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 Οργανιςμοί, κρατικοί φορείσ, επιχειρθματίεσ και ερευνθτζσ απϋ όλο τον 
κόςμο ξεκίνθςαν προςπάκειεσ  επαναπροςδιοριςμοφ των ςτόχων τθσ 
εκπαίδευςθσ με βάςθ τισ νζεσ ανάγκεσ. 

 Οι προςεγγίςεισ τουσ ςυγκλίνουν ωσ προσ τον προςδιοριςμό των 
απαιτοφμενων για τον νζο αιϊνα δεξιοτιτων και προτείνουν μια 
ποικιλία μεκόδων για τουσ τρόπουσ που αυτζσ μποροφν να γίνουν 
πράξθ ςτθ δια βίου εκπαίδευςθ

 από το 1960 ωσ ςιμερα ζχουν ςτακερά ανοδικι πορεία οι 
αφθρθμζνεσ εργαςίεσ (abstract tasks) και ςτακερά κακοδικι οι 
χειρωνακτικζσ δουλειζσ και οι δουλειζσ ρουτίνασ 
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Εφαρμόηουμε αναλυτικά 
προγράμματα του 19ου

αιϊνα ςε κτίρια και 
οργανιςμοφσ του 20ου αιϊνα 
ενϊ οι μακθτζσ μασ, 
του 21ου αιϊνα, 
είναι αντιμζτωποι με ζνα 
απροςδιόριςτο μζλλον

B.Wellman
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 Επικοινωνία ςτθ μθτρικι γλϊςςα

 Επικοινωνία ςε ξζνεσ γλϊςςεσ 

 Μακθματικι και ςτοιχειϊδθσ επιςτθμονικι και τεχνολογικι 
ικανότθτα

 Ψθφιακι ικανότθτα  (κοινωνία τθσ πλθροφορίασ)

 Μεταγνωςτικι ικανότθτα (μακαίνω να μακαίνω)

 Διαπροςωπικι και κοινωνικι ικανότθτα

 Πνεφμα πρωτοβουλίασ και επιχειρθματικότθτα (enterpreneurship)

 Πολιτιςτικι ζκφραςθ
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 Να μάκει το άτομο πϊσ να μακαίνει:  γνωςτικά εργαλεία για να καταλάβει 
καλφτερα τον κόςμο  και να κζςει τισ ςωςτζσ βάςεισ για τθ μελλοντικι του 
μάκθςθ

 Να μάκει το άτομο πϊσ να ενεργεί: να ςυμμετζχει αποτελεςματικά ςτθν 
παγκόςμια οικονομία και κοινωνία

 Να μάκει το άτομο πϊσ να ηει μαηί με τουσ άλλουσ: κακιςτϊντασ το ικανό να 
ηει ςε ειρινθ και αρμονία με τουσ άλλουσ (με ςεβαςμό των ανκρϊπινων 
δικαιωμάτων, δθμοκρατικζσ αρχζσ, διαπολιτιςμικι κατανόθςθ)

 Να μάκει το άτομο πϊσ να υπάρχει: αυτοαναλυτικζσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 
για τθν ενδυνάμωςθ και τθν ψυχο-κοινωνικι πλθρότθτα ϊςτε να γίνει ζνασ 
ολοκλθρωμζνοσ άνκρωποσ.
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 αλλθλεπίδραςθ ςε ετερογενείσ ομάδεσ: θ ικανότθτα  να ςχετίηεται 
κανείσ καλά με τουσ άλλουσ, να ςυνεργάηεται, να διαχειρίηεται και 
να επιλφει ςυγκροφςεισ.

 αυτόνομθ δράςθ: θ ικανότθτα δράςθσ βλζποντασ τθ γενικι εικόνα, 
ο ςχεδιαςμόσ πλάνων ηωισ και προςωπικϊν ςτόχων, θ υπεράςπιςθ 
δικαιωμάτων, ενδιαφερόντων, ορίων και αναγκϊν – ενδυνάμωςθ 
για ηωι με νόθμα.

 χριςθ εργαλείων με αλλθλεπίδραςθ: ζλεγχοσ των κοινωνικο-
πολιτιςμικϊν εργαλείων όπωσ θ γλϊςςα, θ πλθροφορία, θ γνϊςθ 
και θ χριςθ φυςικϊν εργαλείων όπωσ οι υπολογιςτζσ - εξοικείωςθ 
με τα ίδια τα εργαλεία αλλά και ςυνδεςιμότθτα με τον κόςμο.
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 Δεξιότθτεσ μάκθςθσ και καινοτομίασ 
(4C: κριτικι ςκζψθ και θ επίλυςθ 
προβλιματοσ, θ επικοινωνία, θ 
ςυνεργαςία, θ δθμιουργικότθτα και θ 
καινοτομία)

 Δεξιότθτεσ πλθροφόρθςθσ, μζςων 
και τεχνολογίασ (πλθροφοριακόσ και 
ψθφιακόσ γραμματιςμόσ )

 Δεξιότθτεσ ηωισ και ςταδιοδρομίασ 
(ευελιξία, προςαρμοςτικότθτα, αυτό-
κακοδιγθςθ, παραγωγικότθτα, 
ευκφνθ, θγεςία , υπευκυνότθτα)
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 Τρόποι ςκζψθσ: δθμιουργικότθτα και  καινοτομία,  κριτικι 
ςκζψθ,  επίλυςθ προβλιματοσ,  λιψθ απόφαςθσ και 
μεταγνϊςθ (μακαίνω να μακαίνω).

 Τρόποι εργαςίασ: επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία ςε 
ομάδεσ.

 Εργαλεία εργαςίασ:  πλθροφοριακόσ και ψθφιακόσ 
γραμματιςμόσ.

 Ζϊντασ ςτον κόςμο: ςυμμετοχι ςτα κοινά, δεξιότθτεσ ηωισ 
και ςταδιοδρομίασ και  κοινωνικι ευκφνθ.
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Σςγκπίζειρ και ομοιόηηηερ 

ATC21S UNESCO OECD P21 Εςπ.Επιηποπή 

Τπόποι ζκέτηρ Μαθαίνυ να ξέπυ  
Μάθηζη και 

καινοηομία 

Μαθαίνυ να 

μαθαίνυ 
δεκηνπξγηθόηεηα θαη 

θαηλνηνκία, θξηηηθή 
ζθέςε, επίιπζε 

πξνβιήκαηνο, ιήςε 

απόθαζεο, καζαίλσ 
λα καζαίλσ,  

κεηαγλώζε 

  Δεκηνπξγηθόηεηα,  

θξηηηθή ζθέςε, 
επίιπζε πξνβιήκαηνο 

 

Τπόποι επγαζίαρ 
Μαθαίνυ να 

κάνυ 

Αλληλεπίδπαζη ζε 

εηεπογενείρ 

ομάδερ 

  

επηθνηλσλία, 

ζπλεξγαζία 

 ζρεηίδνκαη θαιά κε 

ηνπο άιινπο, 

ζπλεξγάδνκαη, 
εξγάδνκαη ζε νκάδεο,  

δηαρεηξίδνκαη θαη 

επηιύσ ζπγθξνύζεηο 

επηθνηλσλία, 

ζπλεξγαζία 

επηθνηλσλία ζε 

κεηξηθή γιώζζα θαη 

μέλεο γιώζζεο 

Επγαλεία 

επγαζίαρ 

Μαθαίνυ να 

κάνυ 

Χπήζη επγαλείυν 

με αλληλεπίδπαζη 

Πληποθόπηζη, 

μέζα και 

ηεσνολογία 

 

πιεξνθνξηαθόο 

θαη ςεθηαθόο 
γξακκαηηζκόο 

 ρξεζηκνπνηώ 

δηαδξαζηηθά ηε 
γιώζζα, ηα ζύκβνιά 

θαη ηα θείκελα, ηε 

γλώζε θαη ηελ 
πιεξνθνξία, ηελ 

ηερλνινγία 

πιεξνθνξηαθόο 

γξακκαηηζκόο, 
γξακκαηηζκόο ησλ 

κέζσλ 

 θαη ςεθηαθόο 
γξακκαηηζκόο 

Μαζεκαηηθή, 

επηζηεκνληθή θαη 
ηερλνινγηθή 

ηθαλόηεηα, ςεθηαθή 

ηθαλόηεηα 

Ζώνηαρ ζηον 

κόζμο 

Μαθαίνυ να 

ςπάπσυ και να ζυ 

μαζί ηοςρ άλλοςρ 

Αςηόνομη δπάζη 
Ζυή και 

ζηαδιοδπομία 
 

ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, 
δσή θαη θαξηέξα ζηνλ 

ηόπν θαη ηνλ 

πιαλήηε, πξνζσπηθή 
θαη θνηλσληθή 

ππεπζπλόηεηα, 
πνιηηηζηηθή επίγλσζε 

θαη ηθαλόηεηα 

 δξσ βιέπνληαο ηε 
ζπλνιηθή εηθόλα θαη 

δξνκνινγώ ζρέδηα 

δσήο θαη πξνζσπηθά 
πιάλα, ππεξαζπίδνκαη 

θαη δηεθδηθώ 
δηθαηώκαηα, 

ελδηαθέξνληα, όξηα 

θαη αλάγθεο 

επειημία θαη 
πξνζαξκνζηηθόηεηα, 

απηό-θαζνδήγεζε, 

θνηλσληθέο θαη 
δηαπνιηηηζκηθέο 

ηθαλόηεηεο, 
παξαγσγηθόηεηα θαη 

επζύλε, εγεζία θαη 

ππεπζπλόηεηα 

δηαπξνζσπηθή θαη 
θνηλσληθή ηθαλόηεηα,  

πξσηνβνπιία θαη 

επηρεηξεκαηηθόηεηα, 
πνιηηηζηηθή 

ζπλαίζζεζε θαη 
έθθξαζε 

Binkley et al. Delors et al. OECD 2005 www.p21.org Gordon et al. 
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 πλζον ο όροσ «δεξιότθτα» είναι διευρυμζνοσ και εμπεριζχει  
ςτάςεισ, αξίεσ και ικοσ ηωισ

 θ εκπαίδευςθ όχι μόνο αλλάηει ςτισ τυπικζσ δομζσ τθσ, αλλά 
εξαπλϊνεται και μεταςχθματίηεται ςε δια βίου εκπαίδευςθ

 θ επιχειρθματικότθτα ςυνδζεται ςτενά με τθν ζρευνα, τθν 
καινοτομία και τον ςυνδυαςμό ετερόκλθτων επιςτθμϊν προσ 
νζεσ κατευκφνςεισ

 «Χρειάηεςαι δουλειά; Ανακάλυψζ τθν»

 Σθμαντικό: πωσ χρθςιμοποιϊ τθ γνϊςθ
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εκπαίδευςθ

εργαςία

κοινωνία 
τθσ γνϊςθσ

ανκρϊπινο 
κεφάλαιο

εκκετικι 
πρόοδοσ 

τεχνολογίασ
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 Ένα επάγγελμα μπορεί να εξαφανιςτεί, αλλά ζνα ςφνολο ικανοτιτων-
δεξιοτιτων μποροφν να οδθγιςουν ςτθ δθμιουργία ενόσ νζου, ανφπαρκτου 
ςιμερα επαγγζλματοσ. 

 Η καλλιζργεια δεξιοτιτων ηωισ και καριζρασ κα επιτρζψει ςτουσ ςθμερινοφσ 
μακθτζσ και αυριανοφσ πολίτεσ να αντιμετωπίςουν με ετοιμότθτα το τυχαίο 
χρθςιμοποιϊντασ τα δθμιουργικά ςτοιχεία του χαρακτιρα τουσ. 

 Η αυτονομία  πρόςβαςθσ ςτθ γνϊςθ, ςτθν πλθροφορία και ςτθν αναηιτθςθ 
εργαςίασ κα είναι απαραίτθτο προςόν ςτθ μελλοντικι κοινωνία, αλλά 
ταυτόχρονα όλοι κα είμαςτε άρρθκτα ςυνδεδεμζνοι ςε δίκτυα κάκε είδουσ.

 Η ςυνεργαςία εκπαίδευςθσ και  επιχειρθματικότθτασ ζχει ιδθ αρχίςει και οι 
καρποί αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ κα αυξάνονται με εκκετικοφσ ρυκμοφσ και κα 
αλλάξουν τθ μορφι και των δφο
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https://www.youtube.com/watch?v=7KMM387HNQk


 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=URISERV:c11090&qid=1427738404382

 http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-
networks/aspnet/about-us/strategy/the-four-pillars-of-learning/

 http://www.oecd.org/innovation/research/oecdpublicationidentifieskeycompetenci
esforpersonalsocialandeconomicwell-being.htm

 http://www.p21.org/our-work/p21-framework

 http://www.atc21s.org/about.html

 https://www.youtube.com/user/ATC21S/videos
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