ικανότητα  επικοινωνίας, γραπτού 
/προφορικού  λόγου, σωστή ακρόαση, κατανόηση 
κειμένων, γραφής κειμένων, διαμόρφωσης 
επιχειρημάτων

Δεξιότητες

• Ικανότητα στην μητρική γλώσσα: θετική στάση στη 
μητρική  γλώσσα , αυτοπεποίθηση λόγου, αγάπη 
για τη λογοτεχνία

• Ικανότητα σε πρόσθετη γλώσσα/γλώσσες: 
ευαισθησία στις πολιτιστικές διαφορές.

Συμπεριφορές, 
αξίες  και ηθικές αρχές



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΤΠΕ ΠΑΙΔΕΙΑ

• Πρόσβαση και εκτίμηση τεχνολογίας της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας :  γνώση εφαρμογών, word, excel, 
internet, PowerPoint, 

• Ανάλυση των ΜΜΕ : δομή πληροφορίας , επηρεασμός 
κοινής γνώμης

• Δημιουργία των προϊόντων των Μίντια

Γνώση

• Πρόσβαση και εκτίμηση της ΤΠΕ
• Χρήση και διαχείριση της πληροφορίας

• Δημιουργία προϊόντων των ΜΜΕ

• Εφαρμογή της τεχνολογίας αποτελεσματικά

Δεξιότητες

• Πρόσβαση και εκτίμηση της ΤΠΕ : κριτική αξιολόγηση 
πληροφορίας

• Χρήση και διαχείριση της πληροφορίας : ακρίβεια, 
εχεμύθεια , σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα

• Εφαρμογή και χρησιμοποίηση της τεχνολογίας με τιμιότητα 
και ακεραιότητα  : σεβασμός στις πηγές και στο κοινό 

Συμπεριφορές, 
αξίες  και ηθικές αρχές



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

• Πρόσβαση και εκτίμηση πληροφορίας : πηγές
• Χρήση και διαχείριση της πληροφορίας : αξιοπιστία , 

ακρίβεια , εγκυρότητα 

• Αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας: χρήση ψηφιακής 
τεχνολογίας

Γνώση

• Πρόσβαση και εκτίμηση πληροφορίας : ικανότητα σωστής 
διερεύνησης 

• Χρήση και διαχείριση της πληροφορίας : παρουσιάσεις , 
διαγράμματα, email

Δεξιότητες

• Πρόσβαση και εκτίμηση της πληροφορίας : κριτική και 
στοχαστική στάση στην αξιολόγηση της πληροφορίας

• Χρήση και διαχείριση της πληροφορίας : ασφαλή και 
υπεύθυνη χρήση  διαδικτύου,ενδιαφέρον για συμμετοχή 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Συμπεριφορές, 
αξίες  και ηθικές αρχές



Διαβιώνοντας σε ένα κόσμο-Ζωή και Καριέρα

• Προσαρμογή στην αλλαγή
• Διαχείριση στόχων και χρόνου

• Να γίνεσαι αυτοκατευθυνόμενος μαθητής

• Διαχείριση πρότζεκτ
Γνώση

• Προσαρμογή στην αλλαγή
• Ευελιξία

• Να εργάζεσαι αυτόνομα

• Αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τους άλλους

• Αποτελεσματική εργασία σε ποικίλες ομάδες

Δεξιότητες

• Υιοθέτηση ποικίλων ευθυνών
• Να εργάζεσαι ηθικά και θετικά

• Να παρουσιάζεις τον εαυτό σου με επαγγελματισμό και με 
δεοντολογία

• Να δρας υπεύθυνα λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα 
μιας ευρύτερης κοινότητας

Συμπεριφορές, 
αξίες  και ηθικές αρχές



Διαβιώνοντας σε ένα κόσμο –Προσωπική και Κοινωνική Υπευθυνότητα

• Επίγνωση της διαπολιτισμικής διάστασης των κοινωνιών
• Επίγνωση των ιδεών των ατόμων , των ομάδων , των 

κοινωνιών , αλλά και την πολιτιστική και ιστορική 
ανάπτυξη αυτών των ιδεών 

Γνώση

• Ενσυναίσθηση
• Εποικοδομητική Επικοινωνία

• Κατανόηση και επίγνωση της πολιτιστικής ταυτότητα

• Ικανότητα διαπραγμάτευσης

• Αποτελεσματική εργασία σε ποικίλες ομάδες

Δεξιότητες

• Διάθεση για σεβασμό απέναντι στους ‘άλλους
• Διάθεση  για συμβιβασμό

• Ακεραιότητα

• Αυτοπεποίθηση

Συμπεριφορές, 
αξίες  και ηθικές αρχές
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