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Η συμπερίληψη                     τα δικαιώματα 

 η μελλοντική εκπαίδευση     το αειφόρο σχολείο 

2030                                2050 

 



Νέα πεδία διδακτικής  
παρέµβασης; 

                                                       



 συμπερίληψη νέων 
θεματικών 



1. Ευ ζην   

2. Περιβάλλον

3. Κοινωνική

ενσυναίσθηση

4. Δημιουργώ –

καινοτομώ





�
�

               Ευ ζην 
Πρόληψη από 
εξαρτήσεις 

Υγιεινή 
διατροφή 

Ψυχική υγεία 

Σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση 

Ευεξία & 
αθλητισμός 	



Περιβάλλον- 
κλίμα

Επαναπροσδιορισμός 
της σχέσης μας με τα 

ζώα 

Κλιματική 
αλλαγή 

Πολιτική 
προστασία 

Παγκόσμια και 
τοπική 

κληρονομιά 

αειφορία 

Φυσικές 
καταστροφές 

Προστασία 

Ευθύνη 

διάσωση 



Κοινωνία 
Πολιτών�

Εθελοντισμός 

ανθρώπινα 
δικαιώματα & 
αξιοπρέπεια 

εθελοντισμός 

  σεβασμός στο 
διαφορετικό 

Δημοκρατική 
κουλτούρα 

συμπερίληψη 

	



Δηµιουργώ  
καινοτοµώ 
πρωτοβουλία 

επιχειρηµατικότητα 

Δεξιότητες του 
21ου αιώνα 

	



υποθεματικές 



Νέες Θεματικές

Ήπιες δεξιότητες
Δεξιότητες του 21ου 
αιώνα

Ψηφιακές 
δεξιότητες

 Έλλειψη δεξιοτήτων︎

 Έλλειψη κριτικής γνώσης︎

Μεταγνώση;︎

Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων 

µάθηση 



προς το µελλοντικό σχολείο 
                                                       





Δεξιότητες 
ζωής 

 Πρωτοβουλία Αυτοµέριµνα, ψυχική υγεία, σχέσεις, επιλογή 
συντρόφου, ευαίσθητα δεδοµένα, ασφάλεια, τοξικές 

σχέσεις, επίλυση προβληµάτων 

 
Πρωτοβου

λία 

 καθηµερινή 
φροντίδα και 
αµοιβαιότητα 

Υπευθυνότητα 

αυτορύθµιση 

Αποτελεσµατικότητα –
αυταξία 



επικοινωνία 

Συναίσθηση, ευθύνη, 
αλληλεγγύη, κατανόηση, φιλία, 
επαγγελματισμός, έκφραση, 
ελευθερία, μη-βίαιη επίλυση 

συγκρούσεων 

 
Ρητορικό
ς λόγος/ 
presentations

ψηφιακός 
γραμματ
ισμός 

Media & Info 
literacy

ενεργητι
κή ακρόαση

Επικοινω
νώντας 
ιδέες 



δηµιουργικότητα 

Επικοινωνία, έκφραση, 
αναστοχασμός, συνεργασία, 

ευρηματικότητα 

ευρηματικότητα

κατασκευές
τέχνες

παι
χνί

δι 



 Επαγγελµατική 
σταδιοδροµία και 
δεξιότητες ζωής 

 ανοικτή διαδικασία, ανοικτά προγράµµατα σπουδών  
σε ένα ανοικτό πια σύστηµα αγοράς 

Επίλυση 
προβλη
μάτων

Αειφορία & 
προσαρμοσ
τικότητα ανθεκτικότητα



Επαγγελµατικές 
δεξιότητες 

Συνεργασία, επικοινωνία, 
δηµιουργικότητα, επιχειρηµατικότητα, 

ευρηµατικότητα 

 ευελιξία 
& 

ενδεχομε
νικότητα

 ψηφιακή 
ενημερότητα

Media, Information, Technology 
literacy

Ανθεκτικ
ότητα 

Τοπική ανάγκη  
οικουµενική οπτική 



Δεξιότητες 
του νου 

 παρατηρώ, αναστοχάζοµαι. Δηµιουργώ, υποθέτω, αναλύω, προγραµµατίζω 
επιχειρηµατολογώ, µετα-αναλύω 

 λογική/
ανάλυση/
μετα-

ανάλυση

 πλάγια σκέψη Ρουτίνες σκέψης 

Επίλυση 
προβληµάτων 

Μλέτες περίπτωσης 



προς το µελλοντικό σχολείο 
                                                       







προς το σχολείο του µέλλοντος 

                                                       



Η ικανότητα στηρίζεται σε 
δεξιότητες που προσφέρουν 



Μετά το Πρόγραµµα Σπουδών 
 Κριτικός αναστοχασμός της γνώσης︎
  Δημιουργική προσέγγιση της γνώσης ︎
  Διερευνητική ικανότητα και σκέψη ︎
  Ενσυναίσθηση και Δημοκρατική Κουλτούρα ︎

 Δεξιότητες ζωής για όλα τα παιδιά︎
  Κοινωνική υπευθυνότητα, επιχειρηματικότητα ︎
  Νέες επαγγελματικές δεξιότητες ︎

Κίνητρα & ενδιαφέροντα 

 Ενίσχυση δεξιοτήτων μάθησης︎

 Διαφορετικά στυλ μάθησης︎

  Σύνδεση παγκόσμιου γίγνεσθαι με την 
πραγματικότητα του τόπου︎

 συµµετοχική 
Συµπεριληπτική 

Μαθησιακή διαδικασία 
Μαθαίνω και αλλιώς 



Ένα   εργαστηριακό    μάθημα 

Διοργάνωση 
εκδηλώσεων 

Επισκέψεις 
συναντήσεις 

Ενημέρωση  
 

Πράξη 
Έρευνα 

Δημιουργία 
παιχνίδι 

Πλαίσιο 
Ικανότη
τας 

δημοκρα
τικής 

συνύπαρξ
ης 





Ένα πλαίσιο


Σ. Δ. 
τµήµατος 

20 πεδία 
ικανότητας 

135

δείκτες- 
περιγραφητές

2059
δείκτες

Ευρύτερο 
κοινωνικό 
πλαίσιο 
μάθησης

Διερεύνηση 
δημιουργία

δραστηριότητες

ένα Πλαίσιο 

Μια παιδαγωγική 
δεοντολογία 

συνέργειες 



Ατομικό	Φύλλο	αξιολόγησης		 Θεματικός	
κύκλος	Α΄	

Θεματικός	
κύκλος	Β΄	

Θεματικός	
κύκλος			Γ΄	

Θεματικός	
κύκλος	Δ΄	

Χρονικό	διάστημα:		 		 		 		 		

Εκπαιδευτικός:	 		 		 		 		

		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Διαβαθμίσεις	 1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	

Δεξιότητες	Μάθησης	

Συ
νε
ρ-

γα
σί
α	 Δεξιότητες	Συνεργασίας	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Δεξιότητες	Επίλυσης	συγκρούσεων	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Επ
ικ
οι
-

νω
νί
α	

Γλωσσικές,	επικοινωνιακές	&	πολυγλωσσικές	
δεξιότητες	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Δεξιότητες	ακρόασης	και	παρατήρησης	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Δη
μι
ου

ργ
ι-

κό
τη
τα
	 Αυτεπάρκεια	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Ανεκτικότητα		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Δεξιότητες	Αυτόνομης	Μάθησης	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Κρ
ιτ
ικ
ή	
Σκ
έψ

η	 Γνώση	&	κριτική	κατανόηση	του	εαυτού	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Γνώση	&	κριτική	κατανόηση	του	γλώσσας	&	
επικοινωνίας	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Γνώση	και	κριτική	κατανόηση	του	κόσμου	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		



Αξιολογούµε µε δείκτες – 
περιγραφητές 

  



Ικανότητα	13(4Cs	
επικοινωνία)	

Περιγραφητές	
Ενσυναίσθησης	
(επικοινωνία	Β)	

Μπορεί	να	αναγνωρίζει	πότε	ένας	
σύντροφος	χρειάζεται	τη	βοήθειά	του/
της		

Εκφράζει	τη	συμπαράστασή	του/της	για	
τα	δεινά	που	βλέπει	να	συμβαίνουν	σε	
άλλους		

Λαμβάνει	υπόψη	του/της	τα	
συναισθήματα	των	άλλων	όταν	παίρνει	
αποφάσεις	

Διατυπώνει	την	άποψη	ότι	όταν	
συλλογίζεται	ανθρώπους	σε	άλλες	
χώρες,	συμμερίζεται	τις	χαρές	και	τις	
λύπες	τους	



	
Ικανότητα	
12(4Cs	

επικοινωνία)	

	
Περιγραφητές	

Δεξιότητας	ακρόασης	
και	παρατήρησης	
(επικοινωνίαΑ)	

Ακούει	προσεκτικά	τους	άλλους	

Παρακολουθεί	τις	χειρονομίες	των	
ομιλητών	και	συνολικά	τη	γλώσσα	του	
σώματος	για	να	μπορεί	να	διαπιστώνει	
το	νόημα	των	λόγων	τους	

Μπορεί	να	ακούει	αποτελεσματικά	
ώστε	να	αποκρυπτογραφεί	τα	νοήματα	
και	τις	προθέσεις	του	άλλου	

Δίνει	προσοχή	σε	όσα	οι	άλλοι	
υπονοούν	αλλά	δεν	λένε		



Δείκτες & αειφόρο σχολείο 
                                                       



Χαρακτηριστικά των  

Εργαστηρίων 

Δεξιοτήτων 

Διασύνδεση και ανταλλαγή καλών πρακτικών 

Μετασχηματισμός δια της εμπειρίας και του αναστοχασμού 

Περιγραφητές- δείκτες 
  
 

 

 



Και το συµπεριληπτικό σχολείο 

                                                       



Η πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

Διασύνδεση και ανταλλαγή καλών πρακτικών 

Μετασχηματισμός δια της εμπειρίας και του αναστοχασμού 

 Δίκτυα υποστήριξης....Πλατφόρμα 21+ 

Σχέδια Δράσης bottom up           κοινότητα-άτομο-
κοινότητα 

 Συνεργατικές πρακτικές 

Δια-λειτουργικότητα με το Π.Σ. 

 

 

 

 




