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Παρουσίαση των 8 Ικανοτήτων - Κλειδιών
1. 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)

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΣΤΙΣ ΞΈΝΕΣ ΓΛΏΣΣΕΣ
βασίζεται στην ικανότητα κατανόησης, έκφρασης
και ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων,
γεγονότων και απόψεων, τόσο σε προφορική όσο
και σε γραπτή μορφή σε ένα κατάλληλο φάσμα
κοινωνικών και πολιτιστικών πλαισίων, σύμφωνα
με τις ανάγκες του καθενός

3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
είναι η ικανότητα ανάπτυξης και χρησιμοποίησης μαθηματικών συλλογισμών
για την επίλυση ενός φάσματος προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις. Η
ικανότητα 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. Η ικανότητα στην τεχνολογία γίνεται
αντιληπτή ως η εφαρμογή της εν λόγω γνώσης και μεθοδολογίας σε συνάρτηση
με τις αντιληπτές ανθρώπινες επιθυμίες ή ανάγκες.

4. ΨΗΦΙΑΚΉ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ
περιλαμβάνει την αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα στη χρήση των
Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST) για την εργασία, την
ψυχαγωγία και την επικοινωνία.

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΜΆΘΗΣΗΣ
είναι η ικανότητα επιδίωξης και επιμονής στη
μάθηση, η οργάνωση της μάθησής, μεταξύ άλλων
μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου
και των πληροφοριών, τόσο μεμονωμένα όσο και σε
ομάδες.

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ
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 αλλά και όπου απαιτούνται

7. ΑΊΣΘΗΜΑ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να
μετατρέπει τις ιδέες σε δράση. Περιλαμβάνει τη
δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη
κινδύνων, καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού και
διαχείρισης έργων, προκειμένου να επιτευχθούν οι
στόχοι.

8. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ
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.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρότζεκτ, τις δραστηριότητες και τις
εκδηλώσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.yote.eu
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή . Η παρούσα
δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα , και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των
πληροφοριών που περιέχονται

