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Σπουδαιότητα, Όροι και Όρια Δεξιοτήτων στη Σύγχρονη Εκπαίδευση 
 
 Χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών της ημερίδας και είμαι βέβαιος ότι μέσα από τις 

διαφορετικές εισηγήσεις θα αναδειχθούν η ποικιλία, η θέση και η σπουδαιότητα των 
δεξιοτήτων στη σύγχρονη εκπαίδευση.  

 Ευελπιστώ, όμως, ότι ταυτόχρονα θα αναδειχθούν τόσο οι όροι και οι προϋποθέσεις 
όσο  και τα όρια των δεξιοτήτων, οι οποίες δεν επαρκούν  για να λειτουργήσουν ως 
η επιτομή των επιδιώξεων και των επιτευγμάτων της εκπαίδευσης ή τουλάχιστον ως 
οπτική αναπροσδιορισμού τους, όπως παρουσιάζονται  οι δεξιότητες μέσα από τη 
συχνότητα και τον τρόπο προβολής τους από διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκά 
όργανα. 

  Σα σχόλιά μου που ακολουθούν αναφέρονται στις προσεγγίσεις των εν οργανισμών 
και φορέων και όχι, βέβαια, στη θεματική της ημερίδας και πολύ περισσότερο στις 
εισηγήσεις που θα ακολουθήσουν. Άλλωστε, οι δεξιότητες παραμένουν σημαντικό 
εκπαιδευτικό ζητούμενο και ως «ζητούμενο» αποτελούν αντικείμενο της ημερίδας.  

 



 Εννοιολογικός Προσδιορισμός του Όρου Δεξιότητα 

 Η χρήση ποικίλων προσδιορισμών και η ανάδειξη διαφορετικών κατηγοριών 
δεξιοτήτων διευρύνουν σαφώς το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου 
«δεξιότητα», αλλά ταυτόχρονα τον εν λόγω όρο τον  συνοδεύουν η ετυμολογία 
του, η ιστορία του, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι δεξιότητες, συνήθως, 
αναπτύσσονται. ε ειδικό ψυχοπαιδαγωγικό λεξικό  διαβάζουμε για τον όρο 
δεξιότητα: Γενικός και  συνοπτικός όρος για το βαθμό δυνατότητας ενός ατόμου να 
επιτυγχάνει, έπειτα από άσκηση, ένα ορισμένο επίπεδο επίδοσης  σε συγκεκριμένη περιοχή 
(Παπαδόπουλος 2005).  Αλλά και το Collins English Dictionary and Thesaurus 
αναφέρει για την έννοια skill ότι αποκτάται by training, στοιχείο το οποίο 
τονίζουν αρκετές από τις σύγχρονες θεωρίες περί δεξιοτήτων (Winterton et al. 
2006: 7, 28). 

 Η αναφορά στον τρόπο απόκτησης των δεξιοτήτων και η προσθήκη ότι πρόκειται 
για εκδηλούμενες και παρατηρήσιμες ενέργειες του ανθρώπου αποσκοπούν στη 
διευκόλυνση του προσδιορισμού τους ως εννοιών και της αντιδιαστολής τους από 
τις ικανότητες και όχι, βέβαια, στην υποβάθμιση και την ακύρωσή τους, για τους 
λόγους που αναφέρω στη συνέχεια.  



Χρησιμότητα και Όρια Δεξιοτήτων 
 Οι δεξιότητες αποτελούν πολύτιμο απόκτημα της κοινωνικοποίησης και της 

εκπαίδευσης, καθότι διευκολύνουν και αναβαθμίζουν ποιοτικά τις κοινωνικές και 
επαγγελτικές δραστηριότητες. Ση χρησιμότητά τους δηλώνουν, με το ποιοτικό τους 
πρόσημο, οι όροι επιδέξιος και επιδεξιότητα.  

 Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι οι δεξιότητες πρέπει να παραμείνουν ως εκπαιδευτικό 
ζητούμενο, διακριτές από τις ικανότητες και σε συμπληρωματικό ρόλο με αυτές. Η 
προσπάθεια αναπροσδιορισμού του εννοιολογικού περιεχομένου των δεξιοτήτων με 
στοιχεία των ικανοτήτων προκαλεί σύγχυση και αναιρεί τη δυνατότητα να 
συνυπάρχουν ως συμπληρωματικές έννοιες και κατηγορίες διακριτών ενεργειών. 

 Θεωρώ, όμως, άκρως προβληματική την πρακτική διεθνών οργανισμών και 
ευρωπαϊκών φορέων να αξιοποιούν τις ποικίλες κατηγορίες δεξιοτήτων, για να 
δηλώσουν κυρίαρχους άξονες διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη 
γενική εκπαίδευση, και όχι έννοιες σχετικές με τις ικανότητες,  όπως ability, 
competency, capability,  expertise, οι οποίες υπερτερούν εμφανώς, γνωσιακά και 
αξιακά, των δεξιοτήτων (skills).  

 Η άποψη περί της υπεροχής των ικανοτήτων έναντι των δεξιοτήτων είναι κυρίαρχη 
στη βιβλιογραφία (Baartman & Bruijn 2011: 126), παρά τις διαφοροποιήσεις που 
υπάρχουν στην εννοιολόγηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων και στον προσδιορισμό της 
μεταξύ τους σχέσης. Οι εν λόγω αποκλίσεις οφείλονται στις διαφορετικές σχολές 
επιστημολογίας, αλλά και στους διαφορετικούς τομείς της κοινωνικής και της  
επαγγελματικής ζωής που οι λόγω όροι αναφέρονται (Καλογιάννης 2015).  



 
Ευρύτητα Ικανοτήτων και Ρόλος τους στην Εκπαίδευση 

 Tο πρόβλημα, βέβαια, με τη γνωστική, γνωσιακή και αξιακή υστέρηση των 
δεξιοτήτων, έναντι των ικανοτήτων, έχει, εγκαίρως, συνειδητοποιηθεί  από αρκετούς 
φορείς και αναζητούνται εναλλακτικές επιλογές (Γκόβαρης και Ρουσσάκης 2008:83). 

 Ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission 2004:3), για 
παράδειγμα, θεωρεί και προτείνει την ικανότητα (competence) ως  έννοια ευρύτερη, 
γνωσιακά και αξιακά, της δεξιότητας (skill), δεδομένου ότι η ικανότητα περιλαμβάνει 
συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, όπως και τη διάθεση 
προσαρμογής στις εξελίξεις μέσα από συνεχή μάθηση (Μανούσου 2017: κεφ. 2.1.). Με 
παρόμοιες θέσεις επανέρχεται και το European Parliament and the Council 23/4/2008, 
που προσδιορίζει, μάλιστα, τις ικανότητες με όρους αρμοδιοτήτων και αυτονομίας. 

 Γίνεται, λοιπόν, σαφής μετατόπιση της εκπαιδευτικής πολιτικής από τις απλές 
δυνατότητες εκτέλεσης έργων μέσω δεξιοτήτων, στις διευρυμένες δυνατότητες που 
παρέχουν ως πλαίσιο ανάπτυξης της εκπαιδευτικής πολιτικής οι γνώσεις, οι 
ικανότητες, οι αξίες και οι στάσεις, προκειμένου οι μαθητές να διαχειρίζονται σύνθετες 
καταστάσεις με ασαφείς δομές, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να επιλύσουν 
προβλήματα και να λάβουν αποφάσεις. Επειδή στα προβλήματα και στις αποφάσεις, 
συχνά, εμπλέκονται διλήμματα, είναι εμφανές σε αυτές τις περιπτώσεις  συμπλέκονται 
γνώσεις, αξίες και στάσεις, στις οποίες ερείδονται οι ικανότητες. 

 



Γνώσεις και Ικανότητες στο Επαγγελματικό Προσοντολόγιο  

Η στροφή προς τις ικανότητες και στις προαπαιτούμενες γνώσεις αξίες και στάσεις αποτυπώνεται και 
στις προβλέψεις του νόμου 4763/21-12-2020 για την «τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση». υγκριμένα, 
το άρθρο 47, που προσδιορίζει οκτώ επίπεδα επαγγελματικών προσόντων, για το 4ο επίπεδο, στο οποίο 
εντάσσεται ο κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑΛ, προβλέπει τους παρακάτω «περιγραφικούς δείκτες και τύπους 
προσόντων»: 

 - Έχει αποκτήσει ευρύ φάσμα θεωρητικών γνώσεων και νοητικής ανάλυσης, που του επιτρέπει να 
κατανοήσει το πεδίο της εργασίας και της μελέτης και να εφαρμόσει δεδομένα και διαδικασίες σε 
ένα γενικό πλαίσιο.  

 - Μπορεί να χρησιμοποιήσει άνετα τη γνώση και την ικανότητα για να εφαρμόσει ένα φάσμα 
τεχνικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων σε ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης, διαθέτει 
επικοινωνιακές ικανότητες σε επίπεδο θεωρητικής και τεχνικής πληροφόρησης και μπορεί να 
βρει λύσεις σε πεδίο εργασίας ή μελέτης. 

 - Μπορεί να εκτελέσει ανεξάρτητα ποιοτικές και ποσοτικές εργασίες σε συγκεκριμένο τομέα 
εργασίας ή μελέτης που απαιτεί επαγγελματικές ικανότητες. Έχει την ικανότητα να προβλέπει την 
ποιότητα και την ποσότητα της εργασίας άλλων ατόμων με υπευθυνότητα και αυτονομία. 
Επιδεικνύει αυξημένο επίπεδο βασικών ικανοτήτων, που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση 
μελέτης της Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Επισημαίνεται ότι το προσοντολόγιο απευθύνεται στις αγορές εργασίας,, όπου κυριαρχούν οι 
δεξιότητες, και, παρά ταύτα, ο νόμος αναφέρεται σε «ευρύ φάσμα θεωρητικών γνώσεων και νοητικής 
ανάλυσης», σε «ικανότητες», σε προδιαγραφές «ποιότητας» και σε «υπευθυνότητα και αυτονομία».  

 



Γνώσεις, Αξίες, τάσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες 
Είναι προφανές ότι το σχολείο των δεξιοτήτων δεν μπορεί να ετοιμάσει τον απολυτηριούχο ΕΠΑΛ με το 
τόσο αναβαθμισμένο ακαδημαϊκό προφίλ, που προσδιορίζει ο νόμος 4763/2020.                                                                        
Πρότασή μου, λοιπόν, είναι στα εισαγωγικά κειμένων εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλαγών και καινοτομιών να 
γίνεται σαφής αναφορά στις γνώσεις, αξίες, στάσεις, ικανότητες και δεξιότητες (European Parliament 2008). 
τη συνέχεια του κειμένου, οι δεξιότητες να αναφέρονται, πάντοτε, συνοδευτικά με τις ικανότητες, με τη 
μορφή «ικανότητες και δεξιότητες», για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν. Πρακτική, άλλωστε, που την 
συναντούμε και στη χώρα μας αρκετές δεκαετίες (Κασσωτάκης 1990:26).  

Με αυτές τις σκέψεις και τις προσδοκίες, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας και σας ευχαριστώ 
για την τιμητική πρόσκληση και την ευκαιρία επικοινωνίας με τα μέλη της Εταιρείας.  

                                                                                         Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας 13-03-2021 
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