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Σύγχρονες προκλήσεις
 Οι σημερινοί μαθητές και φοιτητές προετοιμάζονται

για να ζήσουν σε ένα περιβάλλον που δεν μπορούμε
να προβλέψουμε….

 Να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες που δεν έχουν
ακόμη ανακαλυφθεί…

 Να κάνουν εργασίες που δεν υπάρχουν ακόμη…

 Να λύνουν προβλήματα τα οποία δεν γνωρίζουμε
ακόμη ότι είναι προβλήματα…..
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ΟΙ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ΑΠΟΚΤΟΥΝ  ΒΑΡΥΝΟΥΣΑ  ΣΗΜΑΣΙΑ   

Από  το  «τι  
πρέπει να  
γνωρίζω»

Στο «πώς  
να  μαθαίνω  
και τι  
μπορώ  να  
κάνω  με 
αυτά  που  
έμαθα»

Έτσι  προκύπτει  η  ανάγκη  της  καλλιέργειας  και της 
ανάδειξης των  γνώσεων , ικανοτήτων και δεξιοτήτων  
κατόπιν  «Αυθεντικής  Αξιολόγησης», όπως  δηλαδή 
αυτές  επιδεικνύονται σε  πραγματικές  συνθήκες ( ή 
σχεδόν πραγματικές).

ΓΝΩΣΕΙΣΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
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Μεταβιβάσιμες δεξιότητες

 Ο  κριτικός τρόπος σκέψης

 Η ετοιμότητα στο τυχαίο

 Η  δημιουργικότητα

 Η  πρωτοβουλία

 Η  επίλυση προβλημάτων

 Η  αξιολόγηση των κινδύνων

 Η  λήψη αποφάσεων  

 Η  εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων -
συναισθηματική νοημοσύνη

 Η  ικανότητα ομαδικής εργασίας

 Η  προσαρμοστικότητα
Συνδέονται μεταξύ τους σε τέτοιο βαθμό 
ώστε, αν όχι πάντα, τις περισσότερες φορές, 
η καλλιέργεια της μιας να είναι στενά 
συνυφασμένη με την καλλιέργεια της άλλης.





Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, δηλαδή να:

 είμαστε ικανοί να παίρνουμε αποφάσεις, όταν χρειάζεται.

 πραγματοποιούμε τις αποφάσεις μας, αναλαμβάνοντας την 
ευθύνη για το αποτέλεσμα.

 παίρνουμε, σχετικά γρήγορα, «καλές» αποφάσεις σε σχέση με 
το σκοπό μας.



Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, δηλαδή να:
 είμαστε ικανοί να ερμηνεύουμε τα μηνύματα που δεχόμαστε.

 συνεννοούμαστε αποτελεσματικά με τους άλλους.

 μπορούμε να εκφράζουμε τις ιδέες και τις απόψεις μας 
προφορικά ή/και γραπτά, σε μια - τουλάχιστον - ξένη 
γλώσσα.



Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, δηλαδή να:

 εργαζόμαστε για έναν κοινό στόχο μαζί με άλλα άτομα, με 
ομαδικό πνεύμα.

 μπορούμε να λειτουργήσουμε δημιουργικά σε ένα ομαδικό 
έργο.

 συμβάλουμε σε μια ομαδική δουλειά ενεργά και ισότιμα.



«Ετοιμότητα στο τυχαίο»

 Η «Ετοιμότητα στο τυχαίο», αναφέρεται στην ικανότητα που έχουμε να
εκμεταλλευόμαστε προς όφελός μας τα απρόοπτα συμβάντα στη
σταδιοδρομίας μας. Καθώς η αστάθεια αποτελεί μια πραγματικότητα
στις μέρες μας, η δεξιότητα αυτή μας βοηθάει να είμαστε ανοιχτοί στις
νέες ευκαιρίες και αλλαγές στη ζωή μας, έτσι ώστε να
ανταποκρινόμαστε με επιτυχία σε συνθήκες αβεβαιότητας.

 Η ευελιξία, η αισιοδοξία, η περιέργεια και η ανάληψη πρωτοβουλίας για
να ξεκινήσει κανείς κάτι νέο χωρίς να φοβάται την αποτυχία είναι
ορισμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την παραπάνω δεξιότητα. Η
παρακάτω άσκηση, δεν έχει σωστές και λάθος απαντήσεις. Στοχεύει να
σε βοηθήσει να αναλογιστείς πως αντιμετωπίζεις τις νέες ευκαιρίες για
να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο.



Επαγγελματική 
προσαρμοστικότητα

Η «Επαγγελματική προσαρμοστικότητα» είναι μια δεξιότητα
που σχετίζεται με το πώς διαχειρίζεσαι και αξιοποιείς την αλλαγή
σε επαγγελματικούς ρόλους και καθήκοντα, καθώς και το πώς
ανακτάς τις δυνάμεις σου όταν αλλαγές και απρόβλεπτα
γεγονότα μεταβάλλουν τα σχέδια της σταδιοδρομίας σου. Η
ικανότητα να θέτεις στόχους, έχοντας ταυτόχρονα ένα αίσθημα
αισιοδοξίας για το μέλλον σου, χαρακτηρίζει την παραπάνω
δεξιότητα.



Επίλογος
 Η καλλιέργεια των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων θεωρείται μείζονος σημασίας

προκειμένου οι μαθητές, οι πολίτες του μέλλοντος να είναι ικανοί να
ανταποκριθούν στις επαγγελματικές, οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες που
αναμένονται έχοντας υιοθετήσει τη στάση του ενεργού πολίτη.

 Αυτές θα του επιτρέπουν να μετακινείται με επιτυχία σε συναφή
επαγγέλματα των αρχικών σπουδών του ή και εντελώς διαφορετικά μέσω
νέας εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

 Οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες μαθαίνονται, καλλιεργούνται και
αναπτύσσονται στη τυπική, στη μη τυπική και στην άτυπη εκπαίδευση.

 Με αυτή την οπτική σημαντικός προς την κατεύθυνση αυτή είναι ο ρόλος
των εκπαιδευτικών οι οποίοι εκτός της διδασκαλίας του διδακτικού τους
αντικείμενου είναι αντιμέτωποι με τις σύγχρονες προκλήσεις στις οποίες
είναι αναγκαίο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά με τελικά ωφελούμενους
τους νέους μας.



 ΣΑΣ   ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


