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Δεξιότητες που απαιτεί η κοινωνία του 21ου αιώνα

 Η ανταπόκριση με ευελιξία σε σύνθετα προβλήματα 

 Η αποτελεσματική επικοινωνία

 Η διαχείριση της πληροφορίας

 Η εποικοδομητική συνεργασία επίλυσης 

προβλήματος

 Η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας και η 

παραγωγή νέας γνώσης



Είναι επομένως απαραίτητες οι 

αλλαγές στο εκπαιδευτικό πλαίσιο: 

τι μαθαίνουν οι εκπαιδευόμενοι

πώς μαθαίνουν

πώς λειτουργούν τα σχολεία  

 Απαραίτητες είναι  επίσης  και οι αλλαγές 
στην αξιολόγηση και στη σύνδεσή της με τη 
διδασκαλία



2.βοηθά τους 

εκπαιδευτικούς στη 

βελτίωση των 

πρακτικών τους

5.Σε κάθε περίπτωση η 

καταλληλότερη 

στρατηγική είναι ο 

συνδυασμός 

διαφορετικών πηγών 

αλλαγές



Καλύπτει ένα ευρύ 
και άμορφο σώμα 
γνώσεων και 
δεξιοτήτων οι 
οποίες δεν είναι 
εύκολο να:

καθοριστούν                     

κωδικοποιηθούν                      

κατηγοριοποιηθούν

Δεν ορίζεται πάντα 
με σαφήνεια, 
γεγονός που οδηγεί 
συχνά σε σύγχυση 
και σε 
διαφορετικές 
ερμηνείες

Χρησιμοποιείται 
κάτω από την ίδια 
ομπρέλα με 
σχετικούς όρους, 
όπως: διαθεματικές
και διεπιστημονικές 
δεξιότητες ή 
εγκάρσιες δεξιότητες 
μεταξύ άλλων, οι 
οποίοι δεν είναι 
συνώνυμοι.

O όρος «δεξιότητες για τον 21ο αιώνα»



Ο όρος «δεξιότητες» χρησιμοποιείται

γενικότερα για να περιγράψει τι γνωρίζει, τι

κατανοεί και τι μπορεί να κάνει ένα

πρόσωπο.

Σύμφωνα με το Νέο Θεματολόγιο Δεξιοτήτων για την 
Ευρώπη στα πλαίσια της «Συνεργασία για την ενίσχυση του 
ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της 
ανταγωνιστικότητας» (2016):



Στην παρούσα εισήγηση χρησιμοποιείται ως πλαίσιο 
αναφοράς το μοντέλο δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που 
παρουσίασαν οι Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley, 

Miller-Ricci & Rumble (2012) 

 Οι ερευνητές μελέτησαν σχετικά αναλυτικά 
προγράμματα και αξιολογικά πλαίσια από διαφορετικές χώρες.

Από την παραπάνω έρευνα προέκυψε μια ευρεία και 
εκτενής λίστα δέκα σημαντικών δεξιοτήτων 
απαραίτητων για τον 21ο αιώνα που περιλαμβάνει 
όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις.



Διαστάσεις της κάθε δεξιότητας 

Γνώση

Δεξιότητες

Συμπεριφορές
αξίες  και ηθικές 

αρχές

Περιλαμβάνει όλες τις
απαιτούμενες γνώσεις για κάθε
μία από τις δεξιότητες

Περιλαμβάνει όλες τις ικανότητες,
δεξιότητες και διαδικασίες βάσει
των οποίων διαμορφώνεται
το πλαίσιο των αναλυτικών
προγραμμάτων

Αναφέρεται σε συμπεριφορές και
στάσεις που πρέπει να επιδεικνύουν
οι μαθητές σε σχέση με την κάθε
μια από τις δεξιότητες



1.
Δημιουργικότητα 
και Καινοτομία .

2. Κριτική σκέψη,
Επίλυση
προβλήματος 
Διαχείριση και 
Λήψη Απόφασης

3. Μαθαίνοντας 
να Μαθαίνεις: 
Μεταγνώση

4. 
Επικοινωνία

5. 
Συνεργασία 

(ομαδική 
εργασία)

6. 
Πληροφοριακ
ή Παιδεία

7. Παιδεία της 
Τεχνολογίας 
της 
Πληροφορίας 
και της 
Επικοινωνίας 
(Τ.Π.Ε.)

8.Η Ικανότητα του 
Υπεύθυνου Πολίτη σε 
εθνικό και παγκόσμιο 
επίπεδο.

9.Ζωή και Καριέρα

10.Προσωπική και 
Κοινωνική 
Υπευθυνότητα –
συμπεριλαμβανομένης 
της Πολιτισμικής 
Αφύπνισης και 
Δεξιότητας.

10 δεξιότητες του 21ου Αιώνα οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε 4 ομάδες και στις 
οποίες θα βασιστούν τα κριτήρια και οι αξιολογήσεις αλλά και το προτεινόμενο 

Μοντέλο!

Α.Τρόποι Σκέψης Β.Τρόποι Εργασίας Γ. Εργαλεία Eργασίας
Δ. Διαβιώνοντας σε

Έναν Κόσμο



Τρόποι σκέψης : Μεταγνώση (μαθαίνω πώς να μαθαίνω)

Α. 

Γνώση

 Γνώση και κατανόηση των επιθυμητών μεθόδων μάθησης, 

ικανοτήτων και αδυναμιών. 

 Επίγνωση των ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 

συνεπαγόμενων δυνατοτήτων σταδιοδρομίας.

Β. 

Δεξιότητες

 Αποτελεσματική αυτοδιαχείριση μάθησης & σταδιοδρομίας. 

Έμφαση σε αυτονομία, πειθαρχία, επιμονή, διαχείριση 

πληροφορίας στην μαθησιακή διαδικασία. 

 Επικέντρωση & κριτικός προβληματισμός στο αντικείμενο & στο 

σκοπό της μάθησης

 Αποτελεσματική επικοινωνία με χρήση κατάλληλων  

παραγλωσσικών στοιχείων, υποστηρικτικών της 

προφορικότητας / δυνατότητα κατανόησης - παραγωγής 

ποικίλων  πολυμεσικών μηνυμάτων (γραπτών ή προφορικών, 

λεκτικών ή μη) 

Γ. 

Συμπεριφορές

Αξίες

Ηθικές αρχές

 Αυτοαντίληψη που ενέχει την επιθυμία για περαιτέρω ανάπτυξη 

ικανοτήτων – Aυτοπεποίθηση

 Θετική στάση απέναντι στη μάθηση – Ανάληψη σχετικών 

πρωτοβουλιών

 Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

 Επίγνωση και ανασκευή εσφαλμένων αντιλήψεων



ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α. 

Γνώση

 Ικανότητα στην μητρική γλώσσα : γνώση λεξιλογίου, 

γραμματικής , τύπων λεκτικής αλληλεπίδρασης

 Ικανότητα σε επιπρόσθετη γλώσσα/γλώσσες: γνώση

λεξιλογίου, γραμματικής, πολιτιστικών διαφορών

Β. 

Δεξιότητες

 Ικανότητα στην μητρική γλώσσα και στις πρόσθετες 

γλώσσες/γλώσσα : ικανότητα  επικοινωνίας, γραπτού 

/προφορικού  λόγου, σωστή ακρόαση , κατανόηση 

κειμένων , γραφής κειμένων ,διαμόρφωσης επιχειρημάτων

Γ. 

Συμπεριφορές

Αξίες

Ηθικές αρχές

 Ικανότητα στην μητρική γλώσσα :θετική στάση στη 

μητρική  γλώσσα , αυτοπεποίθηση λόγου, αγάπη για τη 

λογοτεχνία

 Ικανότητα σε πρόσθετη γλώσσα/γλώσσες : ευαισθησία 

στις πολιτιστικές διαφορές.



Τρόποι Εργασίας – Συνεργασία, Ομαδική Εργασία

Α. 

Γνώση

 Αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τους άλλους 

 Αποτελεσματική εργασία σε ποικίλες ομάδες

 Διαχείριση πρότζεκτ: γνώση σχεδιασμού, διαδικασίας 

και επίτευξης στόχων

Β. 

Δεξιότητες

 Αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τους άλλους  

 Αποτελεσματική εργασία με ποικίλες ομάδες

 Διαχείριση πρότζεκτ: προγραμματισμός

 Καθοδήγηση και οδήγηση των άλλων

Γ. 

Συμπεριφορές

Αξίες

Ηθικές αρχές

 Αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τους άλλους: 

επαγγελματισμός

 Αποτελεσματική εργασία σε διάφορες ομάδες: 

σεβασμός και αποδοχή πολιτιστικών διαφορών

 Διαχείριση πρότζεκτ: επιμονή στους στόχους

 Να είσαι υπεύθυνος απέναντι στους άλλους 



Είναι σαφές ότι η καλλιέργεια των δεξιοτήτων 

που αναφέρθηκαν προϋποθέτει ένα διαφορετικό 

περιβάλλον μάθησης και αξιολόγησης.  

Ένα τέτοιου είδους περιβάλλον μπορεί 

να δημιουργήσει η αυθεντική μάθηση.



Με τον όρο αυθεντικό πλαίσιο μάθησης εννοούμε:

«τις κανονικές πρακτικές μιας κουλτούρας, 

όπου τα  νοήματα και οι στόχοι αποτελούν

κοινωνικές κατασκευές και διαπραγματεύσεις 

μεταξύ παλαιών και νέων μελών μίας κοινότητας» 

Brown, Collins 

& Duguid 

(1989) 



Ορισμός αυθεντικής μάθησης
Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει αξία στον πραγματικό κόσμο. Είναι
μάθηση που χρησιμοποιείται για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων και
για την ολοκλήρωση εργασιών.

υπόθεση

παρατήρηση

σχεδιασμό 

έλεγχο της υπόθεσης και 

αποτελέσματα της 

διερεύνησης

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή 

μέθοδο της απομνημόνευσης και 

του τεστ, αναδεικνύει τον κριτικό 

τρόπο σκέψης και εργασίας στη 

μαθητική νοοτροπία 

προτείνοντας την επιστημονική 

ακολουθία:



Περιλαμβάνει συνθήκες ή εργασίες 
που αναπαριστούν καταστάσεις της 

πραγματικής ζωής 

Είναι η εφαρμογή γνώσεων ή 
δεξιοτήτων, όπως 

- η επίλυση προβλήματος 
- η κριτική σκέψη. 

Είναι η μάθηση από εμπειρία που εστιάζει σε
προβλήματα του πραγματικού κόσμου και αξιοποιεί
πολλαπλές ειδικότητες.

Πρόκειται για παιδαγωγική προσέγγιση που επιτρέπει στους
μαθητές να εξερευνήσουν, να συζητήσουν και να κατασκευάσουν
πολυθεματικά σενάρια και σχέσεις γύρω από θέματα που τους
απασχολούν.

«αυθεντική 
μάθηση» (authentic 

learning) 



Η βασική ιδέα της αυθεντικής

μάθησης στηρίζεται στην

αντίληψη ότι ενδεχομένως οι

εκπαιδευόμενοι να επιδείξουν

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για

αυτά που μαθαίνουν εάν αυτά:

αντανακλούν την πραγματική ζωή

είναι πρακτικά και χρήσιμα 

αφορούν ζητήματα που είναι σημαντικά και 
εφαρμόσιμα για τη ζωή εκτός του 
μαθησιακού περιβάλλοντος.



 Ποικιλία πηγών και 

οπτικών

 Ενσωματωμένη 

Αξιολόγηση

 Συσχέτιση με τον 

πραγματικό κόσμο

 Ανοικτά προβλήματα

 Συνεργασία

 Πολλαπλές ερμηνείες και 

αποτελέσματα

 Μαθητοκεντρική τάξη

 Διεπιστημονική οπτική

 Έρευνα

 Αξιοποίηση αυθεντικών 

εργασιών

 Ενεργητικός τρόπος μάθησης

Χαρακτηριστικά της αυθεντικής 
μάθησης



καλλιεργεί 

συνεργασία

διαλλακτικότητα

διαπραγμάτευση

συμβάλλει στη 

διαμόρφωση πολιτών 

με συγκροτημένη ατομική 
και κοινωνική ταυτότητα

με  κριτική σκέψη 

με γνωστική αυτονομία

με δημοκρατικό ήθος



LOGOΣυμβολή των αυθεντικών περιβαλλόντων

στην έννοια του εαυτού

στο διαπροσωπικό στιλ συμπεριφοράς

στη διαμόρφωση 

της κοινωνικό-ηθικής 

συνείδησης και 

συμπεριφοράς

στις λειτουργικές συζεύξεις μεταξύ 

του εγκεφάλου και του περιβάλλοντοςστις διαδικασίες εκπαίδευσης 

και μάθησης 

στις διαδικασίες

απόκτησης της γνώσης

στο υποκειμενικό βίωμα 

του σύγχρονου ανθρώπου





ο εκπαιδευόμενος 
αναπτύσσει την 
δυνατότητα να γνωρίζει 
τις ικανότητές του

Αυθεντική Αξιολόγηση

είναι η  

συστηματική 

διαδικασία 

συλλογής και 

καταγραφής 

ποικίλων 

στοιχείων

Δείχνει την πρόοδο 
ενός εκπαιδευόμενου 
μέσα σ’ ένα πλαίσιο 
διδασκαλίας - μάθησης 



Καταφέρνει να εισαγάγει τον «πραγματικό 
κόσμο» μέσα στη σχολική αίθουσα. 

Περιλαμβάνει:

Α. Μελέτες περίπτωσης

Β. Ασκήσεις ανάληψης ρόλων

Γ. Σύνθεση & λύση 
προβλημάτων

Δ. Δραστηριότητες 
βασισμένες σε προβλήματα

Ε. Συμμετοχή σε εικονικές ή μη 
κοινότητες



ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών (π.χ. 

τεστ και προφορική εξέταση)

Ημιδομημένος διάλογοςμεταξύ των 

συμμετεχόντων στη μαθησιακή 

διαδικασία

Συνθετικές δημιουργικές – διερευνητικές 

εργασίες (Σχέδια εργασίας projects)



ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με ερωτήσεις
ανάπτυξης ή αντικειμενικού τύπου

 Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming) Παρατήρηση

 Συνέντευξη

 Αυτοαξιολόγηση

 Ετεροαξιολόγηση

 Προσομείωση



 Ποσοτικά μέσα (βαθμός)

 Portfolio

 Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics)

 Εννοιολογικός χάρτης

 Ημερολόγιο

 Πεδίο δυνάμεων

ΜΕΣΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ – ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ



Οι TΠE δημιούργησαν ένα ενδιαφέρον, το οποίο 

περιγράφεται ως 

«αξιολογώντας το απρόσιτο» (Nunes et al.2003 ) ,όπως:

 Η μεταγνώση 

 Η δημιουργικότητα 

 Η επικοινωνία 

 Η μάθηση για τη μάθηση και 

 Οι δεξιότητες της δια βίου μάθησης 

(Anderson 2009; Deakin Crick et al. 2004 ) 

 Η έντονη χρήση της οπτικοποίησης και της προσομοίωσης αποτελούν 

παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ΤΠΕ επηρεάζουν τον τρόπο 

μέτρησης των διάφορων δεξιοτήτων (Wegerif and Dawes 2004).

H ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΤΩΝ  ΤΠΕ



Δεξιότητες όπου εστιάζει η αυθεντική 

Γνωστικές Δεξιότητες



Κοινωνικές / Επικοινωνιακές 

Δεξιότητες



Για να καλλιεργήσουμε μετα-γνωστικές δεξιότητες 

στηρίζουμε τους εκπαιδευόμενους:

να δομήσουν 

κριτική σκέψη

να οδηγηθούν σε διαδικασίες 

αναστοχαστικής διαχείρισης της 

γνώσης και αυτο-αξιολόγησης



Τα κρίσιμα επομένως ερωτήματα που 
τίθενται είναι τα εξής:

Με επίκεντρο τη γνώση Με επίκεντρο τηv 
κατανόηση



Τα κρίσιμα επομένως ερωτήματα που 
τίθενται είναι τα εξής:

Με επίκεντρο την 
κοινότητα

Με επίκεντρο την 
αξιολόγηση



 Η έκδοση καλύπτει τριάντα πέντε διατομεακές ικανότητες 

όπως ορίστηκαν  στο «Marco Pedagógico» (Παιδαγωγικό 

Πλαίσιο) (2001) που εκδόθηκε από το Πανεπιστήμιο του 

Deusto. 

 Το αντικείμενο της δημοσίευσης, είναι να παρουσιάσει 

ένα ευρύ φάσμα γενικών ή εγκάρσιων δεξιοτήτων ως  

σημείο έναρξης προς επιλογή για κάθε σταδιοδρομία ή 

πτυχίο.

Στο Βιβλίο : Competence-based Learning -A proposal for the 

assessment  of generic competences,  University of Deusto, Spain 2008



 Εργαλειακές δεξιότητες: θεωρούνται ως μέσα ή εργαλεία 

για την απόκτηση ενός δεδομένου τέλους

 Διαπροσωπικές δεξιότητες: διαφορετικές  δεξιότητες που 

επιτρέπουν στους ανθρώπους να αλληλεπιδράσουν καλά 

με τους άλλους.

 Συστημικές δεξιότητες: αφορούν στην κατανόηση ενός 

ολόκληρου συνόλου ή συστήματος. Απαιτούν συνδυασμό 

φαντασίας, ευαισθησίας και την ικανότητα να δούμε πώς 

τα μέρη ενός συνόλου είναι αλληλένδετα.

Το Παιδαγωγικό Πλαίσιο του Πανεπιστημίου του Deusto διακρίνει 

τρεις τύπους γενικών ή εγκάρσιων δεξιοτήτων:



Πίνακας γενικών ή εγκάρσιων δεξιοτήτων ( Univ. Deusto)

ΕΡΓΑΛΕΙΑΚΕΣ Γνωστικές Αναλυτική, συστημική, κριτική, λογική, αναλογική, πρακτική, ομαδική, 
δημιουργική σκέψη 

Μεθοδολογικές Διαχείριση χρόνου
Επίλυση προβλημάτων
Λήψη απόφασης

Προσανατολισμός μάθησης-στρατηγική μάθησης ?????
Σχεδιασμός 

Τεχνολογικές Χρήση υπολογιστών
Χρήση Βάσεων Δεδομένων 

Γλωσσικές Προφορική επικοινωνία
Γραπτή επικοινωνία
Γνώση ξένων γλωσσών

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ Ατομικές Αυτό-κινητοποίηση
Διαφορετικότητα και Διαπολιτισμικότητα
Προσαρμοστικότητα και αντοχή στο περιβάλλον
Ηθική 

Κοινωνικές Διαπροσωπική επικοινωνία
Ομαδικότητα
Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ Οργανοτικότητα Διαχείριση βάση στόχων
Project management 
Προσανατολισμός ποιότητας

Επιχειρηματικό πνεύμα Δημιουργικότητα
Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία 

Ηγεσία Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
Ηγεσία 



Η κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων του παν. Deusto φαίνεται να συμφωνεί και

να εφάπτεται τόσο με τα χαρακτηριστικά των 10 δεξιοτήτων του 21ου αιώνα του

μοντέλου,

όσο και με τις προσεγγίσεις:

 στην Agenda 2030 του ΟΗΕ για 

την Αειφόρο ανάπτυξη

 στο Νέο Θεματολόγιο 2016

Δεξιοτήτων για την Ευρώπη 

στα πλαίσια της 

«Συνεργασία για την 

ενίσχυση του ανθρώπινου 

δυναμικού, της 

απασχολησιμότητας και της 

ανταγωνιστικότητας» στην 

Ε.Ε.



Στο Νέο Θεματολόγιο 2016 Δεξιοτήτων για την Ευρώπη στα πλαίσια της

«Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της

απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας» στην Ε.Ε. σχεδιάζονται

διεισδυτικές δράσεις :



I. Νέα Προγράμματα Σπουδών

II. Νέες Διδακτικές Μέθοδοι

III. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

IV. Αξιολόγηση

V. Νέα Υποδομή και Εξοπλισμός



 Τη στήριξη ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Την προώθηση διεπιστημονικών και συνεργατικών 

προσεγγίσεων εντός των ιδρυμάτων

 Τη στήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης για την 

ενίσχυση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών 

 Τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και την εισαγωγή 

τους στην τάξη 

 Την τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος. 

Η αυθεντική εκπαίδευση περιλαμβάνεται στο πνεύμα το ενιαίου 

κοινοτικού πλαισίου, που αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην 

καινοτομία στις παιδαγωγικές μεθόδους με συνισταμένες όπως:



Agenda 2030 του ΟΗΕ για την Αειφόρο ανάπτυξη

Η σύνδεση της αειφόρου 

ανάπτυξης µε την εκπαίδευση, 

γίνεται σαφής Agenda 2030 του 

ΟΗΕ για την Αειφόρο ανάπτυξη, 

αναφέρεται ότι η κατάλληλη 

εκπαίδευση αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την επίτευξη των 

στόχων της αειφορίας, τόσο σε 

τοπικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο

Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στέκεται ως μέσο προετοιμασίας,

διερεύνησης και επαναπροσδιορισμού αξιών, αντιλήψεων, στάσεων για το

περιβάλλον και αποκτά ιδιαίτερη αξία για τη δημιουργία μιας κοινωνίας που

αυτοσυντηρείται και ευημερεί οικολογικά και κοινωνικά, δηλαδή μιας αειφορικά

βιώσιμης κοινωνίας.



Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα μπορούν να συνθέσουν
εποικοδομητικά τον -διαφορετικά- απροσπέλαστο όγκο
γνώσεων και πληροφοριών που υπάρχει διαθέσιμος και
συνεχώς αναπαράγεται.

Οι 17 στόχοι για την αειφόρο ανάπτυξη και οι 169 επιμέρους στόχοι
αφορούν την κλίμακα και την φιλοδοξία του νέου παγκόσμιου σχεδίου.
Θέτουν σαν βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και την ενδυνάμωση
της ισότητας των γυναικών και των νέων κοριτσιών.
Επιχειρούν την αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα σε τρεις
κατευθύνσεις ανάπτυξης: τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον
περιβαλλοντικό.
Οι στόχοι και οι κατευθύνσεις έχουν μεγάλη σημασία για τις δράσεις της
ανθρωπότητας στα επόμενα 15 χρόνια.

Με αυτό τον τρόπο οικοδομείται η δυνατότητα για μια
διεισδυτική μελέτη των πραγματικών αναγκών στο
σύγχρονο κόσμο.



«ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ»

Κασιμάτη Αικατερίνη 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Παιδαγωγικού Τμήματος  
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε


