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4 επίπεδα πξνζδνθώκελσλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε  

κε ηνπο 4 ππιώλεο εθπαίδεπζεο ηεο  UNESCO(1996). Έκθεση της διεθνούς επιτροπής για την 

εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, υπό την προεδρία του Jacques Delors. Εκπαίδεσζη: Ο θηζασρός 

ποσ κρύβει μέζα ηης. Εκδόσεις UNESCO: 
Παρίσι 1996. 

Βασικές Έννοιες  

 

 

Μαθαίνω να μαθαίνω (Γνώσεις) 
  

 Να παξαηεξνύλ,  

 Να πεξηγξάθνπλ  

 Να αλαιύνπλ ηηο  πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο 

παξέρνληαη  

 Να αληηιακβάλνληαη ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

ελόο δεηήκαηνο. 

 Να πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ελόο 

δεηήκαηνο 

 Να δηεπθξηλίδνπλ 

 Να νξηνζεηνύλ 

 Να θαηαλννύλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

 Να νξίδνπλ 

 Να ελεκεξσζνύλ /λα πιεξνθνξεζνύλ 

 Να εμνηθεηώλνληαη 

 Να θαηεγνξηνπνηνύλ 

 Να εξκελεύνπλ 

 Να αλαθέξνπλ 

 Να απαξηζκνύλ 

 Να ηεξαξρνύλ 

 

2Εντοπιςμόσ του θέματοσ  

 

 

Μαθαίνω να κάνω 

 

 Να εληνπίδνπλ 

 Να παξαηεξνύλ 

 Να θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

 Να δηαθξίλνπλ 

 Να αλαγλσξίδνπλ  

 Να ζπγθεληξώζνπλ 

 Να ελεκεξώλνληαη 

 Να θαηαγξάθνπλ 

 Να αλαιύνπλ 

 Να δηαηππώλνπλ 

 Να αληηιακβάλνληαη ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

ελόο δεηήκαηνο. 

 Να παξνπζηάδνπλ ηηο παξαηεξήζεηο,  

 Να εθαξκόδνπλ  

 Να ιακβάλνπλ απνθάζεηο \ 

 Να νξγαλώλνπλ  

 Να ζπζρεηίδνπλ 

 Να αλαδεηνύλ δηαθνξεηηθέο ιύζεηο γηα ηελ 

επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο  



3 Διερεύνηση τοσ θέματος 

 

 

Μαθαίνω να είμαι 

  

 Να ζπιιέγνπλ ζηνηρεία από πξσηνγελείο θαη 

δεπηεξνγελείο  

 Να νξγαλώλνπλ 

 Να θαηαζθεπάδνπλ 

 Να ζπλδένπλ  

 Να πξνβιέπνπλ 

 Να εξκελεύνπλ έλα δήηεκα θαη λα θαηαιήγνπλ 

ζε ζπκπεξάζκαηα. 

 Να ζπδεηνύλ  

 Να ζπζρεηίδνπλ 

 Να επηρεηξεκαηνινγνύλ 

 Να έρνπλ απηνπεπνίζεζε θαη λα ππνζηεξίδνπλ 

ηηο απόςεηο ηνπο θαη ηηο ζέζεηο ηνπο πνπ 

βαζίδνληαη ζε επηρεηξήκαηα. 

 Να ζθέπηνληαη δεκηνπξγηθά  

 Να αλαπηύζζνπλ ηελ  απηό-έθθξαζε θαη ηελ 

επηθνηλσλία 

 Να δηαπξαγκαηεύνληαη  

 Να είλαη ππεύζπλνη 

 

 

4 Λήψη αποφάςεων -  Δράςη 

 

 

 

(Μαθαίνω να ζω και να 

εργάζομαι) 

 

 

 Να αλαδεηνύλ 

 Να αμηνινγνύλ 

 Να απνθαζίδνπλ 

 Να ζρεδηάδνπλ 

 Να νξγαλώλνπλ 

 Να θνηλνπνηνύλ 

 Να δξνπλ  

 Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

 Να ζπλεξγάδνληαη/θαη λα δνπιεύνπλ ζε νκάδεο 

 Να ζπκκεηέρνπλ  

 Να θαηαλέκνπλ δεκνθξαηηθά θαη ηζόηηκα ηηο 

επζύλεο 

 

 

 

 

 


