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Δεξιότητες - Ικανότητες 
• Στη στη χώρα μας χρησιμοποιείται κυρίαρχα ο όρος 

δεξιότητες (skills), ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία τις 
τελευταίες δεκαετίες συναντούμε πολύ συχνά και τον 
όρο ικανότητες (competences). 

 

 



Δεξιότητες 
 Δεν υπάρχει συναίνεση γύρω από το τι ακριβώς σημαίνει η 

έννοια.  
– Το νόημα της διαφοροποιείται (Attewell, 1990) 

• ανάλογα με το γνωστικό πεδίο προέλευσης του 
επιστήμονα που δίνει τον ορισμό.  

• Ανάλογα με τη χρονική περίοδο π.χ. πριν από 60 χρόνια 
αναφερόταν σε πρακτικές δεξιότητες τεχνικών 
επαγγελμάτων, ενώ μεταγενέστερα  δινόταν μεγαλύτερη  
έμφαση στη γνωστική διάσταση της έννοιας έναντι της 
πρακτικής.  

• Στο τέλος του 20ου αιώνα θεωρείται ότι αποτελούσε ένα 
συνδυασμό επαρκούς γνώσης και σωματικής 
επιδεξιότητας, μέσω των οποίων το άτομο μπορεί να  
επιτυγχάνει ένα επαρκές επίπεδο επίδοσης σε πρακτικά ή 
γνωστικά θέματα, σε έναν συγκεκριμένο τομέα.  



• Η ικανότητα να εκτελείς εργασίες και να επιλύεις 
προβλήματα (Cedefop, 2008) 

• Σε μια πιο σύγχρονη και πιο επίσημη εκδοχή (Cedefop, 2014, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016) δίνεται ο εξής ορισμός: 

– η δυνατότητα εφαρμογής της γνώσης και η χρήση 
τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την 
επίλυση προβλημάτων.  

– Διακρίνονται σε Γνωστικές 

• χρήση λογικής,  

• χρήση διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης 

– Πρακτικές 

• χειροκινητική επιδεξιότητα  

• χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων.  

  
 



• Υπάρχει προτεραιοποίηση των δεξιοτήτων το τελευταία 
χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλες τις διαστάσεις της 
εκπαίδευσης:  

• Πιο εμφατικά στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση.  

• Κατά τον Comyn (2018) αυτή η προτεραιότητα 
συνδέεται με: 

– τα σε επίμονα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων,  

– τις αυξανόμενες ενδείξεις αναντιστοιχίας δεξιοτήτων 
και θέσεων εργασίας,  

– τη μεταβαλλόμενη φύση της απασχόλησης,  

– την αυξημένη μετανάστευση ανθρώπινου δυναμικού 
υψηλών ικανοτήτων, επειδή υπάρχει ζήτηση νέων 
δεξιοτήτων, οι οποίες προκύπτουν από τη διεύρυνση 
της παγκοσμιοποίηση και την εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών.  



• Ανάλογες διαπιστώσεις έχουμε και από τον ΟΟΣΑ (OECD, 2019α), 
ο οποίος επισημαίνει ότι βασικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών 
του 21ου αιώνα είναι 
– η τεχνολογική αλλαγή με έμφαση στις (ΤΠΕ), η οποία 

επηρεάζει  όλους τους τομείς της ζωής,  
– οι αλλαγές στη δομή της απασχόλησης,  
– η οικονομική και πολιτισμική παγκοσμιοποίηση 

• που οδηγούν σε αυξανόμενη ζήτηση για εργαζόμενους με 
υψηλότερου επιπέδου γνωστικές δεξιότητες για την επιτυχή 
διαχείριση σύνθετων πληροφοριών (κατανόηση, ερμηνεία, 
ανάλυση, επικοινωνία κλπ.)  

• Η απασχόληση μετατοπίζεται από δουλειές που περιλαμβάνουν 
γνωστικές ρουτίνες και χειρονακτικά καθήκοντα προς θέσεις 
εργασίας:  
– που αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς. 
– που απαιτούν κατανόηση και επιτυχή διαχείριση σύνθετων 

πληροφοριών, ψηφιακές ικανότητες, συνεργασία, 
δράση/επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία σε 
μεταβαλλόμενα κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια  κ.ά.  

 



 Αλλά και στη γενική εκπαίδευση π.χ.  

• The Future of Education and Skills 2030 project (OECD, 2018). 

• Δεξιότητες και εκπαίδευση στην Αυστραλία  (BCA, 2017) 
 Η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση και ο μεγάλης ηλικίας 

πληθυσμός αλλάζουν ριζικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που οι 
εργαζόμενοι θα χρειάζονται για να ευημερήσουν τον 21ο αιώνα. 
Ενόψει αυτών των αλλαγών το ανθρώπινο δυναμικό είναι το 
κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη και μπορεί να αποτελέσει 
συγκριτικό πλεονέκτημα.  Ποτέ δεν ήταν πιο σημαντική η ανάγκη 
το εκπαιδευτικό σύστημα να εστιάσει στο να εφοδιάσει τους 
πολίτες με κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να: 

– είναι ανεξάρτητοι και να ευημερούν στο πλαίσιο της 
μελλοντικής αγοράς εργασίας 

– είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή να 
είναι αποτελεσματικοί και παραγωγικοί στις διάφορες θέσεις 
και χώρους εργασίας του μέλλοντος 

– συμβάλλουν στην ικανότητα της χώρας να καινοτομεί 



• Τα παραπάνω, αν και ενδεικτικά,  αναδεικνύουν σαφώς την 
προτεραιοποίηση των δεξιοτήτων στην εκπαίδευση, η οποία 
συνδέεται με τις αλλαγές στην αγορά εργασίας. 

• Ταυτόχρονα, όρος δεξιότητες γνωρίζει και μια σειρά από 
κατηγοριοποιήσεις με σχετικά ασαφή όρια, όπως  

– Κομβικές δεξιότητες (generic skills).  

– Ήπιες (soft skills) και σκληρές δεξιότητες (hard skills). 

– Βασικές δεξιότητες (basic skills). 

– Εγκάρσιες ή Πολυεπίπεδες δεξιότητες (transversal skills).  

– Μάθησης,  

– Ζωής,  

– Του νου,  

– Επιστήμης και Τεχνολογίας. 



Έχουμε έλλειμμα δεξιοτήτων; 



(OECD, 2019α) 



(OECD, 2019α) 



Ικανότητες 
 Ομοίως, δεν υπάρχει συναίνεση γύρω από το τι ακριβώς σημαίνει.  
• Ικανότητα (competence) (Rychen & Salganik, 2003): Δείχνει τη 

δυνατότητα να ανταποκρίνεται κάποιος στις απαιτήσεις ενός 
περίπλοκου έργου, αντλώντας και κινητοποιώντας ψυχοκοινωνικούς 
πόρους (που περιλαμβάνουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις) σε ένα 
συγκεκριμένο πλαίσιο.  

• Ικανότητα (competence) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016): Η δυνατότητα 
να χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει κάποιος γνώσεις και δεξιότητες για 
να αντιμετωπίζει νέες καταστάσεις και απρόβλεπτες προκλήσεις, 
αυτόνομα και με υπευθυνότητα. 

• Συνεπώς η ικανότητα είναι ευρύτερη έννοια της δεξιότητας αφού 
επιπλέον περιλαμβάνει 
– Εφαρμογή σε ασυνήθιστες – απρόβλεπτες καταστάσεις 
– Αυτόνομα και Υπεύθυνα 
– Προϋπόθεση η ύπαρξη κατάλληλων στάσεων.  



Παραδείγματα ικανότητας 
• Παράδειγμα 1 (Rychen & Salganik, 2003): Η ικανότητα αποτελεσματικής 

επικοινωνίας σήμερα βασίζεται 
– Στη γνώση της γλώσσας.  
– Σε πρακτικές δεξιότητες στη χρήση ψηφιακών εργαλείων.  
– Σε στάσεις σχετικά με το πλαίσιο της επικοινωνίας, τον χώρο και τα 

χαρακτηριστικά των ανθρώπων με τους οποίους αναπτύσσεται η 
επικοινωνία.  

• Παράδειγμα 2 (https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Skill): 
 Η εργασία ως "πιλότος πολιτικής αεροπορικής εταιρείας" απαιτεί  
• Συνδυασμό γνώσεων σχετικά με "διαδικασίες έκτακτης ανάγκης"  και  

"δυσλειτουργίες εξοπλισμού" μαζί με δεξιότητες σχετικά με "ανάγνωση 
συντεταγμένων θέσης" και «ακολουθώντας τον αεροδιάδρομο"  

• Το περιβάλλον είναι εν μέρει απρόβλεπτο, με τεχνικά και οργανωτικά 
προβλήματα να εμφανίζονται σε καθημερινή βάση. Επίσης, οι λύσεις 
πρέπει να εντοπίζονται και να εφαρμόζονται αμέσως - είτε από τον 
πιλότο μόνο του είτε μέσω ομαδικής εργασίας (π.χ. με συμμετοχή του 
συγκυβερνήτη ή του προσωπικού του επίγειου πύργου ελέγχου).  

https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Skill


• Πλαίσιο αναφοράς ικανοτήτων για Δημοκρατικό πολιτισμό 
(reference framework of competences for a democratic 
culture) (Council of Europe, 2018)  

 

• Παγκόσμια ικανότητα (global competence) (OECD 2018): 
Πολυδιάσταση ικανότητα: Να εξετάζει κανείς τοπικά, 
παγκόσμια και διαπολιτισμικά θέματα, να κατανοούν και να 
εκτιμούν διαφορετικά οπτικές και όψεις του κόσμου να 
αλληλεπιδρούν με σεβασμό και επιτυχία με άλλους, και 
αναλαμβάνουν υπεύθυνη δράση σε σχέση με την αειφόρο 
ανάπτυξη και τη συλλογική ευημερία. 

 

 



Γραμματισμός στις 
Φυσικές Επιστήμες 

 
Ορισμοί, περιεχόμενο 

και  οργάνωση 



Ορισμός PISA 2015 (2018) 
 Είναι η ικανότητα ενός ατόμου να (OECD, 2016:20)  
• Εξηγεί φαινόμενα με επιστημονικό τρόπο 

– Να αναγνωρίζει ένα μεγάλο αριθμό φυσικών φαινομένων και 
τεχνολογικών εφαρμογών.  

– Να δίνει εξηγήσεις γι’ αυτά.  
– Να αξιολογεί ερμηνείες που δίνουν άλλοι σε σχέση με αυτά. 

• Αξιολογεί και να σχεδιάζει επιστημονική διερεύνηση 
– Να περιγράφει επιστημονικές έρευνες.  
– Να τις θεωρεί σημαντικές.  
– Να προτείνει τρόπους να απαντηθούν ερωτήματα με 

επιστημονικό τρόπο (σχεδιασμός πειράματος - έλεγχος 
μεταβλητών). 

• Εξάγει συμπεράσματα από επιστημονικά δεδομένα. 
– Να αναλύει και να αξιολογεί επιστημονικά δεδομένα, 

ισχυρισμούς και επιχειρήματα σε μια ποικιλία περιπτώσεων και 
να εξάγει κατάλληλα συμπεράσματα. 

 



Οι συνιστώσες της αξιολόγησης του 
γραμματισμού στις ΦΕ στο PISA 

• Το πλαίσιο πάνω στο οποίο δομούνται τα θέματα: 
– Καταστάσεις της καθημερινής ζωής που συνδέονται ισχυρά με τις 

Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία σε ατομικό, τοπικό, εθνικό και 
παγκόσμιο επίπεδο. 

• Οι ικανότητες που οι μαθητές πρέπει να αξιοποιήσουν:  
– Εξήγηση φαινομένων με επιστημονικό τρόπο 
– Αξιολόγηση και σχεδιασμός επιστημονικής διερεύνησης 
– Εξαγωγή συμπερασμάτων από επιστημονικά δεδομένα 

• Οι εμπλεκόμενοι τομείς γνώσης: 
– Γνώση της επιστήμης 
– Γνώση για την επιστήμη  

• Οι στάσεις των μαθητών σχετικά με τις ΦΕ: 
– Ενδιαφέρον 
– Εκτίμηση της έρευνας στις ΦΕ  
– Υπευθυνότητα και ενημερότητα σε σχέση με φυσικούς πόρους και 

περιβάλλον 
 



Επίπ

εδο 
Όριο 

Μ.Ο. 

ΟΟΣΑ  

% 

Τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές 

(επίπεδα επάρκειας στις Φυσικές Επιστήμες) 

(OECD, 2019β:113) 

6 708 0,8 

- Να εξηγούν αιτιολογημένα νέα επιστημονικά φαινόμενα, γεγονότα και 

διαδικασίες ή να κάνουν προβλέψεις γι’ αυτά, αντλώντας γνώση εκτός του 

κανονικού σχολικού ΠΣ.  

- Να διακρίνουν μεταξύ επιχειρημάτων που βασίζονται σε επιστημονικά 

στοιχεία και επιστημονική θεωρία και σε αυτά που βασίζονται σε άλλες 

εκτιμήσεις.  

- Να αξιολογούν ανταγωνιστικά σχέδια σύνθετων πειραματικών σχεδιασμών,  

ερευνών πεδίου ή προσομοιώσεων και δικαιολογούν τις επιλογές τους. 

5 633 6,8 

-Να εξηγούν άγνωστα και σύνθετα φαινόμενα, γεγονότα και διαδικασίες που 

περιλαμβάνουν πολλαπλούς αιτιώδεις δεσμούς, αξιοποιώντας αφηρημένες 

επιστημονικές ιδέες ή έννοιες. 

- Να αξιολογούν εναλλακτικούς πειραματικούς σχεδιασμούς και να 

δικαιολογούν τις επιλογές τους με βάση εξελιγμένες επιστημονικές γνώσεις. 

 -  Να αξιολογούν τρόπους επιστημονικής  διερεύνησης ενός ερωτήματος και 

να προσδιορίζουν περιορισμούς στις ερμηνείες ομάδων δεδομένων 

συμπεριλαμβανομένων πηγών και επιδράσεων που δημιουργούν αβεβαιότητα 

στα επιστημονικά δεδομένα. 



Επίπ

εδο 
Όριο 

Μ.Ο. 

ΟΟΣΑ 

% 

Τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές 

4 559 24,9 - Να εξηγούν σχετικά σύνθετα ή μερικώς άγνωστα φαινόμενα, 

γεγονότα και διαδικασίες χρησιμοποιώντας σχετικά σύνθετες ή σχετικά  

αφηρημένες γνώσεις περιεχομένου. 

-Να υλοποιούν πειράματα μες δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες 

μεταβλητές.  

- Να ερμηνεύσουν δεδομένα ενδιάμεσης περιπλοκότητας η από ένα όχι 

τόσο γνωστό περιβάλλον  

-Να εξάγουν  κατάλληλα συμπεράσματα που υπερβαίνουν τα 

δεδομένα και παρέχουν αιτιολογήσεις για τις επιλογές τους. 

3 484 52,3 -Να εξηγούν οικεία ή μεσαίας περιπλοκότητας φαινόμενα (ή λιγότερο 

οικεία/υψηλότερης περιπλοκότητας φαινόμενα, γεγονότα και 

διαδικασίες χρησιμοποιώντας σχετικά σύνθετες ή σχετικά  αφηρημένες 

γνώσεις περιεχομένου.                                                                                 452  

- Να υλοποιούν απλό πείραμα 

 – Να διακρίνουν επιστημονικά από μη επιστημονικά θέματα και να 

προσδιορίζουν αποδεικτικά στοιχεία  που υποστηρίζουν έναν 

επιστημονικό ισχυρισμό. 



Επίπε

δο 
Όριο 

Μ.Ο. 

ΟΟΣΑ 

% 

Τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές 

2 410 78,0 - Να εξηγούν απλά επιστημονικά φαινόμενα. 

- Να εξάγουν ένα έγκυρο συμπέρασμα από ένα απλό σύνολο δεδομένων. 

- Να διακρίνουν ποιες ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν επιστημονικά. 

1α 335 94,1 - Να χρησιμοποιούν βασική ή καθημερινή γνώση περιεχομένου για να 

δίνουν εξηγήσεις σε απλά επιστημονικά φαινόμενα . 

- Να υλοποιούν, με βοήθεια, επιστημονική διερεύνηση με μέχρι δύο 

μεταβλητές.  

- Να εξάγουν ένα έγκυρο συμπέρασμα από ένα απλό σύνολο δεδομένων. 

Να χρησιμοποιούν βασική ή καθημερινή γνώση για να φθάσουν σε ένα 

έγκυρο συμπέρασμα από ένα απλό σύνολο δεδομένων. 

Να διακρίνουν ποιες ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν επιστημονικά. 

1β 261 99,3  οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν βασικές ή καθημερινές 

επιστημονικές γνώσεις για να αναγνωρίσουν πτυχές γνωστών ή απλών 

φαινομένων. 

Είναι σε θέση να εντοπίζουν απλά μοτίβα σε δεδομένα, να αναγνωρίζουν 

βασικούς επιστημονικούς όρους και να ακολουθούν ρητές οδηγίες για τη 

διεξαγωγή μιας επιστημονικής διαδικασίας.  



Ικανότητες/δεξιότητες που εμπεριέχει ο 
γραμματισμός στις Φ.Ε. κατά  PISA 

• Κριτική σκέψη σε διάφορα επίπεδα. 

• Δημιουργικότητα. 

• Έρευνα και διερεύνηση 

• Αυτοκατευθυνόμενη δράση 

• Πρωτοβουλία 

• Αξιοποίηση πληροφοριών 

• Επικοινωνία 

• Αναστοχασμός  

• Μεταγνωστικές Ικανότητες 

• Επιστημολογικές ικανότητες. 

☛ Που γίνεσαι εγγράμματος: Στο σχολείο. 

 



Μαθηματικός 
γραμματισμός 

 (OECD, 2018γ) 

Ορισμοί, περιεχόμενο 
και  οργάνωση 



Το πλαίσιο εξέτασης των 
μαθηματικών στο PISA 2021 

• Θεμελιώνεται με βάση την έννοια του μαθηματικού 
εγγραμματισμού. 

• Λαμβάνει υπόψη του ότι ζούμε σε έναν ταχύτατα 
μεταβαλλόμενο κόσμο που διαμορφώνεται από νέες 
τεχνολογίες και τάσεις, στον οποίο το άτομο πρέπει να μπορεί 
να παίρνει πρωτοβουλίες και να λαμβάνει αποφάσεις σε 
μεταβαλλόμενες καταστάσεις, τόσο για τον εαυτό του, όσο και 
για την κοινωνία στην οποία ζει. 

• Επιδιώκει να μετρήσει πόσο αποτελεσματικά οι χώρες 
προετοιμάζουν τους μαθητές τους, να χρησιμοποιούν τα 
μαθηματικά σε κάθε πτυχή της προσωπικής, κοινωνικής και 
επαγγελματικής τους ζωής, ως μέρος μιας δημιουργικής, 
ενταγμένης και στοχαστικής πολιτειότητας του 21ου αιώνα. 
 



Μαθηματικός γραμματισμός 

• Είναι η ικανότητα ενός ατόμου να λύνει προβλήματα, σε 
μια ποικιλία πλαισίων του πραγματικού κόσμου, επειδή 
μπορεί να  

– συλλογίζεται μαθηματικά  

– διατυπώνει προβλήματα της πραγματικής ζωής με 
μαθηματικούς όρους,  

– χρησιμοποιεί/εφαρμόζει  μαθηματικά   

– ερμηνεύει και αξιολογεί μαθηματικά αποτελέσματα. 



• Τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου απαιτούν ένα 
λιγότερο δομημένο περιβάλλον που οι οδηγίες δεν είναι τόσο 
σαφείς και οι μαθητές πρέπει να πάρουν αποφάσεις σχετικά 
με το ποια γνώση είναι σχετική και πως μπορεί να 
αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του προβλήματος. 

• Στον πραγματικό κόσμο οι πολίτες αντιμετωπίζουν τακτικά 
«προβληματικές καταστάσεις», όταν ψωνίζουν, μαγειρεύουν, 
ταξιδεύουν , διαχειρίζονται τον οικογενειακό προϋπολογισμό, 
κρίνουν πολιτικο-οικονομικά θέματα κλπ.  

• Η αντιμετώπιση προβλημάτων αυτού του τύπου βοηθά τους 
μαθητές να:  
– αναγνωρίζουν τον ρόλο που παίζουν τα μαθηματικά στο 

σύγχρονο κόσμο,  
– προβαίνουν σε καλά τεκμηριωμένες κρίσεις και 

αποφάσεις απαραίτητες για τους δημιουργικούς, 
ενταγμένους και στοχαστικούς πολίτες του 21ου αιώνα. 

 





Ο μαθηματικός συλλογισμός  

• Λογικός συλλογισμός, που αποδίδει αμερόληπτα και 
πειστικά επιχειρήματα. 

 

• Ικανότητα ανάλυσης και μετασχηματισμού, με ποικιλία 
τρόπων, μαθηματικών εννοιών και αντικειμένων, ώστε 
να εξαχθούν έγκυρα συμπεράσματα που δεν απαιτούν  
επιβεβαίωση από κάποια εξωτερική αρχή.  

 

• Ο μαθηματικός συλλογισμός αποτελεί την «καρδιά» των 
μαθηματικών. 



 Βασικά δομικά στοιχεία: 
1. Η ικανότητα ποσοτικής σκέψης  

– σύνδεση ποσότητας με ένα αριθμητικό σύστημα και τις ιδιότητές 
του. 

2. Η εκτίμηση της αξίας που έχει η αφαίρεση και η χρήση αναπαρα-
στάσεων (συμβολική, γραφική, αριθμητική και γεωμετρική)  
– επιτρέπουν τη διατύπωση με πιο αφηρημένο τρόπο μιας 

απλοποιημένης ή εξιδανικευμένης προβληματικής κατάστασης. 

3. Η κατανόηση των μαθηματικών δομών και των κανονικοτήτων τους 
4. Η ικανότητα αναγνώρισης και χειρισμού λειτουργικών σχέσεων 

μεταξύ ποσοτήτων (εξισώσεις, γραφήματα, πίνακες ή προφορικές 
περιγραφές)  

5. Η ικανότητα χρήσης μαθηματικών μοντέλων ως εργαλείων 
κατανόησης  και πρόβλεψης του πραγματικού κόσμου (π.χ. όπως 
αυτός αναδύεται από τις φυσικές, βιολογικές, κοινωνικές, 
οικονομικές και συμπεριφορικές επιστήμες), και η αξιολόγηση της 
επάρκειας και της ακρίβειάς τους. 

6. Η κατανόηση ότι η μεταβλητότητα αποτελεί την καρδιά της 
στατιστικής. 



Η μαθηματική διατύπωση 
• Τα δεδομένα του πραγματικού κόσμου μετατρέπονται σε μαθηματικό 

πρόβλημα με δομή, αναπαραστάσεις και εξειδίκευση, με γνώση των 
περιορισμών και των  παραδοχών. Η ικανότητα αυτή ελέγχεται  με:  

• Επιλογή κατάλληλου μαθηματικού μοντέλου από μια λίστα. 
• Αναγνώριση των μαθηματικών πτυχών ενός προβλήματος της 

πραγματικής ζωής και προσδιορισμός των σημαντικών μεταβλητών. 
• Απλοποίηση μιας κατάστασης ή προβλήματος προκειμένου να καταστεί 

κατάλληλο προς μαθηματική ανάλυση.  
• Εντοπισμός περιορισμών και προϋποθέσεων που ενέχει ένα μαθηματικό 

μοντέλο καθώς και απλοποιήσεων που προέρχονται από το πλαίσιο. 
• Αναπαράσταση μιας κατάστασης με μαθηματικό τρόπο χρησιμοποιώ-

ντας κατάλληλες μεταβλητές, σύμβολα, διαγράμματα και πρότυπα. 
• Μετασχηματισμός προβλήματος σε μαθηματική γλώσσα ή 

αναπαράσταση 
• Χρήση τεχνολογίας (π.χ. υπολογιστικό φύλλο, αριθμομηχανή γραφημά-

των) για απεικόνιση μιας μαθηματικής σχέσης εγγενούς στο πρόβλημα. 
• Δημιουργία οδηγιών (βήμα προς βήμα) για την επίλυση προβλημάτων.  

 



Χρήση μαθηματικών 
• Η ικανότητα χρήσης μαθηματικών εννοιών, γεγονότων, διαδικασιών και συλλογισμών, με 

διαπίστωση κανονικοτήτων και προσδιορισμό συνδέσεων μεταξύ μαθηματικών οντοτήτων, 
για να λύσουν ένα μαθηματικά διατυπωμένο πρόβλημα με σκοπό την εξαγωγή μαθηματικών 
συμπερασμάτων. Ελέγχεται με δραστηριότητες όπως: 

• Εκτέλεση απλού υπολογισμού.  
• Εξαγωγή απλού συμπεράσματος. 
• Επιλογή μιας κατάλληλης στρατηγικής από μια λίστα.  
• Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικών για την εξεύρεση μαθηματικών λύσεων. 
• Χρήση μαθηματικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, για την εξεύρεση 

ακριβών ή κατά προσέγγιση λύσεων.  
• Χειρισμός αριθμητικών, γραφικών και στατιστικών δεδομένων και πληροφοριών, αλγεβρικών 

εκφράσεων και εξισώσεων και γεωμετρικών αναπαραστάσεων. 
• Δημιουργία μαθηματικών διαγραμμάτων, γραφημάτων και κατασκευών και εξαγωγή 

μαθηματικών πληροφοριών από αυτά 
• Χρήση και εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών αναπαραστάσεων στη διαδικασία εξεύρεσης 

λύσης.  
• Γενικεύσεις με βάση τα αποτελέσματα της εφαρμογής μαθηματικών διαδικασιών για την 

εξεύρεση λύσεων 
• Αναστοχασμός σχετικά με μαθηματικά επιχειρήματα και εξήγηση ή αιτιολόγηση των 

μαθηματικών αποτελεσμάτων.  
• Αξιολόγηση της σημασίας των παρατηρούμενων (ή προτεινόμενων) ομοιομορφιών ή 

κανονικοτήτων στα δεδομένα. 



Ερμηνεία και αξιολόγηση 
• Ικανότητα αναστοχασμού πάνω σε μαθηματικές λύσεις, αποτελέσματα ή 

συμπεράσματα και ερμηνείας τους στο πλαίσιο του προβλήματος του 
πραγματικού κόσμου, από το οποίο ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Ελέγχεται με 
δραστηριότητες όπως οι εξής:  

• Ερμηνεία πληροφοριών που παρουσιάζονται σε γράφημα ή διάγραμμα.  
• Αξιολόγηση ενός μαθηματικού αποτελέσματος από την άποψη του πλαισίου. 
• Ερμηνεία ενός μαθηματικού αποτελέσματος από την άποψη του πλαισίου. 
• Κατανόηση της λογικότητας μιας μαθηματικής λύσης στο πλαίσιο του 

προβλήματος του πραγματικού κόσμου. 
• Εξήγηση γιατί ένα μαθηματικό αποτέλεσμα ή συμπέρασμα έχει ή δεν έχει 

νόημα δεδομένου του πλαισίου ενός προβλήματος 
• Κατανόηση του εύρους και των ορίων των μαθηματικών εννοιών και των 

μαθηματικών λύσεων. 
• Άσκηση κριτικής και προσδιορισμός των ορίων του μοντέλου που 

χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση ενός προβλήματος.  
• Αξιοποίηση μαθηματικής και υπολογιστικής σκέψης για να κάνουν 

προβλέψεις ή να παρέχουν στοιχεία για τη θεμελίωση επιχειρημάτων ή για να 
ελέγξουν και να συγκρίνουν προτεινόμενες λύσεις.  



Ζητήματα γνώσης περιεχομένου 
• Η ικανότητα του ατόμου να συλλογίζεται μαθηματικά, να 

επιλύει προβλήματα και να ερμηνεύει καταστάσεις του 
πραγματικού κόσμου, σε προσωπικό, επαγγελματικό, 
κοινωνικό και επιστημονικό πλαίσιο, βασίζεται στην 
κατανόηση συγκεκριμένων  μαθηματικών γνώσεων. 

• Το PISA 2021 (όπως και το 2012) χρησιμοποιεί τους εξής 
θεματικούς άξονες:  

– Ποσότητα (Προσομοιώσεις υπολογιστών) .  

– Αβεβαιότητα και δεδομένα (Λήψη αποφάσεων υπό 
όρους).  

– Αλλαγή και σχέσεις (Φαινόμενα ανάπτυξης).  

– Χώρος και σχήμα (Γεωμετρική προσέγγιση).  

 



• Ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον παγκοσμίως 
για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και την ένταξή τους στα 
εκπαιδευτικά συστήματα και επικεντρώνει σε δεξιότητες, όπως:  
– Κριτική σκέψη 
– Δημιουργικότητα  
– Έρευνα και διερεύνηση 
– Αυτοκατευθυνόμενη δράση  
– Πρωτοβουλία  
– Επιμονή 
– Χρήση πληροφοριών  
– Συστημική σκέψη  
– Επικοινωνία 
– Στοχασμός 

• Παρ’ όλα αυτά, τα θέματα του τεστ PISA 2021 στα Μαθηματικά δεν 
έχουν αναπτυχθεί ειδικά για να ελεγχθούν αυτές οι δεξιότητες.  

Ικανότητες/δεξιότητες που εμπεριέχει ο 
μαθηματικός γραμματισμός κατά  PISA 











• Η επίδοση της χώρας μας στο μαθηματικό 
γραμματισμό, στο PISA 2018, ήταν 451 που 
την κατατάσσει ακριβώς στο μέσον του 3ου  
επιπέδου μαθηματικής επάρκειας (OECD, 
2019β:105).  

 

 



• Οι Ελλάδα, διαχρονικά, βαθμολογείται χαμηλότερα από 
τον μέσο όρο των χωρών που συμμετέχουν στο PISA. 

• Μεγάλος αριθμός ελλήνων μαθητών ολοκληρώνει την 
υποχρεωτική εκπαίδευση έχοντας πολύ περιορισμένα 
επίπεδα ικανοτήτων σε όλα τα είδη εγγραμματισμού 
(αναγνωστικό, μαθηματικό & φυσικών επιστημών) 
(OECD, 2019β).  
– Το 30,5 % των μαθητών φτάνει μέχρι το 2ο επίπεδο 

ικανοτήτων (σε κλίμακα 1-6) στη γλώσσα στο PISA 2018. 

– Το 31,7% των μαθητών φτάνει μέχρι το 2ο επίπεδο 
ικανοτήτων (σε κλίμακα 1-6) στις Φυσικές Επιστήμες  
στο PISA 2018. 

– Το 35,8 % των μαθητών φτάνει μέχρι το 2ο επίπεδο 
ικανοτήτων (σε κλίμακα 1-6) στα Μαθηματικά  στο PISA 
2018. 
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Επίλογος 
• Η ικανότητα και σε σαφώς μικρότερο βαθμό η δεξιότητα είναι 

εκφράσεις μια βαθιάς γνώσης ενός γνωστικού περιεχομένου 
(οργάνωση και διάταξη των πληροφοριακών στοιχείων σε 
δομές, που δίνουν τη δυνατότητα μετουσίωσης τoυς σε 
πράξη), καθώς και κατάλληλων στάσεων και αξιών. 

• Συνεπώς, η έμφαση σε ικανότητες ή δεξιότητες ως 
αναγκαιότητα της εποχής μας θα πρέπει, στην γενική 
εκπαίδευση, να παραμείνει άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
γνώσεις, τις στάσεις και τις αξίες, ώστε το σχολείο να 
συμβάλει στη(ν) 
– ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών 

και ψυχοσωματικών δυνάμεων του μαθητή,  
– διαμόρφωση δημοκρατικών, ενεργών, σκεπτόμενων, 

δημιουργικών πολιτών. 

– ανάπτυξη πολυεπίπεδων δεξιοτήτων/ικανοτήτων ώστε να 
μπορούν να ευημερήσουν στις κοινωνίες του 21ου αιώνα και να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους 

 



• Είτε μιλάμε για ικανότητες είτε για δεξιότητες απαιτούνται:  
• Σύγχρονες μορφές διδασκαλία που δίνουν ενεργό ρόλο στο 

μαθητή με προσεγγίσεις 
– διερευνητικές,  
– βιωματικές,  
– συνεργατικές,  
– διαφοροποιημένες κ.ά.  

• Άρρηκτα συνδεδεμένες με εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης  
– φάκελο του μαθητή  
– αυτό-αξιολόγηση,  
– έτερο-αξιολόγηση,  
– παρατήρηση κ.ά.  

στοιχεία που πρώτο προσπάθησε να προωθήσει στην 
Ελληνική εκπαίδευση ο καθηγητής Μ. Κασσωτάκης από το 
1994, και σαφώς προωθούνται στη χώρα μας σήμερα από την  
πιλοτική εφαρμογή του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων. 
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