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1.

Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό μας πρόγραμμα για τις βασικές ικανότητες και
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «YOTE» "Ενδυνάμωση της Νεολαίας».
Το έργο έχει ως σκοπό να βελτιώσει τις ικανότητες και την απασχολησιμότητα
των νέων οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην είσοδο στην αγορά εργασίας.
Η μεθοδολογία αυτού του «διαδικτυακού προγράμματος», σχετικά με τις
βασικές δεξιότητες και την Ευρωπαϊκή κινητικότητα έχει δημιουργηθεί από
ειδικούς. Το μάθημα συνδυάζει ένα θεωρητικό μέρος και μια πρακτική άσκηση
για την εμπεριστατωμένη γνώση της βασικής δεξιότητας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ως «βασική δεξιότητα το συνδυασμό γνώσεων,
δεξιοτήτων και στάσεων κατάλληλων για το περιεχόμενο. Οι βασικές ικανότητες
είναι εκείνες τις οποίες χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους ολοκλήρωση
και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την
απασχόληση».
Υπάρχουν 8 βασικές δεξιότητες που βασίζονται στη σύσταση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 που θεωρούνται
απαραίτητες για τη δια βίου μάθηση:
1) Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες;
2) Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα;
3) Μαθηματικές δεξιότητες και βασικές δεξιότητες στις επιστήμες και στην
τεχνολογία;
4) Ψηφιακές δεξιότητες;
5) Μαθαίνω πώς να μαθαίνω;
6) Κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες;
7) Αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας;
8) Πολιτιστική γνώση και έκφραση;

Αυτές οι δεξιότητες είναι οι ίδιες για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
αποτελούν ένα πρώτο βήμα προς την εναρμόνιση των εκπαιδευτικών
συστημάτων.
Οι βασικές δεξιότητες είναι συμβατές και συμπληρωματικές με οποιαδήποτε
σπουδή ή πτυχίο, και παρέχουν «προστιθέμενη αξία» στην κοινωνική και
προσωπική ανάπτυξη των νέων και ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της
κοινωνικής συνοχής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Πλεονεκτήματα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος σχετικά με τις Βασικές
Δεξιότητες ως ένα «Διαδικτυακό Πρόγραμμα»
2.

Προσβασιμότητα: Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προσβάσιμο για
τους εκπαιδευόμενους όταν το χρειάζονται. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να
αναθεωρήσουν το θεωρητικό μέρος και να συμμετέχουν στο φόρουμ όταν
θέλουν. Μέσω των φόρουμ μπορούν να μοιραστούν απόψεις και υλικά για να
αυξήσουν τις γνώσεις τους.
Ευελιξία: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα
σχετικά με τις βασικές δεξιότητες, ανά πάσα στιγμή, από οπουδήποτε μπορούν
να συνδεθούν, αφού οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται μόνο έναν υπολογιστή και
πρόσβαση στο διαδίκτυο για να λάβουν τα διαδικτυακά μαθήματα. Θα ελέγχουν
το χρόνο της μελέτης τους, και θα μπορούν να κάνουν μια παύση όποτε
θελήσουν.
Πλεονεκτήματα για το περιβάλλον: Τα υλικά (θεωρητικό μέρος, βιβλιογραφία,
μελέτη περίπτωσης κλπ.) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του έργου, και δεν είναι
απαραίτητο να τα εκτυπώσετε. Έτσι εξοικονομεί ενέργεια και φυσικούς πόρους.

3.

Πρόσβαση στο Πρόγραμμα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Πρόγραμμα παρακαλώ κάντε κλικ στον
παρακάτω σύνδεσμο:
http://trainingcourses.yote.eu/
Βήμα Πρώτο: Εγγραφή Χρήστη:
Παρακαλείσθε να εισάγετε το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης σας,
εθνικότητα, επόπτη, χώρα διαμονής και e-mail. Μετά από αυτό, θα έχετε την
ευκαιρία να λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο λογαριασμό
σας με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Παρακαλώ μην ξεχάσετε
να ελέγξετε το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ακριβώς για να είστε
σίγουροι!
Με αυτή την πιστοποίηση μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα
κατάρτισης.
Κάντε κλικ στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και χρησιμοποιήστε το κλειδί
εγγραφής: YTcourse#566%;
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4. Δομή του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε 8 ενότητες των αντίστοιχων δεξιοτήτων:
Κάθε «ενότητα» έχει ένα θεωρητικό μέρος (περιεχόμενα της ενότητας σε μορφή
PDF, συνδέσεις και βιβλιογραφία), και ένα τεστ αξιολόγησης.
Στο τέλος θα βρείτε μια "γενική πρακτική περίπτωση" στις 8 βασικές δεξιότητες.
θα σας λύσει τα ερωτήματα σχετικά με την πρακτική περίπτωση.
Κάθε τεστ αυτο-αξιολόγηση βαθμολογείται με μέγιστο το 100%
Οι ερωτήσεις της πρακτικής περίπτωσης βαθμολογούνται με μέγιστο το 100%
Ο συμμετέχων πρέπει να ξεπεράσει το 60% της κάθε αυτο-αξιολόγησης, και το
60% της πρακτικής περίπτωσης για να περάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Σχετικά με τη τελική αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου, οι 8 αυτο-αξιολογήσεις
αντιπροσωπεύουν το 60% και η πρακτική περίπτωση αντιπροσωπεύει το 40%
της τελικής βαθμολογίας.
Θα έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 30 μέρες, με
σκοπό να:
• μελετήσετε τα περιεχόμενα της κάθε ενότητας; και εάν το χρειάζεσθε,
αρχεία και βιβλιογραφία.
• ολοκληρώσετε το τεστ αξιολόγησης. Δεν υπάρχουν όρια για τις
προσπάθειες. Μπορείτε να κάνετε την αυτο-αξιολόγηση, με όσες
προσπάθειες είναι απαραίτητο, αν και για κάθε αποτυχημένη προσπάθειά
σας θα λάβετε μια ποινή 33% για τις ανεπαρκώς απαντημένες ερωτήσεις.
• απαντήσετε τις ερωτήσεις σχετικά με την πρακτική
περίπτωση του “Μάριο και της Μαρίας”
Η πρακτική περίπτωση είναι μία ιστορία της οποίας οι χαρακτήρες εμπλέκουν
τις βασικές δεξιότητες που μελετήθηκαν. Υπάρχουν 3 ερωτήσεις για την
πρακτική περίπτωση.
Το πιστοποιητικό
Όταν τελειώσετε την κατάρτιση (έχετε περάσει τις αυτό-αξιολογήσεις και τις
ερωτήσεις σχετικά με την πρακτική περίπτωση), μπορείτε να εκτυπώσετε το
πιστοποιητικό το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Το πιστοποιητικό πρέπει να επικυρώνεται με τη σφραγίδα του κέντρου
αναφοράς στη χώρα σας.
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5. Βασικές Δεξιότητες
5.1 Επικοινωνία σε Ξένες Γλώσσες

Εισαγωγή
Σήμερα, είναι σημαντικό να αποκτήσετε ορισμένες δεξιότητες και ικανότητες για
να προχωρήσετε με επιτυχία στην εργασία σας, καθώς και στην ιδιωτική ζωή
σας. Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων οδηγεί στην ικανότητα για δράση τέτοια,
η οποία επιτρέπει στους ανθρώπους να πληρούν τις ιδιωτικές, κοινωνικές και
επαγγελματικές απαιτήσεις για την εύρεση εργασίας. Η επικοινωνία σε μια ξένη
γλώσσα είναι ένα σημαντικό προσόν:
"Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό τη βασική
δεξιότητα της επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα: βασίζεται στην ικανότητα
κατανόησης, έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων,
γεγονότων και απόψεων τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή
(ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) σε κατάλληλο φάσμα κοινωνικών και
πολιτισμικών πεδίων (εκπαίδευση και κατάρτιση, εργασία, σπίτι, ελεύθερος
χρόνος) σύμφωνα με τα θέλω κάποιου ή τις ανάγκες του. Η επικοινωνία στις
ξένες γλώσσες απαιτεί επίσης δεξιότητες όπως η διαμεσολάβηση και η
διαπολιτισμική κατανόηση. Ο βαθμός επάρκειας του ατόμου ποικίλλει μεταξύ
των τεσσάρων διαστάσεων (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) και μεταξύ
των διαφόρων γλωσσών, και σύμφωνα με το κοινωνικό και πολιτισμικό
υπόβαθρο, το περιβάλλον, τις ανάγκες ή / και τα κοινά συμφέροντα.. »(Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L394/13, 30.12.2006, παράρτημα)
Τα πλεονεκτήματα της εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας
Σήμερα, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας έχει γίνει σχεδόν απαραίτητη για την
εργασιακή μας ζωή, π.χ. σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, μιας και τα αγγλικά
είναι η επίσημη γλώσσα των επιχειρήσεων. Στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως
στις πόλεις, χρειάζεστε τα αγγλικά επειδή υπάρχουν πελάτες που δεν είναι από
τη χώρα σας. Είστε καλά προετοιμασμένοι, αν είστε σε θέση να μιλάτε αγγλικά.
Ένας υπάλληλος γραφείου, χωρίς αυτό το βασικό προσόν αντιμετωπίζει πολύ
περισσότερες δυσκολίες στην καριέρα του σε σχέση με ένα συνάδελφο του που
κατέχει αυτή τη δεξιότητα, για παράδειγμα.
Οι σπουδές ή η εργασία στο εξωτερικό σας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσετε
νέες εμπειρίες, να αναπτύξετε διαπολιτισμική ικανότητα και να γίνετε πιο
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ανεξάρτητοι. Επιπλέον, η παραμονή στο εξωτερικό είναι μία αξία για να
προσθέσετε στο βιογραφικό σας.
Η απόκτηση δεξιοτήτων σε μία ξένη γλώσσα οδηγεί επίσης σε μια μεγαλύτερη
ποικιλία δυνατοτήτων της ιδιωτικής ζωής ενός ατόμου: μπορείτε να επιλέξετε
ενδιαφέροντες προορισμούς διακοπών, να παρακολουθήσετε ταινίες σε μια
ξένη γλώσσα, να επικοινωνείτε με ανθρώπους ή φίλους από άλλες χώρες,
διαβάζοντας βιβλία, εφημερίδες, blogs ή ιστοσελίδες σε άλλες γλώσσες. Η
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας θα αποτελέσει σταθμό για το ιδιωτικό και
επαγγελματικό σας μέλλον!
Η μέθοδος
Υπάρχουν πολλές και πετυχημένες μέθοδοι να βελτιώσετε τις ικανότητες σας
στις ξένες γλώσσες:






Διαβάστε ένα βιβλίο ή μία εφημερίδα (σε έντυπο ή στο διαδίκτυο) στην ξένη
γλώσσα
Δείτε τηλεόραση ή ταινίες στην πρωτότυπη γλώσσα
Χρησιμοποιήστε διαδικτυακή γλωσσική εκπαίδευση
Ειδικές μεθόδους για την εκμάθηση λεξιλογίου και ανωμάλων ρημάτων
Υποστήριξη για την εφαρμογή της ξένης γλώσσας

Αποτελέσματα
Μετά από ενδελεχή έρευνα της «Μεθοδολογίας για την εκμάθηση της βασικής
δεξιότητας "Γλώσσα", έχουμε καταλήξει στο εξής συμπέρασμα:
Η ξένη γλώσσα θα μπορούσε να είναι το κλειδί για καλύτερες πιθανότητες στην
αγορά εργασίας και να σας προσφέρει ένα ενδιαφέρον πεδίο εμπειριών στη
χώρα σας και φυσικά στο εξωτερικό.
Με την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων "Γλώσσα", μπορεί κανείς να βγει
από ένα αδιέξοδο και μπορεί να εμπλουτίσει μία ενεργό ιδιωτική ζωή.
Οι θετικές επιπτώσεις των διεθνών δραστηριοτήτων κινητικότητας στην
απόκτηση ή / και στη βελτίωση της βασικής δεξιότητας
Μία εμπειρία διεθνούς κινητικότητας σας επιτρέπει να βελτιώσετε τις ικανότητες
επικοινωνίας στη μητρική σας γλώσσα. Η χρήση της ξένης γλώσσας σας
αναγκάζει επίσης να επανεκτιμήσετε τις ικανότητές σας σε σχέση με τη
γραμματική και το συντακτικό της μητρική σας γλώσσα.
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5.2.

Επικοινωνία στη Μητρική Γλώσσα

Εισαγωγή
Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα και επιπροσθέτος η επικοινωνία στη
γλώσσα της χώρας όπου ζει κάποιος στην πραγματικότητα, είναι μια από τις
πιο σημαντικές δεξιότητες:
«Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα είναι η ικανότητα έκφρασης και ερμηνείας
εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων τόσο σε
προφορική όσο και σε γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή),
και η ικανότητα γλωσσικής αλληλεπίδρασης με κατάλληλο και δημιουργικό
τρόπο σε ολόκληρο το φάσμα των κοινωνικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων; στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, στην εργασία, στο σπίτι
και τον ελεύθερο χρόνο»(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L394 /
13, 30.12.2006, παράρτημα)
Η βασική δεξιότητα «Γλώσσα» έχει ιδιαίτερη σημασία για εσάς εκτός από τις
άλλες βασικές δεξιότητες (π.χ. δεξιότητα στον υπολογιστή, μαθηματική
δεξιότητα και την κοινωνική δεξιότητα).
Πρέπει να διαχωρίσουμε τη γλωσσική δεξιότητα σε δύο περιοχές:


Δεξιότητα στη μητρική γλώσσα



Δεξιότητα στη γλώσσα η οποία ομιλείτε στη χώρα που ζείτε

Μαθαίνοντας μία γλώσσα
Η εκμάθηση μιας γλώσσας σημαίνει κάτι περισσότερο από απλά μια γνωστική
προσπάθεια. Είναι μια ολιστική διαδικασία, πολύ περισσότερο από τη σκέψη,
την αίσθηση και τη δράση. Σαν παιδί θα μάθεις τη γλώσσα της μητέρας σου σε
πολύ μικρή ηλικία - η μητρική γλώσσα. Κάθε παιδί μαθαίνει τη γλώσσα, χωρίς
να διδάσκεται μόνο από βαθιά απομνημόνευση τον τονισμό και τη γραμματική.
Σε μεγάλο βαθμό, η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα αυτόματα εκτός εάν το
παιδί πάσχει από μια ειδική γλωσσική αδυναμία.
Αλλά τι θα σας συμβεί εάν κινείστε από τη μία χώρα στην άλλη; Θα πρέπει να
μάθετε τη γλώσσα που μιλιέται στο νέο σπίτι σας, στη νέα χώρα, για να
αποκτήσετε τη γλωσσική δεξιότητα, όπως έχετε για τη μητρική σας γλώσσα.
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Για επιτυχή εκμάθηση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας με ποιο τρόπο
μαθαίνεται και τι τύπος είστε:
• A οπτικός τύπος (“άνθρωπος - μάτι“)
• B ακουστικός τύπος (“άνθρωπος - αυτί“)
• Γ κιναισθητικός τύπος (ακουμπώ, αισθάνομαι, “άνθρωπος - αφή“)
• Δ λεκτικός τύπος (ο συγγραφέας μαθαίνει γράφοντας)
Περίπου 90 με 95% όλων των ανθρώπων μαθαίνουν περιγραφικά (Α, Β, Γ, Δ),
ως εκ τούτου, μόνο 5-10% μαθαίνουν με ένα προφορικά αφηρημένο τρόπο.

Τα πλεονεκτήματα της εκμάθησης της γλώσσας της χώρας που ζείτε
Ζώντας σε μια χώρα της οποίας τη γλώσσα δεν κατανοείτε ούτε ομιλείτε δεν
είναι ωραίο και ικανοποιητικό. Ένα τέτοιο εμπόδιο αποκόπτει κυριολεκτικά τους
ανθρώπους μακριά από την καθημερινή ζωή. Η επικοινωνία είναι δυνατή μόνο
μέσα στην οικογένεια ή σε ορισμένες ομάδες. Έτσι μία ολοκληρωμένη
συμμετοχή στη δημόσια ζωή είναι περίπλοκη.
Στην επαγγελματική ζωή, είναι σχεδόν αδύνατο να αποκτήσετε εμπειρία, γιατί
ακόμη και η πρακτική άσκηση απαιτεί ένα ελάχιστο επίπεδο γλωσσικής
επάρκειας. Στην ιδιωτική ζωή, αυτή η ανεπάρκεια οδηγεί σε απομόνωση και
σοβαρά προβλήματα. Το να μιλάς μια γλώσσα είναι επικοινωνία, και όχι μόνο
προφορικός λόγος.

Τι αλλάζει αφού βελτιώσω τη δεξιότητα μου στη μητρική γλώσσα?
Δεν φοβάστε μην κάνετε λάθη όταν έχετε να γράψετε κάτι για το σχολείο ή για
τη μαθητεία σας. Μπορείτε να το κάνετε με τον σωστό τρόπο και θα έχετε
επιτυχία στα πράγματα που κάνετε. Δεν φοβάστε να καλέσετε κάποιον για να
ζητήσετε να κάνετε την πρακτική σας άσκηση - ξέρετε πώς να του μιλήσετε ή
πώς να γράψετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα γράμμα με το
σωστό τρόπο. Η πιθανότητα να την πάρετε: πολύ καλύτερη από ό, τι αν τον
ρωτήσετε στη δική σας μητρική γλώσσα. Μπορείτε να εξηγήσετε καλύτερα τι
εννοείτε και τι θέλετε. Έτσι οι επιδόσεις σας είναι καλύτερες στην
καθημερινότητα και φυσικά στη πρακτική σας άσκηση ή σε μια θέση εργασίας.

Αποτελέσματα
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Η γλώσσα είναι το κλειδί για να ζήσεις και να εργασθείς σε οποιαδήποτε χώρα.
Με την απόκτηση των βασικής δεξιότητας "Γλώσσα", μπορεί κανείς να βγει από
την απομόνωση, να έχει μία ενεργή ιδιωτική ζωή, επαφές και καλές ευκαιρίες
για ένταξη, καθώς και μία επιτυχημένη επαγγελματική ζωή.
Οι θετικές επιπτώσεις των διεθνών δραστηριοτήτων κινητικότητας στην
απόκτηση ή / και στη βελτίωση της βασικής δεξιότητας
Μια διεθνής εμπειρία κινητικότητας θα βελτιώσει τις γνώσεις σας σε μία ξένη
γλώσσας και την ικανότητά σας να τη μιλάτε άπταιστα, αυξάνοντας έτσι τις
ευκαιρίες σας για να βρείτε μια καλύτερη δουλειά από τη στιγμή που θα
τελειώσετε τις σπουδές σας.
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5.3.

Μαθηματική Δεξιότητα και Βασικές Δεξιότητες στις Επιστήμες και στη
Τεχνολογία

Υπάρχουν πολλά πραγματικές χρήσεις για τη μαθηματική δεξιότητα και στις
βασικές δεξιότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία στη ζωή μας. Σήμερα
σχεδόν όλες οι λειτουργίες μίας επιχειρήσεις βασίζονται σε αυτές τις δεξιότητες.
Από νωρίς τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τους αριθμούς και καθώς
μεγαλώνουν συνειδητοποιούν ότι σχεδόν τα πάντα στη ζωή τους συνδέονται με
τη μαθηματική δεξιότητα και τις βασικές δεξιότητες στην επιστήμη και την
τεχνολογία.
Όταν κάποιος πηγαίνει για ψώνια, απαιτούνται υπολογισμοί. Ακόμη και οι
άνθρωποι που πάσχουν από μαθηματική ανεπάρκεια που σχετίζεται με
ανησυχίες ή φοβίες δεν μπορούν να ξεφύγουν από την καθημερινή παρουσία
των μαθηματικών στη ζωή τους. Τα μαθηματικά είναι παντού, από το σπίτι και
το σχολείο, μέχρι την εργασία. Από τις μετρήσεις σε μια συνταγή, ή για να
αποφασίσουμε εάν μισή δεξαμενή αερίου θα μας φτάσει έως τον προορισμό
μας, όλοι μας χρησιμοποιούμε μαθηματικά. Είναι καλό λοιπόν, για απρόθυμους
ανθρώπους στα μαθηματικά να χρησιμοποιούν πραγματικά παραδείγματα για
να ανάψει μια σπίθα με πρακτικό ενδιαφέρον για αυτούς. Τα μαθηματικά είναι
ένα μέρος της ζωής μας, όπου και αν πάμε, ότι και αν κάνουμε, χρησιμοποιούμε
μαθηματικά καθημερινά χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε.
Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν σηκωθεί καν από το κρεβάτι τους και χρειάζονται
μαθηματικές δεξιότητες. Η ρύθμιση του συναγερμού και το χτύπημα της
αναβολής του, χρειάζεται αυτή τη δεξιότητα. Το ψήσιμο και το μαγείρεμα
απαιτούν κάποια μαθηματική δεξιότητα, καθώς κάθε συστατικό πρέπει να
μετρηθεί, έτσι ώστε να πάρετε το ακριβές ποσό που χρειαζόσαστε. Ακόμα και η
κηπουρική απαιτεί δεξιότητες στα μαθηματικά, προκειμένου να μετρήσετε τις
τρύπες και τα φυτά που πρέπει να φυτευτούν. Αν σκεφτούμε βαθύτερα θα
διαπιστώσουμε ότι σχεδόν πάντα βασιζόμαστε σε μαθηματικές δεξιότητες στη
ζωή μας: το σπίτι που ζούμε, η διακόσμηση που επιλέξαμε για το σπίτι μας, η
απόσταση και ο χρόνος που απαιτείται για την εργασία μας, το πρόγραμμα των
παιδιών μας στο σχολείο, τραπεζικές συναλλαγές, τα ταξίδια. Οι αριθμοί και τα
ψηφία περιβάλλουν τη ζωή μας κάθε λεπτό.
Η μαθηματική δεξιότητα χρησιμοποιείται σε διάφορες πτυχές της ζωής μας.
Στον αθλητισμό, οι αθλητές πρέπει να καταγράφουν το χρόνο, να
χρησιμοποιούν στατιστικά δεδομένα, έτσι ώστε να υπολογίζουν το λόγο
κερδίζω- χάνω. Πρέπει να γνωρίζετε τους αριθμούς και πώς λειτουργούν, και με

11

τη σημερινή τεχνολογία μπορείτε να κάνετε σχεδόν τα πάντα στο κινητό σας,
από το να μιλάτε, να στείλετε ένα φαξ μέχρι να σερφάρετε στο διαδίκτυο.
Η δεξιότητα στις επιστήμες αναφέρεται στην ικανότητα και την προθυμία
αξιοποίησης του συνόλου των γνώσεων και της μεθοδολογίας εξήγησης του
φυσικού κόσμου, προκειμένου να προσδιοριστούν ερωτήματα και να εξαχθούν
συμπεράσματα βασιζόμενα σε στοιχεία. Δεξιότητα στον τομέα της επιστήμης και
της τεχνολογίας περιλαμβάνει την κατανόηση των αλλαγών που προκαλούνται
από την ανθρώπινη δραστηριότητα και την ευθύνη του ως μεμονωμένου
πολίτη.
Επίσης, υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας που σχετίζονται οι δραστηριότητές
τους με την επιστήμη, την προστασία του περιβάλλοντος, των κοινωνικών
θεμάτων κλπ. Ιδέες που αναπτύχθηκαν από την επιστήμη και χρησιμοποιούνται
στην πράξη, καθώς και έρευνες και επιστημονικά ευρήματα έχουν ενσωματωθεί
σε αυτές τις θέσεις εργασίας.
Η δεξιότητα της γνώσης της επιστήμης και της τεχνολογίας περιλαμβάνει την
αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον και τον φυσικό κόσμο, καθώς και την
ικανότητα να κατανοήσετε τα γεγονότα, και να προβλέψετε τις συνέπειες και τις
επιπτώσεις που έχουν στην ανθρώπινη υγεία και την περιβαλλοντική
βιωσιμότητα.
Είναι η ικανότητα των ανθρώπων να αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο, τόσο
στις φυσικές πτυχές όσο και σε αυτά που παράγονται από την ανθρώπινη
δραστηριότητα, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η κατανόηση των γεγονότων, να
προβλέψει τις συνέπειες και δράσεις που οδηγούν στην βελτίωση και τη
διατήρηση των συνθηκών της ζωής, από τους ανθρώπους και άλλα έμβια όντα.
Με λίγα λόγια, είναι η δεξιότητα που έχει κάποιος ώστε να μπορέσει να
ενσωματώσει τις ικανότητες για να αντιμετωπίσει κατάλληλα την αυτονομία και
την προσωπική πρωτοβουλία σε διάφορους τομείς της ζωής (υγεία,
παραγωγικές δραστηριότητες, την κατανάλωση, την επιστήμη, τις τεχνολογικές
διαδικασίες, κ.λπ.) και να ερμηνεύει τον κόσμο, εφαρμόζοντας τις έννοιες και τις
αρχές που να επιτρέπουν την ανάλυση των φαινομένων από διαφορετικούς
τομείς της επιστημονικής γνώσης.
Με την απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων, ο καθένας θα έχει την ευκαιρία να
αναλάβει ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στην καθημερινή ζωή του, στην κοινότητα
και στους χώρους εργασίας.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, έτσι ώστε κάποιος να αποκτήσει δεξιότητες σχετικά
με τα μαθηματικά και τις βασικές δεξιότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία.
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Οι άνθρωποι που δεν έχουν μαθηματικές δεξιότητες και βασικές δεξιότητες
στην επιστήμη και την τεχνολογία θα μπορούσαν να ζητήσουν βοήθεια και να
χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια, δηλαδή τις σημειώσεις από
προηγούμενα μαθήματα, να μιλήσουν με φίλους που έχουν γνώσεις και είναι
πρόθυμοι να βοηθήσουν, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση σε ένα πρόβλημα ή ήδη
γνωρίζουν τη διαδικασία για την επίλυσή του.
Γενικά πρέπει κανείς να περιγράψει το στόχο που θέλει να επιτύχει κάθε φορά
που ξεκινά να κερδίσει μία νέα περιοχή επιστημονικού ενδιαφέροντος, πριν από
την ανάλυση της διαδικασίας βήμα προς βήμα.
Οφέλη από την μαθηματική δεξιότητα και βασικές δεξιότητες στην επιστήμη και
την τεχνολογία είναι πολλά και έχουν σχέση με τους έντονους ρυθμούς της
καθημερινότητας. Μπορούμε να χωρίσουμε τα οφέλη στους ακόλουθους
διαφορετικές τομείς:


Επιστήμη



Κοινωνικές σπουδές



Τέχνες



Ποίηση



Στο σπίτι



Ακαδημαϊκά θέματα



Τραπεζικές συναλλαγές



Εργασία

Οι θετικές επιπτώσεις των διεθνών δραστηριοτήτων κινητικότητας στην
απόκτηση ή / και στη βελτίωση της βασικής δεξιότητας
Μετά από μια διεθνή εμπειρία κινητικότητας οι πρακτικές και εφαρμόσιμες
μαθηματικές δεξιότητες σας θα βελτιωθούν σημαντικά, όσο και η ικανότητά σας
να λύσετε προβλήματα εφαρμόζοντας ορθολογική σκέψης.
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5.4.

Ψηφιακή Δεξιότητα

Η ψηφιακή δεξιότητα είναι η δεξιότητα να αναζητήσετε τη διαδικασία και να
επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας πληροφορίες και να τις μετατρέψετε σε
γνώση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας
και της επικοινωνίας ως απαραίτητο εργαλείο. Κατά συνέπεια, αυτός που έχει
τη δεξιότητα αυτή έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει, να αποκτήσει, να
επεξεργαστεί και να επικοινωνήσει. Ενσωματώνει διαφορετικές ικανότητες, που
κυμαίνονται από την πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω των διαφόρων μέσων
μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των τεχνολογιών της
πληροφορίας και της επικοινωνίας ως απαραίτητη για τη διαβίβαση των
πληροφοριών, της μάθησης και της επικοινωνίας.
Η ψηφιακή δεξιότητα περιλαμβάνει τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών
και των επικοινωνιών για τη μέγιστη απόδοση από την κατανόηση της φύσης
και της λειτουργίας των τεχνολογικών συστημάτων, καθώς και τις επιπτώσεις
των αλλαγών στον κοινωνικό-προσωπικό κόσμο μας. Συμμετέχει επίσης σε
στρατηγικές χειρισμού, εντοπισμού και στην επίλυση κοινών ζητημάτων που
προκύπτουν στο λογισμικό και στο υλικό. Επίσης, επιτρέπει στους ανθρώπους
να κινητοποιήσουν τις πληροφορίες που παρέχονται για την ανάλυση της
αυτονομίας, της ατομικής ή συλλογικής εργασίας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και
μακροπρόθεσμα, καθώς και την αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την
οργάνωση των πληροφοριών, την άμεση επεξεργασία για την επίτευξη των
στόχων, καθώς και για τους σκοπούς της μάθησης, εργασίας και αναψυχής.
Με λίγα λόγια, η ψηφιακή δεξιότητα περιλαμβάνει τη συστηματική χρήση των
τεχνολογικών πόρων που διατίθενται για την επίλυση πραγματικών
προβλημάτων αποτελεσματικά. Παράλληλα, επιτρέπει την αξιολόγηση και την
επιλογή των νέων πληροφοριακών πόρων και τεχνολογικές καινοτομίες και
επιτρέπει την ανάπτυξη των συγκεκριμένων καθηκόντων ή την επίτευξη των
στόχων. Έτσι, η επεξεργασία δεδομένων και η ψηφιακή δεξιότητα είναι
αυτόνομες, αποτελεσματικές, υπεύθυνες, κριτικές και στοχαστικές στην επιλογή
και επεξεργασία. Τα διάφορα τεχνολογικά εργαλεία έχουν μια κριτική στάση και
στοχαστική αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών. Στην κοινωνία μας
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική αυτή η δεξιότητα, λόγω των επιπτώσεων που έχει
το διαδίκτυο.
Η ψηφιακή δεξιότητα μπορεί να κατακτηθεί σε πέντε βασικά βήματα:
Ως μέρος αυτής της εργασίας παρουσιάζεται η πυραμίδα των δεξιοτήτων που
είναι χτισμένη στα ακόλουθα επίπεδα:
A. Απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ (ψηφιακή μόρφωση).
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B. Εξασφάλιση επιλογής δεξιοτήτων για γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στα
δίκτυα και τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι ΤΠΕ.
Γ. Ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων σε θέματα αναζήτησης πληροφοριών στο
διαδίκτυο:
Σε αυτό το στάδιο το άτομο ξεκινά τεχνικές αναζήτησης στο διαδίκτυο με τα
κριτήρια της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της επικαιρότητας των
πληροφοριών. Δίνεται έμφαση στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με
παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο.
Δ. Ανάπτυξη των παραγωγικών ικανοτήτων - οργάνωση - ψηφιακή διαχείριση
του περιεχομένου:
Σε αυτό το στάδιο, το άτομο αποκτά τις κατάλληλες δεξιότητες για να είναι σε
θέση να σχεδιάσει και να παράγει ο ίδιος το δικό του περιεχόμενο,
δημιουργώντας δικούς του δικτυακούς τόπους με επίκεντρο τους τομείς της
εργασίας, της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας, των συναλλαγών κ.λ.π.
E. Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε εφαρμογές και προηγμένες υπηρεσίες (υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας):
Σε αυτό το στάδιο, το άτομο θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις
εφαρμογές που είναι σχεδόν σε κάθε το φάσμα της απασχόλησης και της
κοινωνικής ζωής: την απασχόληση-τηλεργασία, στις συναλλαγές, το
ηλεκτρονικό εμπόριο, την διαδικτυακή εκπαίδευση, συνεργατικά περιβάλλοντα,
κοινότητες μάθησης, στις σχέσεις με κυβερνητικούς οργανισμούς, την
ψυχαγωγία, την οργάνωση της καθημερινής ζωής κ.λπ.
Τα αναμενόμενα οφέλη για το πρόσωπο που αποκτά τελικά ψηφιακές
δεξιότητες είναι οι εξής:
• Πρόσβαση σε υπηρεσίες που προσφέρονται κυρίως μέσω του Διαδικτύου
• Ταχύτερη και πιο αποτελεσματική υπηρεσία, όταν πρόκειται για υπηρεσίες,
οργανισμούς, κ.λπ.
• Εμπλουτισμός των γνώσεων τους
• Την πρόληψη των κινδύνων του κοινωνικού αποκλεισμού
• Καλύτερη προσαρμογή και ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και
απαιτήσεις.
Οι θετικές επιπτώσεις των διεθνών δραστηριοτήτων κινητικότητας στην
απόκτηση ή / και στη βελτίωση της βασικής δεξιότητας
Μια διεθνής εμπειρία κινητικότητας σας βοηθά να αναπτύξετε και να διευρύνετε
τις ψηφιακές δεξιότητες σας, δίνοντάς σας ένα συν για να εισέλθετε στον κόσμο
της εργασίας.
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5.5.

Μαθαίνω πώς να μαθαίνω

Δομή και ορισμός
Στις μέρες μία κοινωνία για να συμβαδίσει με την πρόοδο που βασίζεται στη
γνώση, και όπου η τεχνολογική εξέλιξη επηρεάζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις
των ατόμων, το να μαθαίνουν τα άτομα αποτελεσματικά, σε λιγότερο χρόνο και
να κρατούν περισσότερες πληροφορίες, γνωρίζοντας τον τύπο της μάθησης
τους είναι απολύτως απαραίτητη.
Το 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε
συστάσεις για τις βασικές δεξιότητες για τη διά βίου μάθηση. Μία από αυτές τις
ικανότητες ήταν το να μαθαίνω πώς να μαθαίνω. Με την παρούσα σύσταση το
να μαθαίνω πώς να μαθαίνω ορίστηκε ως εξής
“Μαθαίνοντας πως να μάθουμε ονομάζουμε τη δεξιότητα επιδίωξης και
επιμονής στη μάθηση, την οργάνωση της μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω της
αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και των πληροφοριών, τόσο
μεμονωμένα όσο και σε ομάδες. Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει την επίγνωση
της διαδικασίας μάθησης και τις ανάγκες της, προσδιορίζοντας τις διαθέσιμες
ευκαιρίες, καθώς και την ικανότητα αντιμετώπισης των εμποδίων προκειμένου
να μάθουμε με επιτυχία. Αυτή η ικανότητα σημαίνει απόκτηση, επεξεργασία και
αφομοίωση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και αναζήτηση και
χρησιμοποίηση καθοδήγησης. Το μαθαίνω πώς να μαθαίνω οδηγεί τους
μαθητές να βασιστούν στην προηγούμενη μάθηση και εμπειρίες της ζωής
προκειμένου να χρησιμοποιούνται και να εφαρμόζονται οι γνώσεις και
δεξιότητες σε διάφορα πλαίσια: στο σπίτι, στην εργασία, στην εκπαίδευση και
την κατάρτιση. Τα κίνητρα και η εμπιστοσύνη αποτελούν σημαντικά στοιχεία της
ικανότητας ενός ατόμου..”
Διαστάσεις της μάθησης
Το Κέντρο για την έρευνα στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, CRELL,
δημιούργησε το 2008 ένα πλαίσιο που βασίζεται σε προηγούμενες έρευνες και
όρισε τρεις διαστάσεις της μάθησης και της υπο-διαστάσεις τους: η
συναισθηματική διάσταση, με κίνητρα μάθησης, στρατηγικές μάθησης και
προσανατολισμό προς την αλλαγή, την ακαδημαϊκή αυτο-έννοια και της
αυτοεκτίμησης και το μαθησιακό περιβάλλον· η γνωστική διάσταση, που
σχηματίζεται από τον εντοπισμό μίας πρότασης, χρησιμοποιώντας τους
κανόνες, δοκιμασμένους κανόνες και προτάσεις και τη χρήση διανοητικών
εργαλείων· και η μετα-γνωστική διάσταση, που αποτελείται από την επίλυση
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προβλημάτων (μεταγνωστικών), καθήκοντα παρακολούθησης, μεταγνωστική
ακρίβεια και μεταγνωστική εμπιστοσύνη1.
Ποιοι τύποι μάθησης υπάρχουν και ποίος είστε εσείς?
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα για τα στυλ μάθησης και τους
τύπους των μαθητών. Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους τύπους:
-

Ακουστικός τύπος: μαθαίνω ακούγοντας
Οπτικός τύπος: μαθαίνω βλέποντας και διαβάζοντας
Επικοινωνιακός τύπος: μαθαίνω συζητώντας τα περιεχόμενα
Κινητικός τύπος: μαθαίνω δοκιμάζοντας πράγματα μόνος μου

Το ποσοστό ανάκλησης της γνώσης αυξάνεται χρησιμοποιώντας περισσότερα
κανάλια - 90% απόδοση - αλλά γνωρίζοντας τον τύπο μάθησης σας, είναι
πιθανό να ενισχύσετε τις μεθόδους που χρησιμοποιείται ανάλογα με το
συγκεκριμένο τύπο σας. Ως εκ τούτου, υπάρχουν μερικές συμβουλές που
συνίστανται:
-

Ακουστικός τύπος: καταγράψτε το θέμα σας και ακούστε το ξανά και ξανά,
δημιουργήστε μία μελωδία για το θέμα σας ή διαβάστε το δυνατά
Οπτικός τύπος: δημιουργήστε χάρτη στο μυαλό σας για το θέμα σας, φτιάξτε
ένα κολάζ με φωτογραφίες, ζωγραφιές ή κάρτες και σημειώσεις
Επικοινωνιακός τύπος: μάθετε σε ομάδα, κάντε παιχνίδια ρόλων,
αλληλεπιδράστε κατά τη διάρκεια του μαθήματος
Κινητικός τύπος: κάντε πειράματα, υποστηρίξτε το περιεχόμενο με χειρονομίες
και εκφράσεις του προσώπου, και χειροκροτήστε πάντα με τον ίδιο ρυθμό κατά
την ανάγνωση

Οι θετικές επιπτώσεις των διεθνών δραστηριοτήτων κινητικότητας στην
απόκτηση ή / και στη βελτίωση της βασικής δεξιότητας
Μια διεθνής εμπειρία μας επιτρέπει να αλλάξουμε βαθιά όλες τις παραδοσιακές
μας αξίες και, επιπλέον, καθώς γινόμαστε πιο ανοιχτόμυαλοι, να αναδιατάξουμε
τις φιλοδοξίες μας ανοίγοντας δρόμο για νέες προοπτικές προσωπικής και
επαγγελματικής ανάπτυξης, μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε νέες ιδέες,
τρόπους ζωής, εργασίας και να κοινωνικοποιηθούμε.
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5.6.

Κοινωνικές και δεξιότητες του πολίτη

Οι κοινωνικές και οι δεξιότητες του πολίτη περιλαμβάνουν τις προσωπικές,
διαπροσωπικές, και διαπολιτισμικές ικανότητες και καλύπτουν όλες τις μορφές
συμπεριφοράς που εξοπλίζουν τα άτομα ώστε να συμμετέχουν με
αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική και επαγγελματική
ζωή, ιδίως στις όλο και περισσότερο ποικιλόμορφες κοινωνίες, καθώς και στην
επίλυση διαφορών όπου απαιτείται. Η ικανότητα του πολίτη εξοπλίζει τα άτομα
ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην ζωή των πολιτών, με βάση τη γνώση των
κοινωνικών και πολιτικών εννοιών και δομών και με δέσμευση για ενεργή και
δημοκρατική συμμετοχή.
Οι κοινωνικές και οι δεξιότητες του πολίτη περιλαμβάνουν τη θετική κοινωνική,
πολιτισμική και διαπολιτισμική επικοινωνία, την εποικοδομητική συμμετοχή και
την κοινωνική και επαγγελματική ζωή, τη γνώση των εννοιών όπως η
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα ...
Η κοινωνική δεξιότητα αναφέρεται στην προσωπική και κοινωνική ζωή και το
κοινωνικό περιβάλλον. Για την επιτυχή διαπροσωπική και κοινωνική συμμετοχή,
είναι σημαντική η κατανόηση των κωδικών συμπεριφοράς και τρόπων γενικά
που είναι αποδεκτοί σε διάφορες κοινωνίες και περιβάλλοντα.
Η δεξιότητα του πολίτη αναφέρεται στη γνώση των εννοιών όπως η
δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ισότητα, τα δικαιώματα του πολίτη,
συμπεριλαμβανομένων των τρόπων που εκφράζονται στο Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς
διακηρύξεις των Διεθνών Οργανόσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εννοιολογικό πλαίσιο
Ο στόχος ήταν να βελτιωθεί ο δομημένος διάλογος μεταξύ των νέων από
διάφορες χώρες της Ευρώπης και τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων
της Ε.Ε.
Για να συζητήσουμε τα εργαλεία που πρέπει να αναπτυχθούν και στρατηγικές
που θα μπορούσαν να προωθήσουν το διαρθρωμένο διάλογο σε χώρες όπου
αυτό δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί.
Αντικείμενα της δεξιότητας
Όπως σε όλες τις βασικές δεξιότητες έτσι και σε αυτή τη δεξιότητα, η δομή της
βασίζεται στη γνώση, στις δεξιότητες, και τις στάσεις.
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Ο κύριος χαρακτήρας της δεξιότητας των πολιτών σχετίζεται με: τη δυνατότητα
να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά στο ζωτικό χώρο μιας ομάδας, σε μία
κοινότητα, και σχετίζεται με την αλληλεγγύη και το ενδιαφέρον για την επίλυση
προβλημάτων που επηρεάζουν την τοπική κοινότητα. Η δεξιότητα του πολίτη
υπερβαίνει και περιλαμβάνει τον άκριτο και δημιουργικό αναστοχασμό και την
συμμετοχή σε μια κοινότητα ή περιλαμβάνει τσυμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό έως το εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο κύριος στόχος των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι η κατανόηση και η αποδοχή
μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, με διακριτή ταυτότητα, κοινωνικοοικονομική
κατάσταση, η οποία ταιριάζει με το άτομο ως άτομο και ως κοινωνικό ον που
είναι σε θέση να εργαστεί σε μια ομάδα, την ομάδα και ανήκει ή σε ένα
οργανισμό.
Πώς να αποκτήσετε τη δεξιότητα
Οι Κοινωνικές δεξιότητες και η δεξιότητα του πολίτη θα μπορούσε να αποκτηθεί
μέσω διαφορετικών θεμάτων (ιστορία, φιλοσοφία, γεωγραφία, κοινωνικές
επιστήμες ...) ή με τη χρήση των ΤΠΕ.
Οι Κοινωνικές δεξιότητες και η δεξιότητα του πολίτη με κάποιο ή όλα τα θέματα.
Επίσης, μέσω ειδικών εκδηλώσεων, έργω - και αξιολόγησης:
Συνεργασία με την τοπική κοινότητα, γονείς, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, άλλα σχολεία,
Σχηματίζοντας τμήματα σε οργανώσεις νέων που εργάζονται από κοινού για
διάφορα θέματα, όπως το περιβάλλον, η ισότητα των φύλων, τη δημοκρατία,
την απαγόρευση των διακρίσεων, την αναπηρία, και άλλα θέματα που
σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μπορείτε να είστε ενεργοί στην τοπική σας κοινότητα, να εργαστείτε εθελοντικά
σε έναν οργανισμό ή να συμμετάσχετε σε ένα διεθνές σεμινάριο με νέους από
ολόκληρη την Ευρώπη.
Πλεονεκτήματα
Όντας ενεργό μέλος της κοινότητας σας μπορείτε να συμμετέχετε και να είστε
μέρος της διαδικασίας αποφάσεων. Να έχετε καλύτερη σχέση με το περιβάλλον
και τον εαυτό σας, δημιουργική σκέψη, αλληλεγγύη και ομαδική εργασία.
Οι θετικές επιπτώσεις των διεθνών δραστηριοτήτων κινητικότητας στην
απόκτηση ή / και στη βελτίωση της βασικής δεξιότητας
Η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων σας σε ένα διεθνές περιβάλλον, όπως
στην περίπτωση του διεθνούς δραστηριότητας κινητικότητας, έχει μεγάλη
προστιθέμενη αξία, αφού θα βελτιώσει την ικανότητά σας να αλληλεπιδράτε με
τους ανθρώπους με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο με θετικό τρόπο.
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5.7.

Αίσθηση Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγή
Τον Δεκέμβριο του 2006, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς που εγκρίθηκε από
το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζει την
επιχειρηματικότητα ως μία από τις 8 βασικές δεξιότητες για τη διά βίου μάθηση,
σε συνδυασμό με την «αίσθηση της πρωτοβουλίας». Η έννοια του πνεύματος
πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας ανέλαβε να χρησιμεύσει ως
κινητήρας των εξελίξεων που απαιτούνται. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φέρει μια σύσταση προς τα κράτη
μέλη να ενσωματώσουν τις βασικές δεξιότητες στις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις
του σχολείου τους. Ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης για την
επιχειρηματικότητα είναι «να δώσει στους σπουδαστές τις στάσεις, τις γνώσεις
και δεξιότητες για να ενεργούν με επιχειρηματικό τρόπο.»

Αναλυτική Δομή & Αντικείμενα της Δεξιότητας
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση, ορίζει την βασική δεξιότητα
«Αίσθηση Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας ως την ικανότητα ενός ατόμου
να μετατρέπει τις ιδέες σε δράση. Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την
καινοτομία και την ανάληψη κινδύνων, καθώς και την ικανότητα να σχεδιάζουν
και να διαχειρίζονται τα έργα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Στηρίζει
τους ανθρώπους, όχι μόνο στην καθημερινή ζωή τους στο σπίτι και στην
κοινωνία, αλλά και στον χώρο εργασίας στο να γνωρίζουν το πλαίσιο της
εργασίας τους και να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις ευκαιρίες και αποτελεί το
θεμέλιο για τις ειδικότερες δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται από εκείνους
ή συμβάλλουν σε κοινωνικές ή εμπορικές δραστηριότητες. Αυτό θα πρέπει να
περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση των ηθικών αξιών και την προώθηση της
χρηστής διακυβέρνησης.»
Όπως και άλλες βασικές δεξιότητες, το πνεύμα πρωτοβουλίας και
επιχειρηματικότητας αποτελείται από τρία αλληλένδετα συστατικά: γνώσεις,
δεξιότητες και στάσεις.
Αυτοί οι τρεις τύποι των συστατικών είναι βαθιά συνδεδεμένοι και δεν μπορεί να
αναπτυχθεί μεμονωμένα.
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Στρατηγική και διαδικασία για την κατάκτηση της δεξιότητας
Βασικά η διαδικασία απόκτησης μίας δεξιότητας είναι μια διαδικασία μάθησης
μέσα από την πράξη. Επιπλέον, η επιχειρηματικότητα είναι μια διεπιστημονική
δεξιότητα που θα πρέπει να προσεγγιστεί ανάλογα. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο στους εκπαιδευόμενους πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να συνδεθούν
μεταξύ τους, και με τους ανθρώπους έξω από τα σχολεία, ιδρύματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) (επιχειρηματίες,
επιχειρηματικά κέντρα, δημόσια φυτώρια, τις δομές στήριξης, χρηματοδότες,
κ.λπ.).
Επιπλέον, για την προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών,
διάφορες μέθοδοι μπορούν να πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς,
όπως: διευκόλυνση της υλοποίησης έργων των σπουδαστών στο σχολείο,
εκπαιδευτικά ταξίδια ή επισκέψεις σε επιχειρήσεις, παιχνίδια και
προσομοιώσεις, πρακτική άσκηση, καθοδήγηση, καταιγισμός ιδεών, εργασία
σε ζεύγη, ομαδική εργασία, συνεργατικές μεθόδους, «μαθαίνω κάνοντας». Κατά
τη διάρκεια της κατάρτισης, ο καθηγητής αφιερώνει χρόνο ακούγοντας και
παρατηρώντας το μαθητή. Αυτός / αυτή ενθαρρύνει το μαθητή στην
εποικοδομητική κριτική.

Πλεονεκτήματα
Οι μαθητές σε όλους τους τομείς θα επωφεληθούν τα μέγιστα από την
εκμάθηση και την απόκτηση εμπειρίας στην επιχειρηματικότητα. Στην
πραγματικότητα, η επιχειρηματική αντίληψη, η γνώση και οι ικανότητες θα είναι
προς όφελος των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλα τα
κοινωνικά στρώματα και σε μια ποικιλία θέσεων εργασίας (αφιερωμένη
συμβουλευτική και υποστηρικτικά προγράμματα).
Εκτός από αυτό οι μαθητές θα επωφεληθούν επίσης από άλλα πολλά
πλεονεκτήματα, όπως:
 Απόκτηση αυτοεκτίμησης
 Αυτοδιαχείριση / προσωπική υπευθυνότητα
 Ενίσχυση του δημιουργικού πνεύματος
 Καλύτερη γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 Αίσθηση καινοτομίας
 Διαπροσωπικές επικοινωνίες
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 Αύξηση των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
 Να αναπτύξουν θετική στάση

Εκτός αυτού, οι επιχειρηματικές δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά τους μπορεί
να προσφέρουν και άλλα θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία. Στην
πραγματικότητα, οι προσωπικές ικανότητες και ιδιότητες που είναι σχετικές με
την επιχειρηματικότητα, όπως το πνεύμα πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας
μπορεί να είναι χρήσιμα για όλους σε εργασιακές ευθύνες και στην καθημερινή
τους ύπαρξη.

Οι θετικές επιπτώσεις των διεθνών δραστηριοτήτων κινητικότητας στην
απόκτηση ή / και στη βελτίωση της βασικής δεξιότητας
Μια εμπειρία διεθνούς κινητικότητας είναι από μόνη της μια επιχειρηματική
δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας σειράς από δεξιότητες
και ικανότητες που θα είναι πολύ σημαντικές για την εισαγωγή στον κόσμο της
εργασίας και για την προσωπική σας ανάπτυξη.
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5.8.

Πολιτιστική Γνώση και Έκφραση

Πολιτιστική γνώση και έκφραση ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η
«Εκτίμηση της σημασίας της δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών και
συναισθημάτων
σε
ένα
φάσμα
μέσων
μαζικής
επικοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένης της μουσικής, του θεάτρου, της λογοτεχνίας και των
εικαστικών τεχνών»
Η δεξιότητα αναφέρεται στη δημιουργία, ανάπτυξη και προώθηση των
δημιουργικών τρόπων έκφρασης που σχετίζονται με άλλους μέσω μη λεκτικών
μορφών επικοινωνίας ή αναζητούν τρόπους για έκφραση μέσα στο ευρύ φάσμα
των δυνατοτήτων που προσφέρει.
Η πολιτιστική έκφραση περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση της Ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς και το όφελος για τον εαυτό του καθενός και για τα
άλλα άτομα.
Η πολιτιστική έκφραση περιλαμβάνει έργα τέχνης και πολιτισμού όλων των
εποχών, κλασικό, σύγχρονο ... αλλά από την άλλη πλευρά, αναφέρεται επίσης
στη σημασία των αισθητικών παραγόντων στην καθημερινή ζωή, η οποία
πρέπει να φροντίζεται.
η ανάπτυξη μιας πολιτιστικής συνείδησης και έκφρασης, προϋποθέτει την
ωριμότητα του ατόμου προς την κατανόηση και την έκφραση των ιδεών, και
παίρνει σάρκα και οστά με τις νέες γνώσεις που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό,
καθώς και μέσα από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, το
ενδιαφέρον και τη στάση των φοιτητών η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την
ανάπτυξη της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και έκφραση.

Εννοιολογικό πλαίσιο
Είναι σημαντικό να κατανοούν και να σέβονται την πολιτιστική και γλωσσική
πολυμορφία στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου και την ανάγκη
διατήρησής της.
Υπάρχουν πολλά περιβάλλοντα και εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, για
να μας βοηθήσουν στην προώθηση της ανάπτυξης της γνώσης και της
πολιτιστικής έκφρασης, ωστόσο υπάρχει ο εσωτερικός ανθρώπινος
παράγοντας, και η ανάπτυξη της πολιτιστικής συνείδησης και έκφρασης απαιτεί
μια σύνθετη σκέψη ώστε να εγκαταλείψουμε τη λογική και να "καταλάβουμε" και
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να "σεβαστούμε" τις διάφορες μορφές έκφρασης του άλλου σε διαφορετικά
πολιτιστικά πλαίσια.
Μια πολυπολιτισμική εργασία, βοηθά να αναπτύξουμε πολιτιστική γνώση και
έκφραση. Ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον είναι αυτός που ασκεί την ανοχή
και σε άλλες μορφές έκφρασης, βελτιώνοντας τις γνώσεις μας για την ιστορία
και την ταυτότητά μας και είναι ο εμπλουτισμός για τις μελλοντικές γενιές.

Αντικείμενα της δεξιότητας
Όπως όλα τα βασικά δεξιότητες η πολιτιστική γνώση και έκφραση είναι γνώση,
δεξιότητες και στάσεις.
Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η γνώση μας για την Ευρωπαϊκή πολιτιστική
κληρονομιά.
Ο κύριος χαρακτήρας αυτής της δεξιότητας είναι η ποικιλία των μορφών
έκφρασης και εκδήλωσης τους. Έχει ένα δημιουργικό χαρακτήρα συνεπάγεται
διαφορετικούς τρόπους και κανάλια επικοινωνίας, βελτίωσης δημιουργικών
ικανοτήτων, που μπορούν να μεταφέρονται σε ποικίλες επαγγελματικές επαφές.
Ο κύριος στόχος της πολιτιστικής γνώσης και έκφρασης είναι η κατανόηση της
«αίσθησης ταυτότητας» για να δημιουργήσει μια ανοιχτή στάση απέναντι σε
άλλες χώρες και το σεβασμό στην πολυμορφία της πολιτιστικής έκφρασης.

Πως κατακτούμε τη δεξιότητα
Πολιτιστική γνώση και έκφραση, είναι μια ευρεία και δημιουργική δεξιότητα και
είναι τόσοι πολλοί τρόποι έκφρασης αυτής της δεξιότητας και τις διαδικασίες για
την απόκτησή της:
Πολιτιστική συνείδηση υπονοείται σε διάφορους τομείς, όπως η τέχνη, η
μουσική, η ζωγραφική, η αρχιτεκτονική, οι γλώσσες, και είναι μια εγκάρσια
δεξιότητα η οποία περιλαμβάνεται σε διάφορα θέματα και σε πολλές
δραστηριότητες και θέσεις εργασίας.
Η δεξιότητα αυτή μπορεί να αποκτηθεί ξεχωριστά και σε ομάδες:
Ατομικά συνεπάγεται ένα προσωπικό ενδιαφέρον για να μάθουμε περισσότερα
για άλλους πολιτισμούς και διαφορετικές μορφές έκφρασης στο διαδίκτυο,
εγχειρίδια, και γεγονότα και πρέπει να είναι ένα ενεργό μέρος μέσω της
επίσημης και της άτυπης εκπαίδευσης.
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Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να αποκτηθεί σε ομάδες, συμμετέχοντας
ενεργά σε οργανισμούς, με την ανταλλαγή εμπειριών, μαθαίνοντας για τον
πολιτισμό των άλλων συμμετεχόντων, να είναι δημιουργικοί και δημιουργώντας
ένα εργαστήριο για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

Πλεονεκτήματα
Η απόκτηση γνώσης των διαφορών της πολιτιστικής κληρονομιάς στην
Ευρώπη, για τους διάφορους τρόπους ζωής, και η βελτίωση της
δημιουργικότητας για να μοιραστούμε τις δικές μας κουλτούρες, ξυπνάει το
ενδιαφέρον του ατόμου για άλλους πολιτισμούς και τρόπους έκφρασης, και σε
γενικές γραμμές αυτό σημαίνει μια βαθιά γνώση της γεωγραφίας, της ιστορίας
και των τεχνών της Ευρώπης, καθώς και άλλων χωρών του κόσμου.
Από την άλλη πλευρά, μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε κριτική σκέψη
και να ανοίξει το μυαλό μας σε άλλους πολιτισμούς και τρόπους έκφρασης
διαφορετικούς από το δικό μας.

Οι θετικές επιπτώσεις των διεθνών δραστηριοτήτων κινητικότητας στην
απόκτηση ή / και στη βελτίωση της βασικής δεξιότητας
Μια διεθνής εμπειρία κινητικότητας αποτελεί ένα βήμα έξω από τα πολιτιστικά
μας όρια και αυτό μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τις επιπτώσεις που έχει ο
πολιτισμός μας σχετικά με τη συμπεριφορά μας. Γνωρίζοντας τη δική μας
κουλτούρα θα είμαστε σε θέση να έχουμε περισσότερο θετικές σχέσεις σε
προσωπικό, κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο.
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6. Πρακτική περίπτωση: Μάριος και Μαρία: Το σπουδαίο ταξίδι
Τετάρτη καλοκαίρι
Ναιιιι, έχει τελειώσει. Ο Μάριος μόλις τελείωσε τις εξετάσεις του και τώρα το
πρώτο έτος των σπουδών στο πανεπιστήμιο βρίσκεται πίσω από αυτόν!
Ήρθε η ώρα για να απολαύσει τον όμορφο καιρό με τους φίλους του, μια
κρύα μπύρα και ένα μπάρμπεκιου στο πάρκο γύρω από το ξενοδοχείο. Ο
καθένας φέρνει κάτι να φάει και να πιει. Ένας νέος φίλος του Μάριου από το
πανεπιστήμιο συνοδεύεται από μια πολύ νεαρή γυναίκα. Του αρέσει από
την πρώτη στιγμή, τα σκούρα μάτια της, το γέλιο της, τα μακριά καστανά
μαλλιά της. "Γεια σου Μάριε, έλα πάνω! Έχω φέρει την αδελφή μου. Αυτή
είναι η Μαρία, η μικρότερη αδελφή μου. Έχει διακοπές τώρα και ξοδεύει
μερικές μέρες μαζί μου ".
Ο Μάριος είναι σχεδόν ανίκανος να μιλήσει. Αυτή είναι η αδελφή του, δεν
είναι φίλη του, φανταστικά.
"Είμαι ο Μάριος" - τίποτα άλλο!
"Είμαι η Μαρία, ωραίο να σε γνωρίζω. Είσαι συνάδελφος του αδελφού μου;
Ω, ο καιρός είναι τόσο ωραίος. Μου αρέσει αυτό το μπάρμπεκιου με όλους
αυτούς τους καλούς ανθρώπους! Έχετε δοκιμάσει το λευκό κρασί, είναι κρύο
και μου αρέσει να το πιω σήμερα! Έχω τελειώσει τη χρονιά πριν από την
τελευταία χρονιά στο σχολείο! Τον επόμενο χρόνο αυτή τη στιγμή θα είμαι
ελεύθερη !!! Και τότε θα δω τον κόσμο ".
Τετάρτη καλοκαίρι – ένα χρόνο αργότερα
"Έχουμε δύο λόγους για να βγούμε έξω το βράδυ σε ένα καλό εστιατόριο.
Πρώτος λόγος: Έχω τελειώσει το σχολείο και είμαι πολύ χαρούμενη για
αυτό. Δεύτερος λόγος: Είμαστε ζευγάρι ένα έτος τώρα " Η Μαρία χορεύει
μέσα στο σαλόνι του μικρού τους διαμερίσματος!.
"Ναι, καλή ιδέα! Θυμάσαι; Πριν από ένα χρόνο μου ανακοίνωσες ότι θα
αρχίσεις να βλέπεις τον κόσμο τώρα. Τι πιστεύεις γι 'αυτό σήμερα; Θα
ήθελα να το πράξουμε. Ας μιλήσουμε γι 'αυτό το βράδυ ".
Όπως πριν από ένα χρόνο, ο Μάριος και η Μαρία απολαμβάνουν ένα
ωραίο καλοκαιρινό βράδυ, αλλά αυτή τη φορά σε μια βεράντα σε ένα ωραίο
εστιατόριο, αλλά και πάλι με κρύο λευκό κρασί.
"Ας μείνουμε ένα έτος στο εξωτερικό. Μπορώ να αφήσω τις σπουδές μου
για ένα χρόνο και μπορώ να ξεκινήσω ένα χρόνο αργότερα. Ίσως τότε
ξέρουμε καλύτερα τι είδους εργασίας θα κάνουμε στη ζωή μας αργότερα.
"Ο Μάριος ξεκινά τη συνομιλία. Ο Μάριος και η Μαρία προγραμματίζουν ένα
μεγάλο ταξίδι για να απολαύσουν μια ενδιαφέρουσα χρονιά. Χρειάζονται
πολλές ικανότητες για να το κάνουν με επιτυχία. Θα δείτε: όλες οι βασικές
δεξιότητες που έχετε μάθει στο διαδικτυακό μάθημα θα είναι πολύ χρήσιμες
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στην πραγματική ζωή! Βρείτε όλη την ιστορία στο διαδικτυακό μάθημα και
αξιολογήστε σε αυτή την ιστορία, αν ξέρετε ποια κλειδιά δεξιότητες είναι
σημαντικές στις διαφορετικές καταστάσεις.

7. Αξιολόγηση
Τελική Αξιολόγηση:
Θα πρέπει να εκτελέσετε την αξιολόγηση όλων των βασικών δεξιοτήτων και της
πρακτικής περίπτωσης και να επιτύχετε τουλάχιστον ένα σκορ 60% για να
λάβετε πιστοποιητικό.
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