EΚΔΟΣΗ

Οκτώ βασικές δεξιότητες σύμφωνα με το ΕΠΑ
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΠΑ) καθορίζει οκτώ βασικές δεξιότητες και περιγράφει την ουσιαστική
γνώση, ικανότητες και συμπεριφορές οι οποίες συσχετίζονται με κάθε μια από αυτές. Αυτές οι βασικές
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δεξιότητες είναι:

 επικοινωνία στην μητρική γλώσσα, η οποία είναι η ικανότητα για έκφραση και ερμηνεία εννοιών,
σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων σε προφορική και γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία,

ΕΠ Α Β ασ ι κ έ ς
Δ εξ ι ό τ η τε ς
Αυτές οι βασικές
δεξιότητες παρέχουν
ένα πλαίσιο
αναφοράς στην
στήριξη εθνικών και
Παγκόσμιων
προσπαθειών για την
επίτευξη των στόχων
που καθορίζουν. Αυτό
το πλαίσιο
προορίζεται κυρίως
για τους φορείς
χάραξης πολιτικής,
τους παροχείς
εκπαίδευσης και
κατάρτισης,
υπαλλήλους και
εκπαιδευόμενους.

φάσμα κοινωνικών και πολιτιστικών περιεχομένων·

 επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, οι οποίες περιλαμβάνουν, επιπρόσθετα με τις κύριες διαστάσεις
ικανοτήτων της επικοινωνίας στην μητρική γλώσσα, διαμεσολάβηση και διαπολιτισμική κατανόηση. Tο
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ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής·

 μαθηματικές δεξιότητες και βασικές δεξιότητες στην επιστήμη και τεχνολογία. Οι μαθηματικές
δεξιότητες είναι η ικανότητα για ανάπτυξη και εφαρμογή μαθηματικής σκέψης για την επίλυση σωρείας
προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις, με την έμφαση να δίνεται στην διαδικασία, δραστηριότητα και
γνώση. Βασικές δεξιότητες στην επιστήμη και τεχνολογία αναφέρονται στην κυριότητα, χρήση και
εφαρμογή της γνώσης και μεθοδολογίες που εξηγούν τον φυσικό κόσμο. Αυτά περιλαμβάνουν την
κατανόηση των αλλαγών οι οποίες προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και την ευθύνη
κάθε ατόμου ως πολίτη·

 ψηφιακή δεξιότητα η οποία περιλαμβάνει την έμπιστη και κρίσιμη χρήση της κοινωνίας της τεχνολογίας
και πληροφορίας (ΚΤΠ) και συνεπώς βασικές δεξιότητες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ)·

 μαθαίνω να μαθαίνω σχετίζεται με την μάθηση, την ικανότητα για επιδίωξη και οργάνωση της μάθησης
ενός ατόμου, είτε ατομικά είτε σε ομάδες, σύμφωνα με τις ανάγκες των ιδίων, και την, ευαισθητοποίηση

 κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες. Η κοινωνική δεξιότητα αναφέρεται στην προσωπική,
διαπροσωπική και διαπολιτισμική δεξιότητα και όλες τις μορφές συμπεριφοράς οι οποίες εξοπλίζουν τα
άτομα να συμμετέχουν με αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική και εργασιακή ζωή.
Είναι συνδεδεμένη με την προσωπική και κοινωνική ευημερία. Η κατανόηση των κώδικων συμπεριφοράς
και εθίμων σε διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία τα άτομα λειτουργούν είναι απαραίτητη. Η πολιτική
δεξιότητα, και συγκεκριμένα η γνώση των κοινωνικών και πολιτικών εννοιών και δομών (δημοκρατία,
δικαιοσύνη, ισότητα, ιθαγένεια και πολιτικά δικαιώματα), εξοπλίζουν τα άτομα στην εμπλοκή ενεργής και
δημοκρατικής συμμετοχής·

 πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα είναι η δεξιότητα για την μετατροπή ιδεών σε δράσεις.
Περιλαμβάνει τη δημιουργία, καινοτομία και την ανάληψη ρίσκων, όπως επίσης και την ικανότητα για
σχεδιασμό και διαχείριση έργων για την επίτευξη στόχων.

Το άτομο γνωρίζει το περιεχόμενο του/της

δουλειάς του/της και είναι ικανό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Είναι το θεμέλιο για την

DIMITRA ITD

προγραμμάτων σπουδών
για πέντε από τις βασικές
δεξιότητες σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς –ΕΠΑ

επίπεδο της επάρκειας εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες και την χωρητικότητα της ακρόασης,

σε μεθόδους και ευκαιρίες·

Συντονιστής:

Το έργο CERF στοχεύει στην
ανάπτυξη καινοτόμων
εκπαιδευτικών
μεθοδολογιών και

ανάγνωση και γράψιμο) και η αλληλεπίδραση γλωσσικά με τρόπο κατάλληλο και δημιουργικό σε πλήρες

απόκτηση περισσότερων, συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων απαραίτητων για αυτούς που
καθιερώνουν ή συνεισφέρουν σε κοινωνική και εμπορική δραστηριότητα. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει

Παλαιολόγου 19, 412 23,
την ενημέρωση για ηθικές αξίες και την προώθηση καλής διακυβέρνησης·
Λάρισσα, Ελλάδα
 πολιτιστική ενημέρωση και έκφραση, η οποία περιλαμβάνει την εκτίμηση της σημασίας της
Tηλ: +30 2410 554024,
δημιουργικής έκφρασης των ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων σε ένα φάσμα μέσων (μουσική,
Φαξ: +30 2410 554028
παραστατικές τέχνες, λογοτεχνία και εικαστικές τέχνες).
contact@dimitra.gr
Αυτές οι βασικές δεξιότητες είναι όλες ανεξάρτητες, και η έμφαση σε κάθε περίπτωση είναι στην κριτική
www.dimitra.gr
σκέψη, δημιουργικότητα, πρωτοβουλία, λύση προβλήματος, την εκτίμηση κινδύνων, την λήψη απόφασης και
την εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων.

Είναι ένα διετές
Λεονάρντο Ντα
Βίντσι (Transfer of
Innovation) έργο το
οποίο στοχεύει στην
ανάπτυξη
καινοτόμων
εκπαιδευτικών
μεθοδολογιών και
προγραμμάτων
σπουδών για πέντε
από τις βασικές
δεξιότητες σύμφωνα
με το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς –
ΕΠΑ και ένα
πολυμέσο μοντέλο
πιστοποίησης για
αποκτηθείσα γνώση,
ικανότητες και
συμπεριφορές της
βασικής δεξιότητας:
πρωτοβουλίας και
επιχειρηματικότητας
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Βασικές Δεξιότητες
Οι βασικές δεξιότητες γνώσης, ικανοτήτων
και συμπεριφορών κατάλληλων σε κάθε

Στα τέλη του 2006, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό

περιεχόμενο είναι θεμελιώδη για κάθε

Κοινοβούλιο υιοθέτησαν ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

άτομο σε μια κοινωνία βασισμένη στη

για Βασικές Ικανότητες (ΕΠΑ) για την δια βίου

γνώση. Παρέχουν προστιθέμενη αξία για

μάθηση. Το ΕΠΑ αναγνωρίζει και καθορίζει τις

την αγορά εργασίας, την κοινωνική συνοχή

οκτώ βασικές δεξιότητες τις οποίες οι πολίτες

και την ενεργή πολιτότητα προσφέροντας

χρειάζονται για την προσωπική τους ολοκλήρωση,

ευελιξία

κοινωνική

και

ικανοποίηση και κίνητρα. Επειδή πρέπει να

απασχολησιμότητα στην βασισμένη σε γνώση

αποκτηθούν από όλους, αυτή η σύσταση

κοινωνία μας.

προτείνει ένα εργαλείο αναφοράς για τις

Το CERF-Certification Standard for European

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) για

Reference Framework Key Competences, είναι μια

να

διετής μεταφορά του Καινοτόμου έργου το οποίο

δεξιότητες έχουν ενσωματωθεί πλήρως με

στοχεύει

τις στρατηγικές και υποδομές, ειδικότερα

ένταξη,

στην

προγραμμάτων

ενεργή

πολιτότητα

ανάπτυξη
σπουδών

εκπαιδευτικών
και

σε

ένα

και

διασφαλίσει

προσαρμοστικότητα,

ότι

αυτές
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βασικές

στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

ολοκληρωμένο Πακέτο Εκπαιδευτών για πέντε

Οι βασικές δεξιότητες για τη δια βίου

Βασικές

Πολυμέσο

μάθηση είναι ένας συνδιασμός γνώσης,

μοντέλο

ικανοτήτων και συμπεριφορών κατάλληλων

δεξιότητα:

στο ανάλογο περιεχόμενο. Είναι ιδιαίτερα

Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας επίσης θα

αναγκαίες για προσωπική ολοκλήρωση και

αναπτυχθεί

ανάπτυξη,

Δεξιότητες

ΕΠΑ.

Το

Εκπαιδευτικό

Εργαλείο

και

πιστοποίησης

για

βασική

και

θα

τη

αξιοποιηθεί

το

σαν

χρήσιμο

εργαλείο για τους χαράκτες πολιτικής, και για τους
παροχείς εκπαίδευσης και κατάρτισης και για τους
εκπαιδευόμενους, ούτως ώστε να γίνει η δια βίου
μάθηση πραγματικότητα για όλους.

κοινωνική

ένταξη,

πολιτότητα και απασχολησιμότητα.

ενεργή

What can I do?
Συνεργάτες:

The

project

objective

Εθνικές
Αναφορές CERF

is

threefold:
First,

development

and
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pilot implementation of a
training
curriculum
and
123 Λεωφόρος
Βας. Σοφίας
educational
115 21, Aθήνα,methodology
Ελλάδα
for
of the eight key
+30five
210out
6470026,
competences
by
info@i-skills.gr, defined
www.i-skills.gr
ERF
as
essential
Άτομο Επικοινωνίας:

to

European
competitiveness
Χρήστος Παρασκευάς
and the establishment of a
coherent society based on
knowledge.
The five key competences
to be developed are:

FOLKUNIVERSITETET
Portalgatan 2A, Box 386,

Communication
75 106, Uppsala, Sweden in
foreign languages

+46 18680000,
info.uppsala@folkuniversitetet.se
Digital
competence
,www.folkuniversitetet.se
Άτομο Επικοινωνίας:
Rashidi
Social
and
civic
competences
Ali
Sense of initiative
entrepreneurship

and

Cultural awareness and
expression

DOCUMENTA

Cardenal Cisneros 20, 1º,
39 001, Santander, Spain
+34 942 760707,
info@documenta.es,
www.documenta.es
Άτομο Επικοινωνίας:
Farto Lopez Javier

RINOVA
1 Lyric Square Hammersmith,
W6 0NB, London, UK
+44 (0)20 3170 6307,
info@rinova.co.uk,
www.rinova.co.uk
Άτομο Επικοινωνίας: Slater
Imogen

MMC
Ίμβρου 16,
1055, Λευκωσία, Κύπρος
+357 22 466633,
christiana@mmclearningsolutions.
com,
www.mmclearningsolutions.com
Άτομο Επικοινωνίας: Χριστιάνα
Κναή

Ορθολογική & Στόχοι
Στα τέλη του 2006, το Συμβούλιο και

Ο στόχος του έργου είναι

Δεύτερο, ανάπτυξη μοντέλου

το

τρίπτυχος:

πιστοποίησης για

υιοθέτησαν ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Πρώτα, ανάπτυξη και

αποκτηθείσα γνώση,

για Βασικές Ικανότητες (ΕΠΑ) για την

πιλοτική εφαρμογή του

δεξιότητες και συμπεριφορές

δια

εκπαιδευτικού

για την βασική δεξιότητα:

αναγνωρίζει και καθορίζει τις οκτώ

προγράμματος σπουδών

Πρωτοβουλίας και

βασικές ικανότητες τις οποίες οι

και εκπαιδευτικής

Επιχειρηματικότητας

πολίτες

μεθοδολογίας για πέντε

σύμφωνα με την ΕΠΑ. Tρίτο,

από τις οκτώ βασικές

υποστήριξη για την διάδοση

κοινωνική ένταξη, ενεργή πολιτότητα

δεξιότητες οι οποίες

και ανάληψη αυτού του

και

καθορίζονται από την ΕΠΑ

εργαλείου αναφοράς

βασισμένη σε γνώση κοινωνία μας.

ως απαραίτητες για την

ανάμεσα σε χαράκτες

Το CERF, είναι μια μεταφορά του

ευρωπαϊκή

πολιτικής, παροχείς

Καινοτόμου έργου το οποίο στοχεύει

ανταγωνιστικότητα και την

εκπαίδευσης, υπαλλήλους,

στην

καθιέρωση μιας συνεκτικής

και εκπαιδευόμενους για την

προγραμμάτων σπουδών και ένα

κοινωνίας βασισμένη στη

διευκόλυνση σε εθνικό και

ολοκληρωμένο Πακέτο Εκπαιδευτών

γνώση.

Ευρωπαϊκό επίπεδο για τις

Ευρωπαϊκό

βίου

Κοινοβούλιο

μάθηση.

Το

χρειάζονται

προσωπική

τους

ΕΠΑ

για

ανάπτυξη

την

ολοκλήρωση,

απασχολησιμότητα

στην

εκπαιδευτικών

για πέντε Βασικές Ικανότητες ΕΠΑ.

προσπάθειες προς κοινά

Το Πολυμέσο Εκπαιδευτικό Εργαλείο

συμφωνηθέντες στόχους.

βασική

ικανότητα:

Αίσθηση

Πρωτοβουλίας

και

επίσης

θα

αξιοποιηθεί

σαν

πολιτικής, και για τους παροχείς
και

κατάρτισης

και

εκπαιδευόμενους, ούτως ώστε να
η

Το

διοργανώνει

CERF

σεμινάρια

Σε συνδυασμό με όλα τα πιο

εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τις

πάνω,

πέντε βασικές ικανότητες σύμφωνα με το

Ευρωπαϊκή

ΕΠΑ σε χώρες συνεργατών

αναπτύσσεται

(Αγγλία,

Τι μπορώ να
κάνω;

μια

εικονική
Κοινότητα
για

την

δια

βίου

πραγματικότητα για όλους.

μάθηση

Ως

εκπαιδευτής

ή

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

παροχέας

εκπαίδευσης εάν ενδιαφέρεστε να
γνωρίσετε αυτή την μεθοδολογία,

Ισπανία, Σουηδία, Κύπρο & Ελλάδα) και

ανταλλαγή ιδεών και ορθών

μπορείτε

πιλοτικές εκπαιδεύσεις για ομάδες με

πρακτικών

σεμινάριο

κίνδυνο

αποκλεισμού.

ενδιαφερόμενα μέρη και σαν

εκπαιδευτή που διοργανώνεται στη

Επιπρόσθετα, διοργανώνει σε όλες τις

μηχανισμό για υποστήριξη της

χώρα σας και μετά να υιοθετήστε την

συμμετέχουσες

συνεχής

της

μεθοδολογία του CERF σύμφωνα με

εκπαιδευτικά και εμπειρικά εργαστήρια

εκπαίδευσης και πιστοποίησης

το θέμα της εκπαίδευσής σας και τις

για τους χαράκτες πολιτικής, τις τοπικές

των βασικών ικανοτήτων του

ομάδες

αρχές, τις επιχειρήσεις, τις οργανώσεις,

ΕΠΑ και της δυνατότητας να

εκπαιδευόμενος,

την

είμαστε πετυχημένοι σε ένα

αποκτήσετε βασικές δεξιότητες με τη

Ινστιτούτα, τα κέντρα επαγγελματικής

συνεχώς

συμμετοχή σε πιλοτική εκπαίδευση.

εκπαίδευσης, κτλ.

κόσμο εργασίας.

κοινωνικού

προώθηση

χώρες

αρκετά

απασχόλησης,

τα

ανάμεσα

διάδοσης

στα

αναπτυσσόμενο

να

συμμετάσχετε
εκπαιδεύστε

στόχου







Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες
Ψηφιακή ικανότητα
Κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες
Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα
Πολιτιστική ενημέρωση και έκφραση

στο
τον

σας.

Ως

μπορείτε

να

5 Βασικές Δεξιότητες ΕΠΑ
έργο CERF είναι:

της

χρήσιμο εργαλείο για τους χαράκτες

γίνει

Επιπλέον…

Πως;

και

Επιχειρηματικότητας
αναπτυχθεί

Ψηφιακή ικανότητα

What
canβασικές
I do? δεξιότητες ΕΠΑ για ανάπτυξη από το
Οι πέντε

και το μοντέλο πιστοποίησης για τη

εκπαίδευσης

CHAMPER OF LARISSA
Παπακυριαζή 44,
412 22, Λάρισσα, Ελλάδα
+30 2410 255388,
info@larissa-chamber.gr,
www.larissa-chamber.gr

Το CERF αναπτύσσει
το Πρόγραμμα
Σπουδών και τα
Εργαλεία των
Εκπαιδευτών για
5 Βασικές Ικανότητες
σύμφωνα με το ΕΠΑ

Στα πλαίσια του
έργου CERF
έχουν ήδη
διεξαχθεί πέντε
διεθνείς έρευνες
σε σχέση με την
τρέχουσα
κατάσταση της
ολοκλήρωσης του
έργου του ΕΠΑ
και τις βασικές
δεξιότητες στο
εκπαιδευτικό
σύστημα, την
αγορά εργασίας,
και τον τομέα της
επαγγελματικής
εκπαίδευσης σε
κάθε
συμμετέχουσα
χώρα (Ελλάδα,
Σουηδία, Ισπανία,
ΗΒ και Κύπρο).
Tα αποτελέσματα
αυτών των
διεθνών ερευνών
δείχνουν
ξεκάθαρα την
αναγκαιότητα του
έργου CERF
ούτως ώστε να
καθιερωθεί το
διαμοίρασμα και η
εφαρμογή της
έννοιας του έργου
ERF και οι
βασικές δεξιότητες
στον γενικό και
δημόσιο κόσμο
εργασίας και
εκπαίδευσης.

