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                                          ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
Δεξιότητες και Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης 
Ψηφιακές Ικανότητες και Δεξιότητες  
Παραδείγματα επίτευξης στόχων 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: Ικανότητες και Δεξιότητες 

Σύντομη περιγραφή: Oι μαθητές σχεδιάζουν με ποιο τρόπο να αναζητήσουν πληροφορίες, αναζητούν, συλλέγουν, αξιολογούν και χρησιμοποιούν πληροφορίες για 

την οικοδόμηση νέας γνώσης.   

Δεξιότητες και 
Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης  

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

 
Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

1. Σχεδιασμός 
στρατηγικών για 
διερεύνηση 

 

1.1. Εντοπίζουν 
σημαντικές ανάγκες/ 
προβλήματα/ 
ερωτήματα για 
διερεύνηση ώστε να 
ικανοποιήσουν τους 
μαθησιακούς στόχους 

 Χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία για να 
εντοπίζουν σημαντικές 
ανάγκες/ προβλήματα/ 
ερωτήματα  

 Χρησιμοποιούν 
πληροφορίες που έχουν 
εντοπίσει σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα για να 
προσδιορίσουν  
σημαντικές ανάγκες/ 
προβλήματα/ερωτήματα  
προς διερεύνηση  

 Συζητούν με άλλους με 
τη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων για να 
εντοπίζουν ένα θέμα 
προς διερεύνηση ή άλλη 
ανάγκη για πληροφορίες  

 Εντοπίζουν νέες 
μαθησιακές ανάγκες 
μέσω του διαδικτύου και  
των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης  

 Αναγνωρίζουν την 
ανάγκη για 
πληροφορίες  

 Έχουν ενεργητική 
στάση σε σχέση με τον 
εντοπισμό 
πληροφοριών 

 Είναι περίεργοι και 
έτοιμοι να διερευνούν 
περαιτέρω και 
βαθύτερα  

 Έχουν κίνητρα για να 
αναζητούν 
πληροφορίες για 
διάφορες πτυχές της 
ζωής τους  

 Κάνουν ερωτήσεις για 
να εξετάσουν πιο 
βαθιά ένα θέμα 

 Προσδιορίζουν ένα 
κατάλληλο πεδίο 
έρευνας  

 Ορίζουν και 
καταγράφουν την 
ανάγκη για 
πληροφορίες 

 Προσαρμόζουν τις 
αναζητήσεις τους 
ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες 
ανάγκες 

 Γράφουν τις 
ανάγκες για 
πληροφορίες σε 
μορφή ερωτήσεων 
προς απάντηση 

 Διαμορφώνουν 
ερωτήσεις προς 
διερεύνηση, 
σύμφωνα με τα 
κενά 
πληροφόρησης ή 
την επανεξέταση 
υφιστάμενων, 
ενδεχομένως 

 Είναι περίεργοι και 
ανοικτοί σε νέους και 
διαφορετικούς 
τρόπους ζωής  

 Ενδιαφέρονται για τις 
ανάγκες και τα 
προβλήματα των 
άλλων 

 Εντοπίζουν ανάγκες 
ή/και προβλήματα 
από το περιβάλλον 
τους ή/και την 
κοινωνία 

 Είναι ενεργοί  στο να 
επιλύουν 
προβλήματα γύρω 
τους 
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Δεξιότητες και 
Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης  

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

 
Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

αντικρουόμενων 
πληροφοριών 

 Διαχειρίζονται 
πολύπλοκες  
έρευνες, με το να 
τεμαχίζουν σύνθετα 
ερωτήματα σε πιο 
απλά,  
περιορίζοντας το 
εύρος της έρευνας 

 Συζητούν με 
άλλους, για να 
εντοπίζουν θέμα 
έρευνας ή άλλη 
ανάγκη για 
πληροφορίες 

1.2. Ορίζουν στόχους για 
αναζήτηση 
πληροφοριών 
σχετικούς με τις 
καθορισμένες  
ανάγκες/ 
προβλήματα/ 
ερωτήματα  

 Χρησιμοποιούν μηχανές 
αναζήτησης 
αποτελεσματικά, για να 
εντοπίσουν σχετικές 
πληροφορίες, οι οποίες 
επιτρέπουν τη 
διαμόρφωση των 
στόχων για αναζήτηση 
πληροφοριών 

 Χρησιμοποιούν μηχανές 
αναζήτησης για να 
εντοπίσουν απαντήσεις 
σε σχετικές ανάγκες/ 
προβλήματα/ 
ερωτήματα  

 Αναστοχάζονται για 
τη χρήση διάφορων 
μέσων, εργαλείων και 
πηγών   

 Αναλύουν τις 
ανάγκες/ 
προβλήματα/ 
ερωτήματα σε 
συγκεκριμένους 
στόχους 
αναζήτησης 

 Προσδιορίζουν 
λέξεις κλειδιά  

 Έχουν στρατηγικές 
δεξιότητες 
πληροφοριακού 
γραμματισμού, για 
δραστηριότητες 

 Αναγνωρίζουν 
προβλήματα και 
ψάχνουν για λύσεις, 
μέσα και 
πληροφορίες  
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Δεξιότητες και 
Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης  

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

 
Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

προσαρμοσμένες 
στους στόχους 

 Ορίζουν τη φύση 
των 
πληροφοριακών 
αναγκών 

 Ορίζουν την έκταση 
των 
πληροφοριακών 
αναγκών 

 Ορίζουν τους 
λόγους για 
αναζήτηση 
πληροφοριών 

 Προσδιορίζουν τα 
μέσα και τις 
πληροφορίες για 
ένα συγκεκριμένο 
σκοπό και ορίζουν 
το απαραίτητο 
πλαίσιο 

 Προσδιορίζουν τις 
βασικές έννοιες και 
όρους για να 
διαμορφώσουν και 
να εστιάσουν τις 
ερωτήσεις 

 Αναθεωρούν την 
αρχική 
πληροφοριακή 
ανάγκη για να 
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Δεξιότητες και 
Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης  

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

 
Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

διευκρινίσουν, 
αναθεωρήσουν και 
βελτιώσουν το 
ερώτημα  

1.3. Δημιουργούν και 
αναθεωρούν τις 
προσωπικές 
στρατηγικές για τις 
πληροφορίες 

 Προσαρμόζουν τις 
στρατηγικές 
αναζήτησης ανάλογα με 
τη μηχανή αναζήτησης, 
εφαρμογή ή συσκευή 

 Προσδιορίζουν τα 
κατάλληλα εργαλεία για 
εντοπισμό 
πληροφοριών 

 Παρουσιάζουν 
στρατηγικές μέσω της 
χρήσης ψηφιακών 
τεχνολογιών 

 Χρησιμοποιούν 
προγράμματα 
ηλεκτρονικού 
υπολογιστή (π.χ. 
PowerPoint) για να 
παρουσιάσουν μια 
λεπτομερή περιγραφή 
των 
προγραμματισμένων 
στρατηγικών 

 Χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο για να 
εντοπίσουν και να 
συγκρίνουν τις 

 Αξιολογούν τις 
πιθανές πηγές για 
αναζήτηση μέσων και 
πληροφοριών 

 Αναγνωρίζουν την 
ανάγκη για μέσα και 
πληροφορίες  

 Αναγνωρίζουν τη 
διαθεσιμότητα των 
διαφόρων πηγών και 
εργαλείων για την 
υποστήριξη της 
έρευνάς τους 

 Ορίζουν ή 
διαμορφώνουν την 
ανάγκη για 
πληροφορίες για να 
πετύχουν ένα 
διαχειρίσιμο πεδίο 
εστίασης 

 Αναπτύσσουν 
στρατηγικές 
αναζήτησης και 
διαδικασίες 
αναζήτησης για να 
εντοπίσουν μέσα 
και πληροφορίες 

 Προσδιορίζουν τις 
προηγούμενες 
γνώσεις που έχουν 
σχέση με τους 
στόχους της 
έρευνας/ 
αναζήτησης 

 Διαμορφώνουν ένα 
σχέδιο εργασίας για 
το συγκεκριμένο 
έργο 

 Διερευνούν γενικές 
πηγές πληροφοριών 

 Αναγνωρίζουν ότι η 
ποικιλία των μέσων 
και πληροφοριών 
εξυπηρετούν 
διάφορους σκοπούς  

 Παρατηρούν τον 
τρόπο που άλλοι 
άνθρωποι εργάζονται 
για να ενημερώσουν 
προσωπικές 
στρατηγικές για τις 
πληροφορίες 
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Δεξιότητες και 
Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης  

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

 
Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

πληροφορίες, ώστε να 
επικαιροποιήσουν τις 
στρατηγικές για τις 
πληροφορίες  

για να αυξήσουν την 
εξοικείωση με το 
θέμα 

 Διατυπώνουν και 
χρησιμοποιούν 
κριτήρια για να 
λάβουν αποφάσεις 
και να κάνουν 
επιλογές σε σχέση 
με τις πληροφορίες  

 Επιλέγουν και 
προσδιορίζουν 
κατάλληλες 
μεθόδους 
διερεύνησης π.χ. 
πείραμα, 
προσομοίωση, 
επιτόπια έρευνα 

 Διερευνούν τα 
οφέλη και τη 
δυνατότητα 
εφαρμογής 
διάφορων μεθόδων 
διερεύνησης   

 Αναπτύσσουν ένα 
σχέδιο αναζήτησης 
κατάλληλο για τη 
μέθοδο 
διερεύνησης 

 Επιλέγουν 
κατάλληλο 
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Δεξιότητες και 
Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης  

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

 
Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

λεξιλόγιο ή 
ταξινόμηση σχετική 
με τον τομέα ή το 
εργαλείο 
πρόσβασης στις 
πληροφορίες  

 Διαμορφώνουν και 
εφαρμόζουν μια 
στρατηγική 
αναζήτησης 
χρησιμοποιώντας 
τις κατάλληλες 
εντολές 

 Εφαρμόζουν την 
έρευνα 
χρησιμοποιώντας 
μεθοδολογία 
διερεύνησης 
κατάλληλη για τον 
εκάστοτε τομέα 

2. Αξιολόγηση και 
επιλογή 
πληροφοριακών 
πηγών και 
εργαλείων, με 
βάση την 
καταλληλότητα για 
το σχετικό έργο 

2.1. Επιλέγουν 
κατάλληλες/σχετικές 
πηγές/εργαλεία που 
ανταποκρίνονται σε 
συγκεκριμένη 
αναζήτηση 
πληροφοριών 

 Γνωρίζουν ποιον να 
ακολουθήσουν σε χώρους 
διαμοιρασμού 
πληροφοριών στο 
διαδίκτυο (π.χ. 
μικροιστολόγια) 

 Αναζητούν κατάλληλα 
ψηφιακά εργαλεία για να 
κάνουν τις εργασίες τους 

 Επιλέγουν και 
προσδιορίζουν τα 

 Καταλαβαίνουν πώς 
οι πληροφορίες 
παράγονται, 
τυγχάνουν 
διαχείρισης  και 
διατίθενται 

 Καταλαβαίνουν πώς 
οι πληροφορίες 
μπορούν να 
εντοπιστούν σε 

 Διασταυρώνουν 
πηγές πληροφοριών 

 Χρησιμοποιούν και 
αναφέρουν 
πολλαπλά εργαλεία 
και πηγές 

 Επιλέγουν 
κατάλληλα μέσα και 
πηγές πληροφοριών  

• Εκτιμούν τις θετικές 
πτυχές της 
τεχνολογίας για 
ανάκτηση 
πληροφοριών 

• Είναι ευέλικτοι, ώστε 
να προσαρμόζονται 
στις απαιτήσεις 
διαφορετικών 
πλαισίων 
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Δεξιότητες και 
Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης  

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

 
Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

κατάλληλα εργαλεία για 
αναζήτηση πληροφοριών 

 Αξιολογούν  ψηφιακά 
εργαλεία με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια 
(π.χ. χρησιμότητα, 
καταλληλότητα, 
χρηστικότητα βαθμός 
δυσκολίας) 

 Παραμένουν 
ενημερωμένοι για πηγές 
πληροφοριών, 
τεχνολογίες της 
πληροφορίας, εργαλεία 
πρόσβασης σε 
πληροφορίες και 
μεθόδους έρευνας 

διάφορες συσκευές 
και μέσα 

 Έχουν κριτική στάση 
ως προς το 
περιεχόμενο, με βάση 
τις πηγές, τα μέσα, το 
χρόνο και άλλα 
κριτήρια που θέτουν 

 Καταλαβαίνουν την 
αξιοπιστία των 
διαφορετικών πηγών 

 Καταλαβαίνουν πώς 
οι πληροφορίες 
οργανώνονται και 
διανέμονται, 
αναγνωρίζοντας το 
ευρύτερο πλαίσιο του 
υπό διερεύνηση 
θέματος  

 Διακρίνουν μεταξύ 
των πιθανών πηγών 
πληροφοριών και 
αναγνωρίζουν την 
αξία τους  

 Καταλαβαίνουν ότι 
διαφορετικές πηγές 
θα παρουσιάσουν 
διαφορετικές οπτικές 

 Αξιολογούν πηγές 
με βάση τη 
σχετικότητα, την 
ακρίβεια, την 
αυθεντία, την 
ενημερότητα, την 
αντικειμενικότητα, 
την κάλυψη, τη 
χρηστικότητα 
προτού τις 
επιλέξουν 

 Προσδιορίζουν τον 
επιδιωκόμενο 
σκοπό και το 
ακροατήριο των 
πιθανών πηγών π.χ. 
δημοφιλής πηγή σε 
αντίθεση με  
επιστημονική πηγή 
σύγχρονη σε 
αντίθεση με 
ιστορική  

 Διακρίνουν μεταξύ 
πρωτογενών και 
δευτερογενών 
πηγών, 
αναγνωρίζοντας 
πώς η χρήση και η 
σημασία τους 
διαφέρουν σε κάθε 
τομέα 
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Δεξιότητες και 
Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης  

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

 
Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

 Διαμορφώνουν και 
εφαρμόζουν 
αποτελεσματικές 
στρατηγικές 
αναζήτησης 

 Αποκτούν 
πληροφορίες με τη 
χρήση κατάλληλων 
μεθόδων 

 Διερευνούν το 
πεδίο εφαρμογής, 
το περιεχόμενο και 
την οργάνωση των 
εργαλείων 
πρόσβασης στις 
πληροφορίες 

 Συμβουλεύονται 
βιβλιοθηκονόμους 
και άλλους 
σχετικούς με τις 
πληροφορίες 
επαγγελματίες για 
να τους βοηθήσουν 
στον εντοπισμό 
εργαλείων 
πρόσβασης στις 
πληροφορίες 

2.2. Χρησιμοποιούν 
πηγές/εργαλεία 
αποτελεσματικά 

 Γνωρίζουν διάφορες 
μηχανές αναζήτησης 

• Αντιλαμβάνονται ότι 
διαφορετικές 
ανάγκες απαιτούν 
διαφορετικές λύσεις 

 Συγκρίνουν, 
αντιπαραβάλλουν 
και ενσωματώνουν 

 Λαμβάνουν υπόψη 
οικονομικά, νομικά 
και κοινωνικά 
ζητήματα κατά την 
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Δεξιότητες και 
Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης  

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

 
Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

(πρόσβαση και 
πλοήγηση) 

 Καταλαβαίνουν ότι 
διαφορετικές μηχανές 
αναζήτησης μπορεί να 
δώσουν διαφορετικά 
αποτελέσματα 

 Καταλαβαίνουν ποιες 
μηχανές αναζήτησης ή 
βάσεις δεδομένων 
ανταποκρίνονται στις 
πληροφοριακές τους 
ανάγκες.  

 Χρησιμοποιούν 
διαφορετικές μηχανές 
αναζήτησης για να 
εντοπίσουν διαφορετικές 
μορφές πληροφοριών 
(π.χ. χρησιμοποιούν το 
YouTube για να 
εντοπίσουν βίντεο) 

 Προσαρμόζουν τις 
στρατηγικές αναζήτησης 
ανάλογα με τη 
συγκεκριμένη μηχανή 
αναζήτησης, εφαρμογή ή 
συσκευή 

 Καταλαβαίνουν πώς οι 
μηχανές αναζήτησης 
ταξινομούν τις 
πληροφορίες 

 Καταλαβαίνουν πώς 
λειτουργούν οι 

πληροφορίες από 
διάφορες πηγές 

 Χρησιμοποιούν 
διάφορα εργαλεία 
πρόσβασης σε 
πληροφορίες για 
την ανάκτηση 
πληροφοριών σε 
ποικιλία μορφών 

 Χρησιμοποιούν  
κατάλληλες 
υπηρεσίες για να 
ανακτήσουν τις 
πληροφορίες που 
απαιτούνται π.χ. 
παράδοση 
εγγράφων, 
επαγγελματικές 
οργανώσεις, 
ερευνητικά γραφεία 
ινστιτούτων, 
κοινοτικούς 
πόρους, ειδικούς 
και επαγγελματίες 

 Χρησιμοποιούν 
έρευνες, επιστολές, 
συνεντεύξεις, και 
άλλες μορφές 
έρευνας για να 
ανακτήσουν 

πρόσβαση σε πηγές 
και εργαλεία 

 Ενημερώνονται για 
αλλαγές στην 
τεχνολογία της 
πληροφορίας και της 
επικοινωνίας 
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Δεξιότητες και 
Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης  

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

 
Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

μηχανισμοί τροφοδοσίας 
πληροφοριών  

 Κατανοούν τις αρχές 
δημιουργίας ευρετηρίου 

 Ακολουθούν πληροφορίες 
που παρουσιάζονται σε 
υπερσύνδεσμους και μη 
γραμμική μορφή 

 Χρησιμοποιούν φίλτρα 

 Αναζητούν λέξεις που 
περιορίζουν τον αριθμό 
των αποτελεσμάτων 

 Περιορίζουν την 
αναζήτηση πληροφοριών 
και επιλέγουν λεξιλόγιο 
κατάλληλο για το 
εργαλείο αναζήτησης 

 Τροποποιούν την 
αναζήτηση πληροφοριών 
ανάλογα με το πώς είναι 
φτιαγμένοι οι αλγόριθμοι 

πρωτογενή 
πληροφόρηση 

3. Εντοπισμός, 
οργάνωση, 
ανάλυση, 
αξιολόγηση, 
σύνθεση και ηθική 
χρήση πληροφοριών 
από ποικιλία πηγών 
και μέσων 

3.1. Εντοπίζουν σχετικές 
πληροφορίες 

 Αναζητούν πληροφορίες 
σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα 

 Εντοπίζουν διάφορες 
μορφές πληροφοριών 
(κείμενο, βίντεο, εικόνες) 

 Χρησιμοποιούν διάφορες 
μηχανές αναζήτησης για 
να εντοπίσουν 

 Αναπτύσσουν και 
διατηρούν μια 
ανοιχτή προσέγγιση 
όταν συναντούν 
ποικίλες και μερικές 
φορές 
αντικρουόμενες 
απόψεις 

 Προσαρμόζουν 
την αναζήτηση 
ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες 
ανάγκες 

 Εντοπίζουν 
σχετικές 
πληροφορίες στις 
πηγές και στο 

 Φιλτράρουν 
πληροφορίες που 
προέρχονται από 
ποικιλία πηγών 

 Έχουν κριτική στάση 
σε σχέση με τις 
πληροφορίες που 
εντοπίζουν 
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Δεξιότητες και 
Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης  

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

 
Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

διαφορετικούς 
τύπους/μορφές 
πληροφοριών 

 Χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες ειδοποιήσεων 

 Εγγράφονται σε σχετικά 
newsfeed (ροές 
ειδήσεων) και σχετικές 
ομάδες συζητήσεων  

 Αποκλείουν μη σχετικές 
πληροφορίες με τη χρήση 
φίλτρων 

 Αναγνωρίζουν ότι δεν 
είναι όλες οι 
πληροφορίες που 
εντοπίζουν στο 
διαδίκτυο χρήσιμες 
και αξιόπιστες  

υλικό που έχουν 
εντοπίσει  

 Εντοπίζουν 
πληροφορίες που 
ανταποκρίνονται 
σε 
πληροφοριακές 
ανάγκες και 
στόχους 

 Προσδιορίζουν 
λέξεις κλειδιά, 
συνώνυμα και 
σχετικούς όρους 
για τις 
πληροφορίες που 
χρειάζονται 

3.2. Αναλύουν τις 
πληροφορίες και τα 
δεδομένα που 
παρουσιάζονται σε 
ποικιλία μορφών 

 Επιλέγουν ψηφιακές 
πηγές πληροφοριών 
ανάλογα με τις 
προσωπικές ανάγκες 
(π.χ. ιστοσελίδα, βίντεο, 
ήχος) 

 Κατηγοριοποιούν τις 
πληροφορίες που  
έχουν εντοπίσει από  
διάφορες ψηφιακές 
πηγές και σε διάφορες 
μορφές με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια 

 Αναφέρουν, 
μοιράζονται και 

 Καταλαβαίνουν πώς 
διάφορα μέσα 
μπορούν να 
περιλαμβάνουν 
κρυμμένο 
περιεχόμενο 

 Κρίνουν την 
εγκυρότητα 
περιεχομένου που 
βρίσκουν στο 
διαδίκτυο ή τα μέσα 

 Παρακινούν τον 
εαυτό τους να 
εντοπίζουν έγκυρες 
πηγές 

 Προσδιορίζουν τον 
συγγραφέα, τον 
σκοπό, τη γλώσσα 
και το πλαίσιο ενός 
κειμένου 

 Αναλύουν, 
εξετάζουν και 
εξάγουν σχετικά 
μέσα και 
πληροφορίες 

 Προσδιορίζουν τα 
καλύτερα και πιο 
χρήσιμα μέσα και 
πληροφορίες 

 Αντιλαμβάνονται ότι 
στις πληροφορίες 
μπορεί να υπάρχουν 
κρυφές ατζέντες 
ανάλογα με τον 
συγγραφέα και το 
πλαίσιο 

 Καταλαβαίνουν τις 
προθέσεις 
διαφορετικών 
ανθρώπων όταν 
μοιράζονται 
πληροφορίες 
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Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης  
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Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

αναλύουν πληροφορίες 
που βρίσκουν σε 
διάφορες τεχνολογίες 
και ψηφιακές μορφές 
μέσων 

 Αναλύουν ψηφιακές 
πληροφορίες, κρίνοντας 
τη σχετικότητα και τον 
σκοπό 

 Αποκωδικοποιούν 
πληροφορίες σε 
διάφορες μορφές: 
γραπτός λόγος, 
στατιστικά, 
γραφήματα, χάρτες, 
διαγράμματα και 
πίνακες 

 Αξιολογούν την 
ποσότητα, 
ποιότητα, και τη 
συνάφεια των 
αποτελεσμάτων 
αναζήτησης για να 
καθορίσουν αν 
πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν 
εναλλακτικά 
εργαλεία 
πρόσβασης σε 
πληροφορίες ή 
μέθοδοι 
διερεύνησης 

 Προσδιορίζουν κενά 
στις πληροφορίες 
που έχουν 
ανακτήσει και 
προσδιορίζουν κατά 
πόσον θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί η 
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Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

στρατηγική 
αναζήτησης  

3.3. Αξιολογούν κριτικά 
πληροφορίες 

 Αναζητούν τα 
διαπιστευτήρια του 
συγγραφέα στο 
διαδίκτυο 

 Χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο για να 
συγκρίνουν 
πληροφορίες  

 Συγκρίνουν την αξία 
και την αξιοπιστία των 
πληροφοριών με βάση 
την πηγή απ’ όπου τις 
έχουν εντοπίσει (π.χ. 
ηλεκτρονική 
εγκυκλοπαίδεια ή 
blog) 

 Αξιολογούν ψηφιακά 
εργαλεία και 
πληροφορίες με βάση 
τις ανάγκες τους για 
επίλυση προβλήματος  

 Εφαρμόζουν τεχνικές 
αξιολόγησης για να 
αξιολογήσουν 

 Έχουν κριτική στάση 
ως προς τις 
πληροφορίες που 
εντοπίζουν 

 Αναγνωρίζουν ότι δεν 
είναι όλες οι 
πληροφορίες στο 
διαδίκτυο αξιόπιστες 

 Καταλαβαίνουν την 
αξιοπιστία 
διαφορετικών πηγών 

 Γνωρίζουν ότι οι 
μηχανισμοί και οι 
αλγόριθμοι των 
μηχανών αναζήτησης 
δεν είναι απαραίτητα 
ουδέτεροι στην 
παρουσίαση των 
πληροφοριών 

 Καταλαβαίνουν ότι οι 
πηγές πληροφοριών 
πρέπει να 
διασταυρώνονται 

 Αναγνωρίζουν ότι τα 
μέσα προσπαθούν να 

 Αξιολογούν τη 
σημασία, τη 
χρησιμότητα, την 
ακρίβεια, την 
εξουσία, την 
επικαιρότητα, την 
αντικειμενικότητα, 
την κάλυψη, τη 
χρηστικότητα των 
πληροφοριών 

 Διασταυρώνουν, 
αξιολογούν την 
εγκυρότητα των 
πληροφοριών και 
την αξιοπιστία 

 Διαχειρίζονται 
πληροφορίες που 
προωθούνται στους 
χρήστες 

 Συγκρίνουν και 
ενσωματώνουν 
πληροφορίες από 
διάφορες πηγές 

 Διακρίνουν 
αξιόπιστες 

 Κατανοούν και 
αμφισβητούν το 
πλαίσιο, την 
ιδιοκτησία, το κοινό, 
τα οικονομικά 
θέματα, τα νομικά 
θέματα, τα θέματα 
ιδιωτικότητας και 
ασφάλειας των μέσων 
και των πληροφοριών 

 Αξιολογούν πώς οι 
άνθρωποι, οι τόποι, 
τα θέματα, οι ιδέες 
και οι έννοιες 
αντιπροσωπεύονται 
στα μέσα και τις 
πληροφορίες, με 
εκτίμηση στη 
σημασία της 
διαφορετικότητας 
στα μέσα και τις 
πληροφορίες  

 Αναγνωρίζουν ότι τα 
μέσα και οι 
πληροφορίες έχουν 
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Δεξιότητες και 
Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης  

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

 
Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

ψηφιακές τεχνολογίες 
πληροφοριών 

προσεγγίσουν 
διαφορετικά 
ακροατήρια για 
διαφορετικούς 
σκοπούς 

 Αναγνωρίζουν και 
θέτουν υπό 
αμφισβήτηση την 
προκατάληψη, 
εξαπάτηση και 
χειραγώγηση 

 Αναγνωρίζουν τα 
πολιτισμικά, φυσικά ή 
άλλα πλαίσια μέσα 
στα οποία 
δημιουργείται η 
πληροφορία και 
κατανοούν  την 
επίδραση του 
πλαισίου στην 
ερμηνεία της 
πληροφορίας 

 Αναγνωρίζουν και 
καταλαβαίνουν τις 
δικές τους 
προκαταλήψεις και 
πολιτισμικό πλαίσιο 

πληροφορίες από 
αναξιόπιστες πηγές   

 Προσδιορίζουν 
τον/τη συγγραφέα, 
τη θέση του/της, την 
εμπειρία του/της 
και την 
προκατάληψή 
του/της για το θέμα 

 Συγκρίνουν τις 
πληροφορίες με τις 
προηγούμενες 
γνώσεις και τις 
εμπειρίες τους 

 Διακρίνουν 
περιεχόμενο 
δημοσιογραφικό 
από πραγματικό και 
μυθοπλαστικό 
περιεχόμενο σε 
μέσα και 
πληροφορίες  

 Αναλύουν τη δομή 
και τη λογική των 
υποστηρικτικών 
επιχειρημάτων ή 
μεθόδων 

 Προσδιορίζουν αν η 
πληροφόρηση 
ικανοποιεί την 
έρευνα ή άλλη 

κοινωνικές και 
πολιτικές επιπτώσεις 
και ότι τα μέσα και οι 
πληροφορίες συχνά 
έχουν ατζέντα που 
προωθούν  

 Καταλαβαίνουν και 
αξιολογούν τις 
λειτουργίες των 
μέσων και 
πληροφοριών στην 
κοινωνία 

 Είναι 
ευαισθητοποιημένοι 
ως προς τη σημασία 
της αξιολόγησης του 
περιεχομένου με 
σκεπτικιστική στάση 
και αυτογνωσία των 
δικών τους 
προκαταλήψεων και 
κοσμοθεωρία  

 Κατανοούν ότι οι 
πληροφορίες και οι 
γνώσεις σε 
οποιοδήποτε κλάδο 
είναι εν μέρει μια 
κοινωνική κατασκευή 
και μπορεί να 
αλλάξουν ως 
αποτέλεσμα του 
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Δεξιότητες και 
Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης  

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

 
Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

πληροφοριακή 
ανάγκη και αν η 
πληροφόρηση 
βρίσκεται σε 
αντίθεση ή 
επαληθεύει την 
πληροφόρηση που 
χρησιμοποιήθηκε 
από άλλες πηγές 

 Αναλύουν 
μηνύματα σε μια 
ποικιλία μορφών, 
εντοπίζοντας τον 
συγγραφέα, τον 
σκοπό και την 
άποψη που 
διαφαίνεται , και 
αξιολογούν την 
ποιότητα και την 
αξιοπιστία του 
περιεχομένου 

συνεχούς διαλόγου 
και της έρευνας 
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Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

 3.4. Αποθηκεύουν και 
ανακτούν 
πληροφορίες 
 

 Χρησιμοποιούν 
υπηρεσίες, λογισμικό και 
εφαρμογές διαχείρισης 
πληροφοριών 

 Ξέρουν πώς να 
αποθηκεύσουν αρχεία και 
περιεχόμενο (π.χ. κείμενα, 
φωτογραφίες, μουσική, 
βίντεο και ιστοσελίδες) 

 Ξέρουν πώς να 
εντοπίσουν το 
περιεχόμενο που έχουν 
αποθηκεύσει 

 Αποθηκεύουν, 
καταχωρούν ή βάζουν 
ετικέτες στα αρχεία τους, 
σε περιεχόμενο και 
πληροφορίες και έχουν 
την προσωπική τους 
στρατηγική αποθήκευσης 

 Ανακτούν και 
διαχειρίζονται 
πληροφορίες και 
περιεχόμενο που έχουν 
αποθηκεύσει 

 Εφαρμόζουν διάφορες 
μεθόδους και εργαλεία 
για να οργανώσουν 
αρχεία, περιεχόμενο και 
πληροφορίες 

 Αντιλαμβάνονται 
πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα 
συγκεκριμένων 
υπηρεσιών/ 
συσκευών 
αποθήκευσης 
(διαδικτυακών και 
τοπικών επιλογών 
αποθήκευσης) 

 Είναι ενήμεροι για τις 
συνέπειες όταν 
αποθηκεύουν 
περιεχόμενο ως 
ιδιωτικό ή δημόσιο 

 Καταλαβαίνουν πώς 
οι πληροφορίες 
αποθηκεύονται σε 
διαφορετικές 
συσκευές/ υπηρεσίες 

 Γνωρίζουν τη σημασία 
των αντιγράφων 
ασφαλείας 

 Γνωρίζουν 
διάφορες επιλογές 
αποθήκευσης και 
επιλέγουν την 
καταλληλότερη 

 Χρησιμοποιούν 
διάφορες επιλογές 
αποθήκευσης 

 Οργανώνουν 
πληροφορίες και 
περιεχόμενο 

 Ανακτούν και 
αποκτούν 
πρόσβαση σε 
πληροφορίες και 
περιεχόμενο που 
έχουν αποθηκεύσει  

 Δομούν και 
ταξινομούν 
πληροφορίες και 
περιεχόμενο με 
βάση κάποια 
μέθοδο/σύστημα 
ταξινόμησης  

 Χρησιμοποιούν 
ποικίλα συστήματα 
ταξινόμησης για να 
αποθηκεύουν και 
να ταξινομούν 
πηγές και 
πληροφορίες 

 Είναι ευέλικτοι 

 Αξιολογούν την 
πρακτικότητα των 
επιλογών τους με 
βάση το περιβάλλον 
τους 
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Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

 Αναπτύσσουν ένα σύνολο 
στρατηγικών για 
ανάκτηση περιεχομένου 
που οι ίδιοι ή άλλοι έχουν 
οργανώσει και 
αποθηκεύσει 

 Γνωρίζουν τη σημασία των 
αντιγράφων ασφαλείας 

 Επισημαίνουν 
περιεχόμενο με 
ετικέτες 

 Τακτοποιούν/ 

Αποθηκεύουν/ 

Διατηρούν/ 

Διαγράφουν μέσα 

και πληροφορίες 

 Κατεβάζουν, 

ανεβάζουν και 

κατηγοριοποιούν 

πληροφορίες και 

περιεχόμενο από το 

διαδίκτυο 

 Οργανώνουν το 
περιεχόμενο με 
τρόπο που 
υποστηρίζει τους 
σκοπούς και τη 
μορφή του 
προϊόντος π.χ. 
περιγράμματα, 
προσχέδια, 
εικονογραφημένα 
σενάρια 
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 3.5. Εφαρμόζουν τη 
νομοθεσία και τις 
άδειες πνευματικών 
δικαιωμάτων 

 Αναζητούν 
πληροφορίες για να 
παρέχουν αναφορές 
όταν χρησιμοποιούν 
πληροφορίες που έχουν 
εντοπίσει στο διαδίκτυο 
(π.χ. φωτογραφίες, 
βίντεο κτλ.) 

 Επεξεργάζονται   
ψηφιακές πληροφορίες 
(π.χ., παραφράζοντας, 
προσαρμόζοντας, 
χρησιμοποιώντας μέρος 
τους) με βάση τη 
νομοθεσία περί 
πνευματικών 
δικαιωμάτων και τις 
άδειες χρήσης 

 Χρησιμοποιούν 
ηλεκτρονικό υλικό για 
να δημιουργήσουν ένα 
Ηλεκτρονικό Φάκελο 
Επιτευγμάτων 
(ePortfolio), 
λαμβάνοντας υπόψη 
τον νόμο περί 
πνευματικών 
δικαιωμάτων και τις 
άδειες χρήσης 

 Καταλαβαίνουν τους 
κανόνες πνευματικών 
δικαιωμάτων και 
άδειες χρήσης 

 Καταλαβαίνουν τον 
σκοπό της 
νομοθεσίας για τα 
πνευματικά 
δικαιώματα 

 Κατανοούν τα 
οικονομικά, νομικά 
και κοινωνικά θέματα 
που σχετίζονται με τη 
χρήση των 
πληροφοριών 

 Γνωρίζουν ότι μέρος 
του περιεχομένου 
που χρησιμοποιούν 
μπορεί να καλύπτεται 
από πνευματικά 
δικαιώματα 

 Γνωρίζουν ότι 
υπάρχουν διάφοροι 
τρόποι αδειοδότησης 
της πνευματικής 
ιδιοκτησίας 

 Έχουν βασικές 
γνώσεις των 
διαφόρων αδειών 
χρήσης copyright, 
copyleft και creative 

 Χρησιμοποιούν 
αναφορές για 
πληροφορίες και 
περιεχόμενο που 
χρησιμοποίησαν 

 Αναγνωρίζουν τις 
αυθεντικές ιδέες 
άλλων μέσω της 
κατάλληλης 
απόδοσης και 
αναφοράς 

 Χρησιμοποιούν 
κατάλληλες άδειες 
για να 
αναγνωρίζεται ο 
συγγραφέας και 
για να μοιραστούν 
περιεχόμενο 

 Λαμβάνουν 

υπόψη τις αρχές 

των κανονισμών 

αδειοδότησης και 

δημοσίευσης 

πληροφοριών 

 Εντοπίζουν 

πληροφορίες για 

τα πνευματικά 

δικαιώματα και 

τους κανονισμούς 

αδειοδότησης 

 Σέβονται τα 
πνευματικά 
δικαιώματα της 
εργασίας και του 
δημιουργού της 

 Σέβονται ιδιωτικά και 
ευαίσθητα δεδομένα 

 Σέβονται τις 
αυθεντικές ιδέες των 
άλλων  

 Εκτιμούν τις 
δεξιότητες, το χρόνο 
και την προσπάθεια 
που απαιτείται για 
την παραγωγή της 
γνώσης 

 Εκτιμούν την 
προσέγγιση ανοικτών 
εκπαιδευτικών πόρων 
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commons και 
μπορούν ναι 
εφαρμόζουν κάποιες 
από αυτές τις άδειες 
χρήσης σε 
περιεχόμενο που 
δημιουργούν 

 Διευκρινίζουν τον 
σκοπό και τα 
διακριτικά 
χαρακτηριστικά των 
αδειών χρήσης 
copyright, δίκαιη 
χρήση, ανοικτή χρήση 
και περιεχόμενο 
δημόσιου τομέα 

 Γνωρίζουν πώς 
διαφορετικοί τύποι 
αδειών ισχύουν για 
τις πληροφορίες και 
τις πηγές που 
χρησιμοποιούν και 
δημιουργούν  

χρήσης 

περιεχομένου 

 Συντάσσουν 

αναφορές στην 

απαιτούμενη 

βιβλιογραφική 

μορφή 

 Αναφέρουν 
περιορισμούς που 
υπάρχουν στην 
αναπαραγωγή ή 
δημοσίευση 
εργασίας που 
έγινε από άλλους 
 

 

4. Επεξεργασία 
πληροφοριών και 
οικοδόμηση νέας 
γνώσης 

4.1. Δημιουργούν νέο 
περιεχόμενο σε 
διάφορες μορφές 

 Δημιουργούν και 
επεξεργάζονται ψηφιακό 
περιεχόμενο 

 Χρησιμοποιούν εργαλεία 
λογισμικού για να 
δημιουργήσουν και να 
επεξεργαστούν κείμενα, 

 Γνωρίζουν ποια 
εργαλεία και 
εφαρμογές 
ταιριάζουν καλύτερα 
για το περιεχόμενο 
που θέλουν να 
δημιουργήσουν 

 Δημιουργούν 
αναπαραστάσεις 
γνώσης (π.χ. 
εννοιολογικός 
χάρτης, διάγραμμα) 
με τη χρήση 
ψηφιακών μέσων 

 Κρίνουν 
εποικοδομητικά και 
εκτιμούν το έργο των 
άλλων 
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παρουσιάσεις, βίντεο και 
άλλες μορφές. 

 Επιλέγουν κατάλληλα 
εργαλεία να δημιουργούν 
νέο περιεχόμενο 

 Γνωρίζουν ότι το 
ψηφιακό περιεχόμενο 
μπορεί να παραχθεί 
σε ποικίλες μορφές 

 Καταλαβαίνουν πώς 
δημιουργείται νόημα 
μέσα από πολυμέσα 
(κείμενο, εικόνες, 
ήχος, βίντεο) 

 Δημιουργούν 
αυθεντικά έργα ως 
μέσο προσωπικής ή 
ομαδικής έκφρασης 

 Χρησιμοποιούν 
βασικά πακέτα 
λογισμικού για να 
δημιουργήσουν 
περιεχόμενο σε 
διάφορες μορφές 
(κείμενο, ήχος, 
αριθμοί, εικόνες) 

 Εφαρμόζουν μέσα 
και πληροφορίες 
μέσα σε  
συγκεκριμένο 
επικοινωνιακό 
πλαίσιο – με 
συγκεκριμένες 
ρυθμίσεις ανάλογα 
με τους εκάστοτε 
αποδέκτες  

 Δημιουργούν νέες 
πληροφορίες αφού 
ετοιμάσουν κριτική 
επισκόπηση και 
αναθεώρηση των 
σχετικών 
πληροφοριών 

 Δείχνουν ότι 
κατανοούν το στόχο 
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και τις ανάγκες του 
εκάστοτε 
ακροατηρίου  

 Επικοινωνούν 
ξεκάθαρα και σε 
ύφος που 
ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του 
εκάστοτε 
ακροατηρίου   

4.2. Επεξεργάζονται και 
βελτιώνουν 
περιεχόμενο 

 Χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία που επιτρέπουν 
την επεξεργασία του 
υφιστάμενου 
περιεχομένου 

 Συνδυάζουν πληροφορίες 
από διάφορες ψηφιακές 
πηγές για να 
δημιουργήσουν μια 
ολοκληρωμένη εικόνα 
γύρω από ένα θέμα  

 Χρησιμοποιούν διάφορες 
τεχνολογίες και ψηφιακά 
εργαλεία για να 
βελτιώσουν περιεχόμενο 
που έχουν εντοπίσει στο 
διαδίκτυο 

 Δημιουργούν και 
επεξεργάζονται νέο 
περιεχόμενο (από 

 Αναγνωρίζουν τάσεις 
και μοτίβα για να 
εξαγάγουν 
συμπεράσματα από 
πηγές πληροφοριών 

 Ενσωματώνουν και 
επεξεργάζονται εκ 
νέου προηγούμενη 
γνώση και 
περιεχόμενο 

 Παράγουν 
δημιουργικές 
εκφράσεις, μιντιακά 
προϊόντα και 
προγραμματισμό 

 Χρησιμοποιούν 
πληθώρα εργαλείων 
ΤΠΕ για να 
παρουσιάσουν 
αποτελεσματικά 
πληροφορίες σε 

 Ομαδοποιούν και 
οργανώνουν τα 
μέσα και τις 
πληροφορίες που 
έχουν ανακτήσει 

 Επεξεργάζονται το 
περιεχόμενο 
προκειμένου να 
ενισχυθεί το τελικό 
αποτέλεσμα 

 Χρησιμοποιούν τις 
πληροφορίες που 
έχουν εντοπίσει για 
να επεξεργάζονται 
δεδομένα ή να 
εκτελούν ένα έργο 

 Επιλέγουν και 
συνθέτουν μέσα και 
πληροφορίες 

 Σέβονται τα 
πνευματικά 
δικαιώματα και τις 
άδειες χρήσης 

 Σέβονται τους άλλους 
όταν κάνουν 
προσαρμογές και 
τροποποιήσεις  
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επεξεργαστή κειμένου σε 
εικόνες και βίντεο) 

 Επιλέγουν πληροφορίες 
από διάφορα ψηφιακά 
εργαλεία για να 
επεξεργάζονται και να 
βελτιώνουν το 
περιεχόμενο του 
ηλεκτρονικού φακέλου 
επιτευγμάτων (ePortfolio) 

διάφορες μορφές 
σύμφωνα με τον 
σκοπό, τον αποδέκτη 
και το περιεχόμενο 

 

 Συνδυάζουν 
πληροφορίες από 
πολλαπλές πηγές 
και με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, 
δομή, μορφές και 
σκοπούς για την 
παραγωγή 
αναπαραστάσεων 
των πληροφοριών 

 Συνοψίζουν 
πληροφορίες από 
πολλαπλές πηγές  

 Συνοψίζουν τις 
κεντρικές ιδέες που 
προκύπτουν από τις 
πληροφορίες και τις 
συνδυάζουν για να 
δημιουργήσουν νέο 
νόημα  

 Αναγνωρίζουν 
αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ εννοιών και 
εξάγουν 
συμπεράσματα με 
βάση τις 
πληροφορίες που 
έχουν εντοπίσει 

 Επεκτείνουν την 
αρχική σύνθεση σε 
ανώτερο επίπεδο 
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αφαίρεσης για να 
δομήσουν νέες 
υποθέσεις 

 Ενσωματώνουν 
αρχές σχεδιασμού 
και επικοινωνίας 
κατάλληλους για το 
περιβάλλον 

 Παρουσιάζουν με 
οργανωμένο τρόπο 
τις πληροφορίες 
που έχουν επιλέξει 

4.3. Εκφράζονται 
δημιουργικά μέσα 
από διαφορετικά 
μέσα και τεχνολογίες 

 Χρησιμοποιούν ποικιλία 
κατάλληλων εφαρμογών 
ΤΠΕ στη δημιουργία του 
προϊόντος  

 Δημιουργούν αυθεντικά 
βίντεο και ηχογραφήσεις 
με τη χρήση σχετικού 
λογισμικού 

 Εντοπίζουν αυθεντικούς 
τρόπους συνδυασμού 
πληροφοριών που 
προέρχονται από 
διαφορετικά μέσα και 
τεχνολογίες 

 Επικοινωνούν γνώσεις 
που εντόπισαν στο 
διαδίκτυο που 
ανταποκρίνονται σε 

 Αντιλαμβάνονται τις 
δυνατότητες της 
τεχνολογίας και των 
μέσων για 
αυτοέκφραση και 
δημιουργία γνώσης 

 Απασχολούνται με 
δημιουργικό 
περιεχόμενο 

 Χρησιμοποιούν 
ποικιλία μέσων για 
να εκφραστούν 
δημιουργικά (π.χ. 
κείμενο, εικόνα, 
ήχος, βίντεο) 

 Λαμβάνουν μέρος 
σε δημόσιες 
συνομιλίες (π.χ. 
μέσω του χώρου 
σχολίων) 

 Διατηρούν 
διαδικτυακό 
ημερολόγιο (π.χ. 
blog) 

 Ενσωματώνουν 
συναισθήματα και 
στάσεις για τη ζωή 
μέσα από εργασία με 
μέσα και τεχνολογίες 

 Ενσωματώνουν μέρη 
της προσωπικότητάς 
τους και των 
ενδιαφερόντων τους 
στην εργασία τους 
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διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες 

4.4. Δημοσιεύουν 
περιεχόμενο 
υπεύθυνα 

 Γνωρίζουν θέματα 
ψηφιακής ασφάλειας και 
προστασίας όταν 
δημοσιεύουν 
περιεχόμενο στο 
διαδίκτυο 

 Επιλέγουν επικοινωνιακό 
μέσο και μορφή η οποία 
υποστηρίζει καλύτερα 
τους σκοπούς του 
προϊόντος και του 
εκάστοτε κοινού 

 Συμμετέχουν σε 
ηλεκτρονικές συνομιλίες 
που ακολουθούν 
αποδεκτές πρακτικές π.χ. 
Netiquette 

 Χρησιμοποιούν 
λειτουργίες κοινοποίησης 
μηνυμάτων bcc και cc για 
να επικοινωνούν 
πληροφορίες σε διάφορα 
ακροατήρια 

 Χρησιμοποιούν διάφορα 
ψηφιακά εργαλεία για να 
δημοσιεύουν 
περιεχόμενο με βάση 
συγκεκριμένες ανάγκες 

 Έχουν κριτική στάση 
ως προς την 
παραγωγή και 
κατανάλωση γνώσης 
στα  μέσα και τις 
τεχνολογίες 

 Αποφασίζουν πού και 
πώς δημοσιεύονται οι 
πληροφορίες 
σύμφωνα με τον 
σκοπό 

 Προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες 
επιλογές σχετικά με 
τις διαδικτυακές τους 
δράσεις με πλήρη 
επίγνωση των 
ζητημάτων που 
σχετίζονται με την 
προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και την 
εμπορευματοποίηση 
των προσωπικών 
πληροφοριών 

 Επιδεικνύουν  
κατανόηση του τι 
συνιστά λογοκλοπή 
και ορθή αναγνώριση 

 Επιδεικνύουν ηθική 
χρήση των 
πληροφοριών 

 Προστατεύουν τα 
προσωπικά 
δεδομένα 

 Επικοινωνούν το 
προϊόν μάθησης με 
αναγνώριση της 
πνευματικής 
ιδιοκτησίας 

 Κατανοούν 
θεμιτούς τρόπους 
σε σχέση με την 
απόκτηση και τη 
διάδοση των 
εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών υλικών 

 Αποκτούν, 
αποθηκεύουν και 
διαμοιράζουν  
κείμενο, δεδομένα, 
εικόνες ή ήχους με 
νόμιμο τρόπο 

 Επιδεικνύουν 
κατανόηση της 
πνευματικής 
ιδιοκτησίας, των 

 Καταλαβαίνουν την 
υπευθυνότητα της 
δημοσίευσης 
περιεχομένου (π.χ. 
αξιόπιστο, όχι 
προσβλητικό, όχι 
επιβλαβές κτλ.) 

 Προβλέπουν τις 
συνέπειες που μπορεί 
να έχει η δημοσίευση 
περιεχομένου στους 
ίδιους ή σε άλλους 

 Βλέπουν τον εαυτό 
τους ως 
συνεισφέροντες στην 
αγορά πληροφοριών 
και όχι  μόνο ως  
καταναλωτές της 

 Λαμβάνουν κοινωνική 
δράση δουλεύοντας 
ατομικά και 
συνεργατικά για να 
μοιραστούν γνώση 
και να επιλύσουν 
προβλήματα 
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 Μοιράζονται πηγές μέσα 
από διαδικτυακά 
εργαλεία λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες των 
άλλων 

 Ασχολούνται υπεύθυνα 
με περιεχόμενο Web 2.0, 
όπως blogs, φόρουμ, 
βίντεο και διαμοιρασμό 
φωτογραφιών, κοινωνικά 
παιχνίδια και άλλες 
μορφές κοινωνικής 
δικτύωσης 

του έργου και των 
ιδεών των άλλων 

 Εντοπίζουν και 
εκφράζουν ζητήματα 
που σχετίζονται με 
την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και 
ασφάλειας σε έντυπα 
και ηλεκτρονικά 
περιβάλλοντα  

 Εντοπίζουν και 
κατανοούν ζητήματα 
που σχετίζονται με τη 
λογοκρισία και την 
ελευθερία του λόγου 

πνευματικών 
δικαιωμάτων και 
της δίκαιης χρήσης 
του υλικού με 
πνευματικά 
δικαιώματα 

5. Εμπέδωση νέας 
γνώσης και 
εφαρμογή της σε 
νέες καταστάσεις. 

5.1. Κάνουν συνδέσεις 
μεταξύ όσων ήδη 
γνωρίζουν και νέων 
πληροφοριών 

 
 Προσδιορίζουν κατά 

πόσον υπάρχουν 
διαφορετικές αξίες 
που στηρίζουν νέες 
πληροφορίες ή κατά 
πόσον οι 
πληροφορίες έχουν 
επιπτώσεις σε 
προσωπικές αξίες και 
πιστεύω  

 Χρησιμοποιούν τη 
λογική τους για να 
προσδιορίσουν κατά 
πόσον να 
ενσωματώσουν ή να 

 Εφαρμόζουν νέα 
γνώση και 
δεξιότητες σε νέες 
καταστάσεις 

 Συγκρίνουν τη νέα 
γνώση με 
προηγούμενη 
γνώση για να 
καθορίσουν την 
αξία και τις 
αντιφάσεις της και 
να εξαγάγουν  
συμπεράσματα με 
βάση τις 
πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν 

• Μαθαίνουν από 
προηγούμενες 
δράσεις και είναι 
ανοικτοί στην αλλαγή 

• Μετατρέπουν τις 
πληροφορίες σε 
γνώσεις 
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Δεξιότητες και 
Ικανότητες 

Στόχοι επίτευξης  

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

 
Παραδείγματα επίτευξης στόχων 

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας) 

Αξίες 

(τρόπος ζωής) 

απορρίψουν απόψεις 
που συναντούν 

 Διατηρούν ένα 
εσωτερικό  συνεκτικό 
σύνολο αξιών που 
ενημερώνεται από τη 
γνώση και την 
εμπειρία 

 Μαθαίνουν ή 
εσωτερικεύουν 
πληροφορίες ως 
προσωπική γνώση 

 Αξιολογούν τις 
γνώσεις ως προς τη 
χρησιμότητά τους 

5.2. Αμφισβητούν ιδέες 
και υποθέσεις, τόσο 
δικές τους, όσο και 
άλλων ατόμων 

 Συμβάλλουν στη δημόσια 
γνώση (π.χ. wikis, δημόσια 
φόρουμ, κριτικές) 

 Αμφισβητούν, 
ανασκοπούν, 
αναδιαρθρώνουν, 
επανεξετάζουν, 
προσαρμόζουν, 
βελτιώνουν και 
αλλάζουν ιδέες 

 Θέτουν ερωτήματα 
ζητώντας 
διευκρινίσεις 

 Αναφέρονται σε 
εναλλακτικές λύσεις 
σε προβλήματα 

 Ζητούν επεξηγήσεις 
για τον τρόπο 
σκέψης άλλων 
ατόμων 

• Έχουν κριτική στάση 
ως προς τις ιδέες και 
τις υποθέσεις 

• Αναγνωρίζουν ότι οι 
ιδέες μπορούν να 
βελτιωθούν 

5.3. Προσαρμόζουν τη 
σκέψη τους υπό το 
φως νέων 
πληροφοριών 

  Έχουν κριτική στάση 
για την παραγωγή και 
κατανάλωση της 
γνώσης 

 Αναπτύσσουν νέα 
σχέδια δράσης για 
να πετύχουν τους 
στόχους τους 

 Αναθεωρούν τις 
στρατηγικές τους 
αφού συλλέξουν 
νέες πληροφορίες  

 Σέβονται τις γνώμες 
και τις ιδέες των 
άλλων 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ικανότητες και Δεξιότητες 

Η Μάθηση Μου: Προηγούμενη Γνώση, Καθορισμός Στόχων, Στρατηγικές, Τεκμήρια, Αυτοαξιολόγηση  

Σύντομη Περιγραφή:  Οι μαθητές/μαθήτριες σχεδιάζουν τη μάθησή τους, αναφορικά με την καθορισμένη ανάγκη / πρόβλημά τους, καθορίζουν τους στόχους τους, 
αναπτύσσουν  στρατηγική για να επιτύχουν τους στόχους τους, αξιολογούν τη διαδικασία και τα αποτελέσματά τους, παρέχουν τεκμήρια-αποδεικτικά στοιχεία, 
αναστοχάζονται και  διερευνούν εναλλακτικές προσεγγίσεις. 
 

 

Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων  

Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

1. Αναγνώριση 
βασικών αναγκών 
για μάθηση, με 
βάση την 
προυπάρχουσα 
γνώση 

1.1 Αναγνωρίζουν την 
υφιστάμενη γνώση 
και δεξιότητές 
τους, σε σχέση με 
το μαθησιακό  τους 
πλαίσιο  
 

6. Χρησιμοποιούν 
ψηφιακά εργαλεία για 
την ανάκτηση των 
υφιστάμενων γνώσεων 
και δεξιοτήτων τους 

7. Εκφράζουν, κοινοποιούν 
και παρουσιάζουν τις 
υφιστάμενες γνώσεις 
και δεξιότητες τους, 
χρησιμοποιώντας 
ψηφιακές τεχνολογίες 

 Θέτουν υπό αμφισβήτηση 
αυτό που ήδη γνωρίζουν 
και το επανεξετάζουν  

 Ανακαλούν προηγούμενη 
σχετική γνώση και 
εμπειρία 

 Αναστοχάζονται  σχετικά 
με τις ανάγκες τους για 
μάθηση με βάση την 
προϋπάρχουσά τους 
γνώση 

 Είναι περίεργοι και 
ανοιχτοί σε νέες 
προκλήσεις μάθησης  

 Αναλαμβάνουν την ευθύνη 
και πρωτοβουλία για τη 
μάθηση και τον τρόπο 
σκέψης τους 

 Αναγνωρίζουν την αξία της 
μάθησής τους 

 Σκέφτονται δημιουργικά, 
καινοτόμα και κριτικά 

 Καταγράφουν την 
προυπάρχουσα 
γνώση και τις 
δεξιότητές τους, με 
τρόπο που τους 
βοηθά να 
αναγνωρίσουν τις 
ανάγκες τους 

 Αξιοποιούν 
τεχνικές/εργαλεία 
αυτο-αξιολόγησης, 
έτερο-αξιολόγησης ή 
και την αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών, 
προκειμένου να 
προσδιορίσουν το 
υφιστάμενο 
μαθησιακό τους 
επίπεδο 

 Εξερευνούν τι 
μπορούν να μάθουν 
σε συγκεκριμένο 

 Είναι περίεργοι και 
ανοιχτοί σε νέους 
και διαφορετικούς 
τρόπους ζωής 

 Διερευνούν και 
γνωρίζουν τον 
εαυτό τους 
(αυτογνωσία) 

 Αποκτούν στάσεις 
«Δια βίου μάθησης» 

 Είναι σε θέση να 
αναστοχάζονται, 
αναφορικά με τη 
μάθησή τους 

 Είναι σε θέση να 
μετασχηματίζουν τη 
γνώση τους 

 Συντονίζονται και 
συνεργάζονται με 
άλλους/ες 

 Είναι σε θέση να 
αξιολογούν την 

1.2 Χρησιμοποιούν το 
περιβάλλον τους 
προκειμένου να 
αναγνωρίσουν νέες 
μαθησιακές 
ανάγκες  

 Αναπτύσσουν  αρχικά 
ερωτήματα στα 
ηλεκτρονικά μέσα  

 Ρυθμίζουν και 
προσαρμόζουν ψηφιακά 
περιβάλλοντα στις 
προσωπικές τους 
ανάγκες (π.χ., 
προσβασιμότητα) 

 Αναγνωρίζουν νέες 
ανάγκες μάθησης μέσω 
του διαδικτύου και των 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων  

Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

 Διερευνούν, 
κοινοποιούν και 
αξιολογούν νέες 
ανάγκες μάθησης σε 
διαφορετικές 
τεχνολογίες και 
ψηφιακές μορφές  

 Είναι περίεργοι και 
ανοιχτοί σε νέους τρόπους 
σκέψης 

 Κάνουν συνδέσεις μεταξύ 
αυτών που ήδη γνωρίζουν 
και των νέων γνώσεων / 
πληροφοριών 

 Συνδέουν νέες ιδέες  με 
την προϋπάρχουσα τους 
γνώση 

 Αναστοχάζονται 
αναφορικά με τον τρόπο 
εργασίας τους 

 Αναγνωρίζουν νέες 
δυνατότητες για μάθηση 

πλαίσιο και πέρα από 
αυτό  

 Καταγράφουν τις 
νέες μαθησιακές τους 
ανάγκες  

 
 
 

υφιστάμενη γνώση 
και δεξιότητές τους 

 Είναι περίεργοι για 
ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων 

 Σέβονται το 
υφιστάμενο 
μαθησιακό επίπεδο  
των άλλων  

 Σέβονται τις 
μαθησιακές ανάγκες 
των άλλων 

 Είναι περίεργοι και 
ανοιχτοί σε νέους 
και διαφορετικούς 
τρόπους εργασίας 

1.3 Οραματίζονται νέα 
επίπεδα μάθησης 

 

 Αξιολογούν ανάγκες και 
αναγνωρίζουν, 
επιλέγουν και 
χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία και πιθανές 
τεχνολογικές λύσεις  για 
την επίλυσή τους 

 Χρησιμοποιούν την 
ψηφιακή τεχνολογία για 
να διαχειριστούν το 
όραμά τους για νέες 
γνώσεις και δεξιότητες 

 Χρησιμοποιούν ποικιλία 
ψηφιακών εργαλείων 
μάθησης που τους 
βοηθούν να είναι 
δημιουργικοί 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων  

Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

2. Καθορισμός 
στόχων για 
κατάκτησή τους και 
ανάπτυξη 
στρατηγικής για την 
επίτευξη τους. 

2.1. Καθορίζουν 
μαθησιακούς 
στόχους προς 
κατάκτησή τους 

 Χρησιμοποιούν νέα 
ψηφιακά εργαλεία για τον 
καθορισμό των στόχων 
τους (π.χ., ePortfolio) 

 Παρουσιάζουν τους 
στόχους τους, 
αξιοποιώντας  ψηφιακά 
εργαλεία (π.χ., 
PowerPoint) 

 Έχουν επίγνωση των 
δυνατοτήτων τους 

 Μπορούν να 
αναγνωρίζουν τη διαφορά 
μεταξύ αυτών που ήδη 
γνωρίζουν και αυτών που 
θέλουν να κατακτήσουν 

 Αναγνωρίζουν και 
αξιολογούν τα βήματα που 
πρέπει να ακολουθήσουν 
για την επίτευξη των 
μαθησιακών τους στόχων  

 Συμμετέχουν στην 
επιλογή των στόχων 
τους,  από ένα εύρος 
εναλλακτικών 
λύσεων 

 Διατυπώνουν τους 
στόχους τους  

 Θέτουν ρεαλιστικούς 
στόχους 

 Θέτουν εφικτούς 
στόχους 

 Θέτουν στόχους 
βασισμένους στις 
συνολικές και ειδικές 
τους προσδοκίες 

 Αναλύουν τους 
στόχους τους σε 
ασκήσεις, 
δραστηριότητες, 
πηγές κ.λπ. 

 Θέτουν στόχους που 
θα τους οδηγήσουν 
στο μέγιστο στο 
πλαίσιο της «ζώνης 
επικείμενης 
ανάπτυξής» τους. 

 Θέτουν και 
επιτυγχάνουν 
προσωπικούς 
στόχους  

 Αναζητούν 
βοήθεια και 
συνεργασία 

 Αναγνωρίζουν  
προσωπικές τους 
ανάγκες, 
δυνατότητες και 
αδυναμίες  

 Εντοπίζουν  
επιρροές,  οι 
οποίες τους 
προσδιορίζουν 

 Εκφράζουν 
κατάλληλα 
προσωπικές 
απόψεις και 
συναισθήματα 

 Αξιολογούν το 
πλαίσιό τους για 
την επίτευξη των 
στόχων τους 

2.2. Αναπτύσσουν 
στρατηγική για να 
επιτύχουν τους 
στόχους τους 

 Έχουν επίγνωση των 
διαφορετικών ψηφιακών 
εργαλείων και 
περιβαλλόντων, τα οποία 

 Κατανοούν τη σημασία 
του στρατηγικού 
σχεδιασμού 

 Καταγράφουν τους 
στόχους τους, 
προκειμένου να τους 
επιτύχουν  

 Οργανώνουν τον 
στρατηγικό τους 
σχεδιασμό με 
σεβασμό στον 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων  

Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

μπορούν να υποστηρίξουν 
τη στρατηγική τους  

 Χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. 
και τα ψηφιακά μέσα για 
να έχουν πρόσβαση, να 
διαχειρίζονται και να 
κοινοποιούν τη 
στρατηγική τους  

 Χρησιμοποιούν ποικιλία 
από εργαλεία για να 
σχεδιάζουν και να 
διαχειρίζονται τη 
στρατηγική τους  

 Παρουσιάζουν 
στρατηγικές μέσω της 
χρήσης της ψηφιακής 
τεχνολογίας 

 Χρησιμοποιούν 
προγράμματα 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (π.χ., 
PowerPoint) για να 
παράγουν μία λεπτομερή 
απεικόνιση των 
προγραμματισμένων 
στρατηγικών τους  

 Χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο για να 
εντοπίζουν και να 
συγκρίνουν πληροφορίες, 
έτσι ώστε να 

 Είναι ρεαλιστές σχετικά με 
τα σχέδια δράσης τους 

 Αναγνωρίζουν και 
αξιολογούν τα βήματα που 
ακολουθούν για την 
ανάπτυξη μίας 
στρατηγικής 

 Προετοιμάζουν 
λεπτομερή πλάνα για 
την ανάπτυξη μίας 
στρατηγικής 

 Περιγράφουν τη 
στρατηγική τους, 
εντός καθορισμένου 
χρονικού πλαισίου  

 Αντιστοιχίζουν τη 
στρατηγική τους  με 
τους στόχους και τα 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα  

 Αναλύουν τη 
στρατηγική τους σε 
εργασίες  στόχους, 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα, 
ρόλους, πηγές, 
χρονοδιαγράμματα 
κ.λπ. 
 

κοινωνικό τους 
περίγυρο 

 Κατανοούν τη 
σημασία της 
ανάπτυξης 
προσωπικών 
στρατηγικών  
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων  

Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

επικαιροποιούν τις 
πληροφορίες των 
στρατηγικών τους 

2.3. Αξιολογούν και 
επικαιροποιούν τη 
στρατηγική τους, 
εάν αυτό κρίνεται 
αναγκαίο 

 Χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία για να 
ενισχύσουν τη στρατηγική 
τους  

 
 

 

 Κατανοούν ότι η 
στρατηγική τους, τους 
καθοδηγεί  για να 
επιτύχουν τους στόχους 
τους 

 Μαθαίνουν από 
προηγούμενες 
στρατηγικές και κάνουν 
αλλαγές όπου κρίνεται 
αναγκαίο 

 Αξιολογούν τη συνεχή 
παρακολούθηση της 
στρατηγικής τους 

 Έχουν ευελιξία να 
αναπροσαρμόσουν τη 
στρατηγική τους  υπό το 
πρίσμα καινούργιων 
αναγκών 

 Εντοπίζουν 
δυνατότητες για  
βελτίωση 

 Προσαρμόζουν τη 
στρατηγική τους  ή τα 
στοιχεία της 
στρατηγικής τους, 
όπου κρίνεται 
αναγκαίο 

 Εντοπίζουν 
υποστηρικτικά 
εργαλεία 
διαμορφωτικής 
αξιολόγησης για να 
εξειδικεύσουν τη 
στρατηγική τους  

 Επανεξετάζουν και 
αναδιαμορφώνουν 
τους στόχους τους 
υπό το πρίσμα νέων 
πληροφοριών  

 Αξιολογούν τη 

στρατηγική τους σε 

σχέση με τους 

στόχους και τα 

αναμενόμενα 

αποτελέσματα 

 Κατανοούν τη 
σημασία του 
επανασχεδιασμού 
μίας στρατηγικής 

 Είναι ευέλικτοι κατά 
την εξέταση 
εναλλακτικών 
λύσεων  

 Παραμένουν 
ανοικτοί σε νέες 
προοπτικές 

 Κατανοούν την 
ανάγκη για 
αναπροσαρμογή 
υπό το πρίσμα νέων 
γνώσεων και 
αποδείξεων 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων  

Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

 Επανασχεδιάζουν τη 

στρατηγική τους, εάν 

αυτό κρίνεται 

αναγκαίο 

3. Σχεδιασμός και 
οργάνωση 
δραστηριοτήτων 
για εφαρμογή των 
στρατηγικών 

3.1. Αναλύουν τη 

μαθησιακή 

στρατηγική σε 

συγκεκριμένες 

εργασίες / 

δραστηριότητες, 

που είναι 

σύμφωνες με τους 

στόχους τους  

 Χρησιμοποιούν ποικιλία 
στρατηγικών για να 
εντοπίζουν ψηφιακές 
πληροφορίες και 
δεδομένα 

 Χρησιμοποιούν 
διαφορετικές τεχνολογίες 
για να σχεδιάζουν, να 
διαχειρίζονται και να 
συμμετέχουν στις 
μαθησιακές 
δραστηριότητές τους 

 Ενισχύουν τη 
δημιουργικότητά τους, 
χρησιμοποιώντας 
ψηφιακές τεχνολογίες 

 Κατανοούν ότι υπάρχουν 
μεθοδολογίες, που 
μπορούν να συμβάλουν 
στην ανάπτυξη και την 
παρατήρηση της 
εφαρμογής της 
στρατηγικής τους 

 Αξιολογούν την πρόοδο 
των δραστηριοτήτων  προς 
την επίτευξη των στόχων 
τους 

 Αξιολογούν τις 
δραστηριότητες της 
μάθησης τους και 
προτείνουν τρόπους 
βελτίωσής τους  

 Διαμορφώνουν μια 
πειστική στρατηγική 
χρησιμοποιώντας μία 
λογική διαδικασία 

  Χρησιμοποιούν μια 
ποικιλία στρατηγικών 
για να εντοπίσουν 
πληροφορίες, πηγές 
και δεδομένα 

 Τα καθήκοντα/έργα / 
δραστηριότητες 
τίθενται υπό 
παρατήρηση και 
συζήτηση 

 Θέτουν σε 
προτεραιότητα τις 
δραστηριότητες για 
να επιτύχουν τους 
προσδοκώμενους 
στόχους 

 Προσαρμόζουν τις 
στρατηγικές σε 
συγκεκριμένους 
στόχους  

 

 Επιδεικνύουν 
αυτοέλεγχο 

 Δέχονται και 
αξιολογούν 
κατάλληλα την 
ανατροφοδότηση 
για τις μαθησιακές  
δραστηριότητές 
τους 

 Είναι δημιουργικοί 

 Σέβονται τις 
ικανότητες των 
άλλων κατά την 
εφαρμογή μίας 
στρατηγικής 

 Κατανοούν την 
ανάγκη για τήρηση 
και σεβασμό  των 
χρονοδιαγραμμάτων 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων  

Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

 3.2. Επεξεργάζονται 
κάθε 
δραστηριότητα / 
έργο με 
λεπτομέρεια 
καθώς 
εφαρμόζεται   

 Διερευνούν, κοινοποιούν 
και αξιολογούν τις 
δραστηριότητες/ έργα 
που υλοποιούνται σε 
διαφορετικές τεχνολογίες 
και ψηφιακές μορφές  

 Σχεδιάζουν ιστοσελίδες  

 Δημιουργούν έναν  
Ηλεκτρονικό  Φάκελο  
Επιτευγμάτων (ePortfolio) 
 

 Συγκρίνουν και 
αντιπαραβάλλουν έργα/ 
δραστηριότητες 

 Κάνουν συνδέσεις μεταξύ 
εργασιών / 
δραστηριοτήτων 

 Κρίνουν πόσο 
αποτελεσματική είναι μία 
εργασία / μία  
δραστηριότητα 

 Εκτελούν εργασίες/ 
δραστηριότητες και 
αναλαμβάνουν δράση 

 Κατανοούν πιθανούς 
πρακτικούς περιορισμούς 
κατά το σχεδιασμό μιας 
δραστηριότητας 

 Εντοπίζουν / εξετάζουν τις 
δυνατότητες συνδυασμού 
διαφορετικών πηγών  

 Αναλύουν κάθε έργο/ 
δραστηριότητα σε 
πηγές, ρόλους, 
χρονοδιαγράμματα 
και αναμενόμενα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 Προετοιμάζουν ό,τι 
είναι απαραίτητο για 
τις δραστηριότητες 
που θα υλοποιηθούν  

 Ξεκινούν τις 
προγραμματισμένες 
δραστηριότητες 

 
 

 Σέβονται τα 
προκαθορισμένα 
χρονοδιαγράμματα 
και οργανώνουν 
αναλόγως τον χρόνο 
τους  

 Αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες και 
εκφράζουν 
προσωπικές 
απόψεις 

 3.3. Συλλέγουν και 
αναλύουν 
πληροφορίες για 
την εξεύρεση 
λύσεων ή και 
λαμβάνοντας 
συνειδητές 
αποφάσεις  

 Συλλέγουν πληροφορίες 
από ποικιλία ψηφιακών 
πηγών 

 Συλλέγουν, κοινοποιούν 
και αξιολογούν 
πληροφορίες που 
βρίσκουν σε 
διαφορετικές 
τεχνολογίες και μορφές 
ψηφιακών μέσων 

 Κατανοούν τη σημασία 
του λεπτομερούς 
σχεδιασμού και της 
παρατήρησης 

 Κάνουν συνδέσεις μεταξύ 
των πηγών 

 Προσαρμόζουν τις 
πληροφορίες υπό το 
πρίσμα των εντοπισμών 
λύσεων 

 Καταγράφουν την 
υλοποίηση κάθε 
εργασίας  

 Χρησιμοποιούν 
τεκμήρια για να 
τροποποιήσουν τη 
μαθησιακή 
στρατηγική τους 
όπου χρειάζεται 

 Λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες 
αποφάσεις  

 Είναι οργανωμένοι 

 Αναπτύσσουν 
ευελιξία στο να 
εργάζονται 
αποτελεσματικά σε 
μεταβαλλόμενες 
συνθήκες  
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων  

Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

 Αξιολογούν την ποιότητα 
των πληροφοριών ,των 
δεδομένων και των πηγών 
τους 

 Συγκρίνουν και 
αντιπαραβάλλουν 
πληροφορίες από 
διαφορετικές πηγές 

 Αναλύουν 
πληροφορίες και 
δεδομένα, τα οποία 
παρουσιάζονται σε 
ποικιλία μορφών 

 Προετοιμάζουν και 
οργανώνουν 
πληροφορίες και 
δεδομένα 

 Κρίνουν τον βαθμό 
εγκυρότητας και 
αξιοπιστίας  μίας 
πληροφορίας 

 Αναπτύσσουν 
δεξιότητες επίλυσης 
προβλήματος σε 
διαφορετικά 
πλαίσια 

4. Αξιολόγηση της 
διαδικασίας και 
των 
αποτελεσμάτων και 
παροχή 
αποδεικτικών 
στοιχείων για τα 
επιτεύγματα 

4.1. Χρησιμοποιούν                                                         
ποικιλία τεχνικών 
αξιολόγησης (αυτό 
– αξιολόγηση, 
ετερό – 
αξιολόγηση, 
αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού) για 
την αξιολόγηση της 
διαδικασίας και 
των 
αποτελεσμάτων 
 

 Χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία για να  
παρακολουθήσουν τη 
διαδικασία και τα 
αποτελέσματα 

 Χρησιμοποιούν 
διαφορετικές τεχνολογίες 
και ψηφιακά μέσα για να 
δίνουν και  να λαμβάνουν  
ανατροφοδότηση 

 Εφαρμόζουν τεχνικές 
αξιολόγησης μέσω της 
ψηφιακής τεχνολογίας 

 Συγκρίνουν και συζητούν 
διάφορα δείγματα των 
επιτευγμάτων των 
μαθητών   

 Αξιολογούν τη ποιότητα 
των 
εργασιών/δραστηριοτήτων 

 Εκτιμούν και ερμηνεύουν 
κριτικά τη μαθησιακή 
διαδικασία και τα 
αποτελέσματα 
 
 

 Ελέγχουν μόνοι τους 
την πρόοδό τους ή σε 
συζήτηση με τους 
συμμαθητές τους 

 Συγκρίνουν και 
αντιπαραβάλλουν 
ποικιλία τεχνικών 
αξιολόγησης (αυτό – 
αξιολόγηση, ετερό – 
αξιολόγηση, 
αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού) για 
να αξιολογήσουν τη 

•Εντοπίζουν τρόπους 
αντιμετώπισης  
δυσκολιών   

 Είναι ανοιχτόμυαλοι 
σχετικά με την 
ανατροφοδότηση, 
αξιολόγηση και 
κριτική από τους 
συμμαθητές τους  

 Αναπτύσσουν καλές 
σχέσεις και 
διαχειρίζονται ορθά 
τις συγκρούσεις 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων  

Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

διαδικασίας και τα 
αποτελέσματα 

 Αναπτύσσουν ειδικά 
κριτήρια για να 
αξιολογήσουν τη 
μαθησιακή 
διαδικασία και τα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα  

 Αναπτύσσουν και 
χρησιμοποιούν 
ρούμπρικες 
αξιολόγησης 

 Χρησιμοποιούν τα 
αποτελέσματα της 
αξιολόγησης για την 
αναπροσαρμογή των 
δραστηριοτήτων 

 Σέβονται τη 
διαφορετικότητα 

 Είναι ανοιχτόμυαλοι 
προς αποκλίνουσες 
κοσμοθεωρίες 

 Κατανοούν την 
άποψη των άλλων 
ανθρώπων 

 Κατανοούν την αξία 
της αξιολόγησης για 
σκοπούς βελτίωσής 
τους 
 

4.2. Συγκεντρώνουν 
τεκμήρια της 
επίτευξης της 
μάθησης τους 

 Χρησιμοποιούν εργαλεία 
ψηφιακής αποθήκευσης 
και ανάκτησης για τη 
διαχείριση των 
αποδεικτικών τους 
στοιχείων 

 Χρησιμοποιούν ποικιλία 
μεθόδων, εργασιών και 
στρατηγικών, έτσι ώστε να 
αποκτηθούν ικανοποιητικά 
τεκμήρια, που θα 
συμβάλουν σε ορθές 
αποφάσεις για την μάθησή 
τους  
 
 

 Εφαρμόζουν κριτήρια 
για την επιλογή των 
τεκμηρίων της 
μάθησής τους 

 Περιγράφουν και 
προσαρμόζουν 
κριτήρια για τη 
συγκέντρωση των 
τεκμηρίων της 
μάθησής τους 

 Προσδιορίζουν 
τεκμήρια, που 

 Ξεπερνούν τα 
εμπόδια 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων  

Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

αποδεικνύουν ότι 
έχουν επιτύχει τους 
στόχους τους 

 Χρησιμοποιούν 
ποικιλία μεθόδων, 
εργασιών και 
στρατηγικών έτσι 
ώστε τα τεκμήρια 
που συγκεντρώθηκαν  
να αποδεικνύουν τη 
μάθησή τους 

 Συγκεντρώνουν και 
παρουσιάζουν 
τεκμήρια για να 
υποστηρίξουν την 
υπόθεσή τους 

 Αναγνωρίζουν 
αποκλεισμούς και 
εμπόδια στη μάθησή 
τους και προτείνουν 
τρόπους 
αντιμετώπισής τους 

4.3. Κοινοποιούν  τα 
μαθησιακά τους 
επιτεύγματα 

 Χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία για να δείξουν 
και να κοινοποιήσουν τα 
μαθησιακά τους 
επιτεύγματα 

 Χρησιμοποιούν ψηφιακή 
τεχνολογία για σκοπούς 
επικοινωνίας 

 Διερευνούν επιλογές και 
εναλλακτικές λύσεις για 
την κοινοποίηση των 
μαθησιακών τους 
επιτευγμάτων 

 Συγκεντρώνουν, 
καταγράφουν και 
οργανώνουν τα 

 Περιγράφουν την 
επιλογή των 
μαθησιακών τους 
επιτευγμάτων, για να 
τα κοινοποιήσουν 
αναλόγως στο 
ακροατήριό τους  

 Κάνουν ορθές 
επιλογές σχετικά με 
τον καλύτερο τρόπο 
παρουσίασης των 
επιτευγμάτων τους 
σε άλλους, 
λαμβάνοντας υπόψη 
το ακροατήριό τους 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων  

Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

μαθησιακά τους 
επιτεύγματα  

 Κατανοούν τον σκοπό της 
κοινοποίησης των 
αποτελεσμάτων 
 

 Προσδιορίζουν και 
περιγράφουν τον 
σκοπό για να 
κοινοποιήσουν 
συγκεκριμένα 
μαθησιακά 
επιτεύγματα 

 Κοινοποιούν τα 
μαθησιακά τους 
επιτεύγματα μέσω 
παρουσιάσεων, όπως 
εικαστικές τέχνες, 
μουσική, θέατρο,  
σχεδιασμό και 
γραφικά 

 Εκτελούν και 
παρουσιάζουν τα 
μαθησιακά τους 
επιτεύγματα 

 Συζητούν και 
διαλέγονται τα 
μαθησιακά τους 
επιτεύγματα 

 Χρησιμοποιούν 
συναφή και 
αξιόπιστα τεκμήρια 
για να στηρίξουν τις 
προσωπικές τους 
διεκδικήσεις και 
προτάσεις  

 Χρησιμοποιούν 
διαφορετικούς και 
κατάλληλους  
τρόπους 
επικοινωνίας , 
ανάλογα με την 
επικοινωνιακή 
περίσταση  

 Έχουν εμπιστοσύνη 
στις προσωπικές 
τους ικανότητες 

 Ανακοινώνουν τα 
αποτελέσματα της 
αξιολόγησης με 
σεβασμό στις 
ατομικές διαφορές 

 Γνωρίζουν 
δεοντολογικούς 
τρόπους 
κοινοποίησης των 
αποτελεσμάτων 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων  

Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

 Επικοινωνούν 
ποικιλοτρόπως, 
περιλαμβανομένων 
της υπόδησης ρόλων, 
δραματοποίησης, 
αφισών, , 
αφηγήσεων κ.λπ.  

 Αναγνωρίζουν 
διάφορες μεθόδους 
κοινοποίησης των 
αποτελεσμάτων 

5. Αναστοχασμός και 
διερεύνηση 
εναλλακτικών 
προσεγγίσεων 
(μεταγνώση 
μαθησιακού 
κύκλου). 

5.1. Καθορίζουν 
κριτήρια 
αξιολόγησης και 
διαδικασίες για τον 
μαθησιακό τους 
κύκλο 

 Αναστοχάζονται  και 
επανεξετάζουν την 
πρόοδο τους 

 Αναγνωρίζουν 
αποκλεισμούς και 
εμπόδια στη μάθησή τους 
και εισηγούνται τρόπους 
αντιμετώπισής τους 

 Διατηρούν ψηφιακά 
ημερολόγια 
αναστοχασμού για να  
διευκολύνουν τις 
διαδικασίες αξιολόγησής 
τους 

 

 Διενεργούν 
αναστοχασμούς  

 Ερωτούν, επανεξετάζουν, 
μετασχηματίζουν, 
αναθεωρούν, 
προσαρμόζουν, 
βελτιώνουν, μεταβάλλουν 
τις απόψεις και τις 
αντιλήψεις τους   

 Απαιτούν νέες 
προσεγγίσεις στη μάθηση, 
τη διδασκαλία και την 
αξιολόγηση 

 
 
 

 Διατηρούν 
ημερολόγια 
αναστοχασμού, 
σχετικά με τον κύκλο 
μάθησής τους 

 Αναδιοργανώνουν το 
μαθησιακό τους στυλ 
 

 Κατανοούν τη 
σημασία του 
αναστοχασμού 

 Έχουν την 
πεποίθηση ότι με τη 
συνεχή προσπάθεια 
μπορούν να 
επιτύχουν τους 
στόχους τους 

 Συνθέτουν και 
ολοκληρώνουν 
τεκμήρια και 
δεοντολογικούς 
συλλογισμούς για 
να 
προβληματιστούν 
και να  
διερευνήσουν 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων  

Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

εναλλακτικές 
προσεγγίσεις 

 Αναγνωρίζουν 
λανθασμένες αιτίες , 
παραδοχές και 
προκαταλήψεις 
μέσα από ενδελεχή 
έλεγχο 

5.2. Αξιοποιούν την 
ανατροφοδότηση 
που λαμβάνουν για 
να βελτιώσουν τη 
διαδικασία του 
μαθησιακού τους 
κύκλου 

 Δημιουργούν ένα 
Ηλεκτρονικό Φάκελο 
Επιτευγμάτων (ePortfolio) 

 

 Σχεδιάζουν τα επόμενα 
βήματα στη διδασκαλία 
και τη μάθησή τους, 
μέσω ανατροφοδότησης 
και αξιολόγησης 

 Διαμορφώνουν 
ανατροφοδότηση η 
οποία ενισχύει την 
πρόοδο και επιτρέπει την 
καλύτερη κατανόηση και 
κατάκτηση της μάθησης  

 Επικυρώνουν την 
ανατροφοδότηση στη 
βάση της 
αποτελεσματικότητας 
και της 
αποδοτικότητας 

 Τροποποιούν τις 
μαθησιακές 
διαδικασίες  στη 
βάση της αξιολογικής 
ανατροφοδότησης 

 Απαιτούν ευκαιρίες 
για να πάρουν 
μέρος όχι μόνο στον 
σχεδιασμό της 
μάθησης, αλλά 
επίσης και στο τι 
μαθαίνουν  

 Επικυρώνουν την 
ανατροφοδότηση 
στη βάση των 
στάσεων και των 
συναισθημάτων  

 Είναι πρόθυμοι να 
αναγνωρίσουν και 
να αναθεωρήσουν 
τις απόψεις τους 
όπου κρίνεται 
αναγκαίο 

 Είναι ανοιχτοί σε 
εισηγήσεις / 
προτάσεις προς 
βελτίωση 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων  

Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

5.3. Χρησιμοποιούν την 
εμπειρία του 
μαθησιακού τους 
κύκλου για την 
ανάπτυξη και την  
υλοποίηση ενός 
καινούργιου 
μαθησιακού 
κύκλου 

 Χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία αποθήκευσης 
και ανάκτησης 
πληροφοριών για να 
παρουσιάσουν έναν 
καινούργιο κύκλο 
μάθησης 

 Προβληματίζονται και 
αξιολογούν την εμπειρία 
του μαθησιακού τους 
κύκλου για την ανάπτυξη 
και την  υλοποίηση ενός 
καινούργιου μαθησιακού 
κύκλου 

 Ο μαθησιακός τους 
κύκλος αποτελεί 
πραγματικό επίτευγμα, 
αποτυπώνοντας τι είναι 
η κριτική σκέψη   

 Χρησιμοποιούν το 
μαθησιακό κύκλο για να 
αναπτύξουν ένα εύρος 
συγκεκριμένων 
δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων κριτικής 
σκέψης  

 Συλλέγουν, 
καταγράφουν, 
οργανώνουν και 
αξιολογούν την 
εμπειρία του 
μαθησιακού τους 
κύκλου  

 Εντοπίζουν λύσεις / 
στρατηγικές σε 
εναλλακτικά πλαίσια 
και σενάρια  

 Εντοπίζουν 
ομοιότητες και 
διαφορές σε 
διαφορετικά έργα και 
διερευνούν 
στρατηγικές για το 
μαθησιακό έργο 

 Εφαρμόζουν τις 
γνώσεις που 
αποκτήθηκαν σε 
άγνωστες και νέες 
συνθήκες  

 Χρησιμοποιούν τα 
Τ.Π.Ε. 
αποτελεσματικά και 
δεοντολογικά στη 
μάθηση και στη ζωή 
τους  

 Αναπτύσσουν 
θετικές στάσεις στην 
εργασία και την 
απασχόληση σε 
καινούργια έργα 

 Προβληματίζονται 
στη διαδικασία 
απόκτησης της 
γνώσης, 
χρησιμοποιώντας τις 
στάσεις και τα 
συναισθήματά τους 

 Αναγνωρίζουν τη 
σημασία της 
εμπειρίας του 
κύκλου μάθησης 
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ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ικανότητες και Δεξιότητες 

Σύντομη περιγραφή:  

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία (γλώσσα, μέσα επικοινωνίας) για να μοιραστούν με σαφήνεια τη μάθησή τους και να υποστηρίξουν τις απόψεις 

τους. 

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία (γλώσσα, μέσα) για να εργαστούν συνεργατικά, ώστε να υποστηρίξουν την ατομική μάθηση και να συνεισφέρουν 

στη μάθηση των υπολοίπων. 

 

 

Ικανότητες και δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες 

και Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων  

Στάσεις 

(τρόπος σκέψης)  

Δράσεις  

(τρόπος εργασίας)  

Αξίες 

(τρόπος ζωής)  

1. Αλληλεπίδραση, 
συνεργασία και 
κοινοποίηση με τους/τις 
συμμαθητές/συμμαθήτριε
ς, τους/τις εκπαιδευτικούς 
ή και άλλους, μέσω 
ποικιλίας εργαλείων και 
ηλεκτρονικών 
περιβαλλόντων. 

1.1 Αναπτύσσουν 
καλές σχέσεις και 
εκτιμούν την αξία 
της συνεργασίας 
για την επίτευξη 
τόσο συλλογικών 
όσο και 
προσωπικών 
στόχων  

 Κατανοούν τα 
χαρακτηριστικά 
διαφόρων 
ψηφιακών 
εργαλείων και 
γνωρίζουν πώς να 
τα 
χρησιμοποιήσουν, 
για τους σκοπούς 
κάποιου έργου  

 Χρησιμοποιούν 
πολλαπλά μέσα και 
εργαλεία 
διαδικτυακής 
συνεργασίας, ώστε 
να συνεργάζονται 
με τους άλλους 
στην παραγωγή 
καθώς και στην 
κοινοποίηση των 
πηγών, της γνώσης 

 Κατανοούν ότι οι 
διαδικασίες 
συνεργασίας 
διευκολύνουν τη 
δημιουργία 
περιεχομένου  

 Κατανοούν τη 
δυναμική της 
συνεργατικής μεθόδου 
εργασίας καθώς και 
της παροχής και λήψης 
ανατροφοδότησης  

 Εκτιμούν τις απόψεις 
των άλλων και είναι 
πρόθυμοι να 
μοιραστούν τις ιδέες 
τους και να συμβάλουν 
σε συλλογική εργασία 

 Κατανοούν τη σημασία 
της ανταλλαγής 

 Ανταλλάσσουν 
απόψεις και 
συνεργάζονται ομαλά 
με τους συνομηλίκους  

 Χρησιμοποιούν μία 
ευρεία γκάμα 
εργαλείων για 
διαδικτυακή 
επικοινωνία και 
συνεργασία  

 Χρησιμοποιούν την 
ψηφιακή τεχνολογία 
για να συμμετάσχουν 
σε χώρους 
συνεργατικής 
μάθησης και 
επικοινωνίας 

 Χρησιμοποιούν 
εργαλεία συνεργασίας 
με τέτοιο τρόπο ώστε 

 Είναι πρόθυμοι να 
συνεργάζονται με 
τους άλλους για την 
επίτευξη κοινών 
στόχων  

 Σέβονται τα 
δικαιώματα και τα 
συναισθήματα των 
άλλων κατά τη 
χρήση των 
ψηφιακών μέσων   

 Είναι ανοικτοί προς 
τους άλλους 
επιτρέποντας στο 
κάθε μέλος 
ξεχωριστά να 
συνεισφέρει στο 
έργο της ομάδας. 

 Γνωρίζουν για τα 
δικαιώματα 
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και του 
περιεχομένου  

 Χρησιμοποιούν τα 
χαρακτηριστικά 
συνεργασίας των 
διάφορων πακέτων 
λογισμικών καθώς 
και  διαδικτυακών 
συνεργατικών 
υπηρεσιών(π.χ. 
παρακολούθηση 
αλλαγών, σχόλια σε 
ένα έγγραφο ή σε 
μία πηγή, ετικέτες, 
συνεισφορά σε 
wikis)  

 Προσαρμόζουν 
διάφορες 
εφαρμογές 
σύμφωνα με τις 
συλλογικές ή 
προσωπικές 
ανάγκες και 
προτιμήσεις  

 

απόψεων για τη 
διαμόρφωση νέας 
γνώσης 

 Κατανοούν τη σημασία 
του φιλτρατίσματος 
πληροφοριών και της 
κριτικής αξιολόγησης 
περιεχομένου  

 Έχουν τεκμηριωμένη 
γνώμη για τον 
καταμερισμό 
πρακτικών, οφελών, 
κινδύνων καθώς και 
ορίων  

ο καθένας ή η καθεμία 
που συμμετέχει στην 
ομάδα να έχει τη 
δυνατότητα να 
συνεισφέρει στο έργο  

 Χρησιμοποιούν τα 
χαρακτηριστικά 
συνεργασίας των 
διάφορων πακέτων 
λογισμικών καθώς και 
διαδικτυακών 
συνεργατικών 
υπηρεσιών(π.χ. 
παρακολούθηση 
αλλαγών, σχόλια σε 
ένα έγγραφο ή σε μία 
πηγή, ετικέτες, 
συνεισφορά σε wikis)  

 Προσαρμόζουν 
διάφορες εφαρμογές 
σύμφωνα με τις 
συλλογικές ή 
προσωπικές ανάγκες 
και προτιμήσεις  

πνευματικής 
ιδιοκτησίας  

 Λαμβάνουν υπόψη 
τις αρχές 
δεοντολογίας που 
αφορούν στη χρήση 
και δημοσίευση 
πληροφοριών και 
πράττουν ανάλογα 

  

1.2 Συνεργάζονται   Εργάζονται με τους 
άλλους μέσω 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, 
φωνητικών 
υπηρεσιών μέσω 
πρωτοκόλλου 

 Κατανοούν ότι η 
συνεργατική εργασία 
απαιτεί ευελιξία και 
προθυμία ώστε να 
οδηγήσει στην 
επίτευξη στόχων  

Συμφωνούν από κοινού με 

τους άλλους σε κοινούς 

στόχους και 

συνεργάζονται σε φυσικό 

και διαδικτυακό χώρο 

προς την επίτευξή τους  

 Είναι πρόθυμοι να 
μοιραστούν 
πληροφορίες και να 
συνεργαστούν με 
τους άλλους  
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internet (voip), 
μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, 
ιστολογίων (blogs), 
στιγμιαίας 
ανταλλαγής 
μηνυμάτων (instant 
messaging)  

 Μοιράζονται 
αρχεία και 
περιεχόμενο μέσω 
απλών 
τεχνολογικών 
μέσων (π.χ. 
αποστολή 
επισυναπτόμενων 
αρχείων μέσω 
email, ανέβασμα 
εικόνων στο 
διαδίκτυο)  

 Επιδεικνύουν 
ενεργητικότητα 
στην κοινοποίηση 
πληροφοριών, 
περιεχομένου και 
πηγών μέσω 
διαδικτυακών 
κοινοτήτων, 
δικτύων καθώς και 
πλατφορμών 
συνεργασίας  

 Κατανοούν τους 
διαφορετικούς ρόλους 
που χρειάζονται για 
την ολοκλήρωση ενός 
έργου συνεργασίας  

 Αναγνωρίζουν την αξία 
της τήρησης 
δημοκρατικών 
διαδικασιών κατά τη 
συνεργασία   

 

Αναλαμβάνουν 

διαφορετικούς ρόλους στο 

πλαίσιο της ομάδας 

Ως μέλη της ομάδας, 

συνεισφέρουν στη λήψη 

αποφάσεων  

Υιοθετούν μία ενεργητική 

στάση για το διαμοιρασμό 

των πηγών, του 

περιεχομένου και της 

γνώσης 

Κοινοποιούν περιεχόμενο 

που βρίσκεται στο 

διαδίκτυο (π.χ. 

κοινοποιούν ένα βίντεο 

μέσα σε ένα ιστότοπο 

κοινωνικής δικτύωσης) 

 Είναι ευέλικτοι και 
πρόθυμοι να 
κάνουν 
συμβιβασμούς ώστε 
να επιτευχθούν 
κοινοί στόχοι  

 Εκτιμούν τη 
συνεισφορά των 
υπολοίπων μελών 
της ομάδας 

 Σέβονται την 
ιδιωτικότητα των 
άλλων κατά την 
αλληλεπίδραση 
στον ψηφιακό χώρο  
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1.3 Μαθαίνουν με 
τους άλλους  

 Διαχειρίζονται 
τα διάφορα 
είδη 
επικοινωνίας 
που λαμβάνουν 
(π.χ. 
διαχωρίζουν τα 
emails, 
αποφασίζουν 
ποιον να 
ακολουθήσουν 
στα μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης)  

 Μοιράζονται  
με τους άλλους 
αρχεία και 
περιεχόμενο 
μέσω απλών 
τεχνολογικών 
μέσων (π.χ. 
αποστέλλουν 
επισυναπτόμεν
α αρχεία σε 
λογαριασμούς 
email, 
ανεβάζουν 
φωτογραφίες 
στο διαδίκτυο)  

 Επιδεικνύουν 
ενεργητικότητα 
στην 
κοινοποίηση 

 Κατανοούν ότι οι 
συνομίληκοι μπορούν 
να υποστηρίξουν ο 
ένας τη μάθηση του 
άλλου αξιοποιώντας τα 
δυνατά και αδύνατά 
τους σημεία 

 Κατανοούν τη σημασία 
του να μοιράζονται 
περιεχόμενο στο 
ψηφιακό χώρο για να 
υποβοηθούν τη 
μαθησιακή διαδικασία  

 

 Εργάζονται δύο-δύο ή 
σε μεγαλύτερες 
ομάδες, ώστε να 
βοηθούν ο ένας τον 
άλλο κατά τη 
μαθησιακή 
διαδικασία.  

 Βοηθούν τους άλλους 
μαθητές να 
κατανοήσουν και να 
επιλύσουν 
προβλήματα  

 Χρησιμοποιούν 
εργαλεία 
διαδικτυακής 
συνεργασίας για να 
συνεργάζονται με 
άλλους   

 Εκτιμούν τη 
συνεισφορά των 
άλλων σε κοινά έργα 

 Παρέχουν και 
λαμβάνουν 
ανατροφοδότηση  

 Αναγνωρίζουν ότι 
πολλοί 
διαφορετικοί 
άνθρωποι μπορούν 
να υποστηρίξουν τη 
μάθηση του ενός 
και γνωρίζουν πώς 
να λάβουν αυτή τη 
στήριξη  

 Είναι πρόθυμοι να 
παρέχουν και να 
λαμβάνουν βοήθεια 
για να επιτυγχάνουν 
τους μαθησιακούς 
στόχους τους 

 Είναι πρόθυμοι αν 
αναγνωρίζουν τα 
δυνατά και αδύνατα 
σημεία των μελών 
της ομάδας και 
ανάλογα να 
αναθέτουν 
καθήκοντα, ώστε να 
επιτυγχάνουν τους 
μαθησιακούς 
στόχους  
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πληροφοριών, 
περιεχομένου 
και πηγών 
μέσω 
διαδικτυακών 
κοινοτήτων, 
δικτύων καθώς 
και 
πλατφορμών 
συνεργασίας 

2. Αποτελεσματική μετάδοση 
πληροφοριών και ιδεών σε 
πολλαπλά ακροατήρια, 
αξιοποιώντας ποικιλία 
μέσων και μεθόδων. 

2.1. Επικοινωνούν, 
εκφράζουν 
απόψεις, 
γράφουν, κάνουν 
προφορικές 
παρουσιάσεις και 
αναπαριστούν 
μέσω τελεστικών 
τεχνών   

 Χρησιμοποιούν 
διαδικτυακά 
εργαλεία για να 
μεταδώσουν 
περιεχόμενο και 
πληροφορίες  

 Κοινοποιούν 
περιεχόμενο που 
βρίσκεται στο 
διαδίκτυο (π.χ. 
κοινοποιούν ένα 
βίντεο μέσα σε 
ένα ιστότοπο 
κοινωνικής 
δικτύωσης) 

 Χρησιμοποιούν τις 
κατάλληλες άδειες 
χρήσης για να 
εκδίδουν και να 

 Γνωρίζουν διάφορες 
μορφές αρχείων 
(συμπεριλαμβανομένω
ν και πολυμέσων) και 
ξέρουν πώς να τις 
χρησιμοποιούν ώστε 
να δημιουργούν 
περιεχόμενο για 
πολλαπλά ακροατήρια  

 Γνωρίζουν για τη  
δυνατότητα 
κοινοποίησης 
πληροφοριών  

 Γνωρίζουν πώς 
κωδικοποιείται και 
αποκωδικοποιείται ένα 
μήνυμα 

 Κατανοούν την έννοια 
της ενεργού 
προστασίας 

 Χρησιμοποιούν τις 
λειτουργίες 
κοινοποίησης 
μηνυμάτων (cc και 
bcc) κατά την 
επικοινωνία μέσω 
διαδικτύου   

 Μεταδίδουν 
πληροφορίες σε 
πολλαπλά ακροατήρια 
μέσω διαφόρων 
ψηφιακών μέσων 
επικοινωνίας 

 Εμπλέκονται ενεργά 
σε διαδικτυακή 
επικοινωνία ώστε να 
ετοιμάσουν 
περιεχόμενο  

 Προσαρμόζουν τη 
μορφή και τα 
χαρακτηριστικά της 

 Προσεγγίζουν με 
κριτική διάθεση το 
περιεχόμενο που 
κοινοποιείται  

 Προστατεύουν την 
ιδιωτικότητα των 
χρηστών  κατά την 
κοινοποίηση 
πληροφοριών   

 Κατανοούν ότι το 
ψηφιακό 
αποτύπωμα ενός 
χρήστη μπορεί να 
γίνει ορατό από 
τους άλλους 
χρήστες  

 Λαμβάνουν μέτρα  
ασφάλειας και 
προστασίας  
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κοινοποιούν 
περιεχόμενο  

 Συμμετέχουν σε 
ιστότοπους 
κοινωνικής 
δικτύωσης καθώς 
και σε διαδικτυακές 
κοινότητες, ώστε να 
μεταδίδουν και να 
κοινοποιούν 
γνώση, 
περιεχόμενο και 
πληροφορίες  

 Χρησιμοποιούν τα 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για να 
προωθούν τα 
αποτελέσματα της 
δουλειάς τους  

 

προσωπικών 
δεδομένων   

 Κατανοούν τους 
κινδύνους και τις 
απειλές του 
διαδικτύου, γνωρίζουν 
για τα μέτρα 
ασφάλειας και 
προστασίας  

 

επικοινωνίας 
σύμφωνα με τα 
ιδιαίτερες ανάγκες 
συγκεκριμένων 
ακροατηρίων  

 Αναγνωρίζουν ποιες 
ιστοσελίδες είναι 
ελκυστικές και 
εύκολες στην 
πλοήγηση  

 Προστατεύουν τις 
δικές τους συσκευές  

2.2. Ακούνε και 
εκφράζουν τον 
εαυτό τους  

 Χρησιμοποιούν 
διαδικτυακά 
εργαλεία για να 
μεταδώσουν 
περιεχόμενο και 
πληροφορίες  

 

1.1 Είναι πρόθυμοι να 
ακούσουν τις απόψεις 
των άλλων καθώς και 
να εκφράσουν με 
αυτοπεποίθηση τις 
δικές τους  

 Θέτουν εύστοχα 
ερωτήματα και ακούνε 
με ενδιαφέρον τις 
απαντήσεις   

 Επιδεικνύουν 
ενεργητική ακρόαση  

 Εκφράζουν τα 
συναισθήματα και τις 
σκέψεις τους με 

 Είναι πρόθυμοι να 
εκφράσουν τα 
συναισθήματα και 
τις σκέψεις τους με 
σαφήνεια και με 
τον κατάλληλο 
τρόπο  

 Συμφωνούν ή 
διαφωνούν  
επιδεικνύοντας 
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σαφήνεια και στον 
κατάλληλο τόνο  

σεβασμό προς τους 
άλλους  

 Χρησιμοποιούν 
διαφορετικό ύφος 
επικοινωνίας 
σύμφωνα με την 
περίσταση και το 
ακροατήριο    

2.3. Αναπαριστούν 
μέσω 
τελεστικών 
τεχνών και 
παρουσιάζουν   

 Χρησιμοποιούν 
διαδικτυακά 
εργαλεία για να 
μεταδώσουν 
περιεχόμενο και 
πληροφορίες  

 Συμμετέχουν σε 
ιστότοπους 
κοινωνικής 
δικτύωσης καθώς 
και σε διαδικτυακές 
κοινότητες, ώστε να 
μεταδίδουν και να 
κοινοποιούν 
γνώση, 
περιεχόμενο και 
πληροφορίες  

 

 Κατανοούν την ανάγκη 
να επιλέγουν τον 
κατάλληλο τρόπο 
παρουσίασης ιδεών, 
λαμβάνοντας υπόψη 
το εκάστοτε 
ακροατήριο    

 Εκφράζουν ιδέες και 
συναισθήματα μέσω 
της αναπαράστασης 
και παρουσίασης, 
όπως μέσω των 
εικαστικών τεχνών, 
της μουσικής, του 
θεάτρου, του σχεδίου 
και των γραφικών   

 Εκφράζουν ιδέες και 
συναισθήματα 
χρησιμοποιώντας μία 
ποικιλία ψηφιακών 
μέσων και 
μορφοτύπων 

 Επιλέγουν το 
καταλληλότερο μέσο 
επικοινωνίας ανάλογα 
με το σκοπό  

 Κατανοούν τη 
σημασία του να 
προσαρμόζει κανείς 
την παρουσίασή 
του στις ανάγκες 
του εκάστοτε 
ακροατηρίου  
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2.4. Συζητούν και 
διαλέγονται   

 Χρησιμοποιούν 
φόρουμ 
συζητήσεων για να 
επικοινωνήσουν  

 Χρησιμοποιούν 
διαδικτυακά 
εργαλεία για να 
μεταδώσουν 
περιεχόμενο και 
πληροφορίες  

 Επιδεικνύουν 
ενεργητικότητα 
στην κοινοποίηση 
πληροφοριών, 
περιεχομένου και 
πηγών μέσω 
διαδικτυακών 
κοινοτήτων, 
δικτύων καθώς και 
πλατφορμών 
συνεργασίας  

 Κατανοούν τη σημασία 
της ανταλλαγής 
απόψεων με τους 
συνομιλήκους καθώς 
με άλλους για τη 
διαμόρφωση μιας 
τεκμηριωμένης 
γνώμης.    

 Κατανοούν τη σημασία 
του να συμμετέχουν σε 
διάλογο και να 
παρουσιάζει ο καθένας  
με σαφήνεια τις 
απόψεις του, 
σύμφωνα με τις 
ανάγκες του εκάστοτε 
ακροατηρίου  

 Συμμετέχουν με 
αυτοπεποίθηση σε 
συζητήσεις στην τάξη  

 Εμπλέκονται σε 
συζητήσεις και 
διάλογο με 
εποικοδομητικό τρόπο  
σε διαδικτυακό και 
φυσικό χώρο  

 Παρουσιάζουν με 
σαφήνεια την άποψή 
τους και παρέχουν 
επιχειρήματα για να 
την υποστηρίξουν  

 Επιδεικνύουν 
σεβασμό και 
ενσυναίσθηση προς 
τους άλλους όταν 
εκφράζουν τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά 
τους  

 Εμπλέκονται σε 
συζητήσεις και 
διάλογο με 
εποικοδομητικό 
τρόπο  σε 
διαδικτυακό και 
φυσικό χώρο  

 Είναι πρόθυμοι να 
παρέχουν 
επιχειρήματα και 
αντεπιχειρήματα 
ώστε να 
υποστηρίξουν τις 
απόψεις τους και 
να εμπλουτίσουν τη 
συζήτηση 

 Κατανοούν τη 
σημασία του να  
επιδεικνύουν 
σεβασμό και  
ενσυναίσθηση προς 
τους άλλους όταν 
εκφράζουν τις 
σκέψεις και τα 
συναισθήματά τους 

 Σέβονται τα 
δικαιώματα και τα 
συναισθήματα των 
άλλων όταν 
χρησιμοποιούν 
ψηφιακά μέσα  
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 Γνωρίζουν για 
θέματα 
δεοντολογίας στο 
διαδικτυακό χώρο 
(π.χ. διαδικτυακός 
εκφοβισμός)και 
δρουν ανάλογα   

 Γνωρίζουν για τα 
δικαιώματα 
πνευματικής 
ιδιοκτησίας 

2.5. Χρησιμοποιούν 
τη γλώσσα  

 Χρησιμοποιούν τη 
λειτουργία 
επεξεργασίας 
κειμένου για να 
τροποποιήσουν 
περιεχόμενο  

 Παράγουν ψηφιακό 
περιεχόμενο σε 
διάφορες 
πλατφόρμες και 
περιβάλλοντα  

 Επιδεικνύουν 
ενεργητικότητα 
στην κοινοποίηση 
πληροφοριών, 
περιεχομένου και 
πηγών μέσω 
διαδικτυακών 
κοινοτήτων, 
δικτύων καθώς και 

 Αντιλαμβάνονται τη 
σημασία του να 
χρησιμοποιεί κανείς 
καλά δομημένες 
προτάσεις καθώς και 
την κατάλληλη 
γλώσσα, ώστε να 
μεταδίδει 
συναισθήματα και 
ιδέες αποτελεσματικά  

 Κατανοούν και 
χρησιμοποιούν ευρύ 
λεξιλόγιο  

 Προφέρουν και 
γράφουν καλά 
δομημένες προτάσεις  

 Επεξεργάζονται, 
διορθώνουν και 
βελτιώνουν τα 
γραφόμενά τους  

 Χρησιμοποιούν 
διάφορα είδη γραπτού 
λόγου για να 
εκφράσουν τις ιδέες 
τους   

 Όταν συνεργάζονται 
διαδικτυακά κάνουν 
εισηγήσεις και σχόλια 
με ευγενικό τρόπο και 

 Αντιλαμβάνονται τη 
σημασία του να 
χρησιμοποιεί κανείς 
καλά δομημένη 
γλώσσα, ώστε να 
μεταδίδει τις 
απόψεις του 

 Είναι πρόθυμοι να 
χρησιμοποιούν την 
κατάλληλη γλώσσα 
καθώς και άλλα 
μέσα με 
τεκμηριωμένο 
τρόπο, ώστε να 
μεταδίδουν τις 
ιδέες τους 
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πλατφορμών 
συνεργασίας 

με πνεύμα 
συνεργασίας  

3. Συμμετοχή σε ομαδικές 
εργασίες (project) για την 
παραγωγή αυθεντικών 
έργων ή για την επίλυση 
προβλημάτων. 

3.1. Συγκεντρώνου
ν, 
καταγράφουν, 
οργανώνουν  
και αξιολογούν 
πληροφορίες 
και δεδομένα  

 

 Γνωρίζουν πώς 
αποθηκεύονται και 
τακτοποιούνται τα 
μηνύματα και τα 
emails  

 Φιλτράρουν την 
επικοινωνία που 
λαμβάνουν (π.χ. 
διαχωρίζουν τα 
emails, 
αποφασίζουν ποιον 
να ακολουθήσουν 
σε μικροιστολόγια 
και μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης ) 

 Εφαρμόζουν 
διαφορετικές 
μεθόδους και 
εργαλεία για να 
οργανώνουν 
πληροφορίες, 
περιεχόμενο και 
αρχεία  

 Γνωρίζουν 
διάφορες επιλογές 
αποθήκευσης  

 Κατανοούν ότι οι 
συνεργατικές 
πρακτικές  
διευκολύνουν τη 
δημιουργία 
περιεχομένου  

 Κατανοούν τη 
δυναμική της 
συνεργατικής μεθόδου 
εργασίας καθώς και 
της παροχής και λήψης 
ανατροφοδότησης   

 Είναι πρόθυμοι να 
μοιραστούν 
πληροφορίες και να 
συνεργαστούν με τους 
άλλους σε διαδικτυακό 
και φυσικό χώρο   

 

 Χρησιμοποιούν 
ποικιλία στρατηγικών 
για να βρουν 
πληροφορίες και 
δεδομένα  

 Φιλτράρουν και 
παρακολουθούν τις 
πληροφορίες που 
λαμβάνουν  

 Αξιολογούν την 
ποιότητα των 
πληροφοριών και των 
δεδομένων, καθώς και 
των πηγών τους  

 Διατυπώνουν κρίσεις 
για την εγκυρότητα 
και την αξιοπιστία των 
πληροφοριών που 
εντοπίζουν 

 Ετοιμάζουν και 
οργανώνουν 
πληροφορίες και 
δεδομένα  

 Θέτουν σε εφαρμογή 
ένα σύνολο 
στρατηγικών για να 
ανακτούν 
περιεχόμενο που 

 Οργανώνουν 
πληροφορίες 
σύμφωνα με τις 
ανάγκες της ομάδας  

 Αναγνωρίζουν την 
ύπαρξη 
υφιστάμενης 
γνώσης καθώς και 
του όγκου των 
πληροφοριών που 
είναι διαθέσιμες  

 Γνωρίζουν για 
θέματα 
δεοντολογίας στο 
διαδικτυακό χώρο 
(π.χ. διαδικτυακός 
εκφοβισμός) και 
δρουν ανάλογα   
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 Κατεβάζουν και 
μεταφορτώνουν 
περιεχόμενο  

 Γνωρίζουν για 
διάφορα μέσα 
αποθήκευσης 
δεδομένων 

 

έχουν οργανώσει και 
αποθηκεύσει  

3.2. Διερευνούν 
επιλογές και 
εναλλακτικές 
δυνατότητες  

  Είναι πρόθυμοι να 
διαμορφώσουν μαζί με 
συνομιλήκους τους ένα 
σχέδιο δράσης για να 
υλοποιήσουν ένα έργο  

 Είναι πρόθυμοι να 
εντοπίσουν κενά στην 
εφαρμογή με τη 
βοήθεια των μελών της 
ομάδας και να 
προβούν σε 
διορθωτικές ενέργειες  

 Είναι πρόθυμοι να 
παρουσιάσουν ιδέες 
στην ομάδα του έργου 
με σαφή και 
κατανοητό τρόπο   

 Εξετάζουν τυχόν 
προβλήματα βήμα- 
βήμα  

 Αναστοχάζονται για 
την πρόοδο και 
τροποποιούν το 
αρχικό σχέδιο αν 
χρειάζεται 

 Δοκιμάζουν 
διαφορετικές 
προσεγγίσεις όταν 
εκτελούν κάποια 
εργασία και εξετάζουν 
τι λειτουργεί 
καλύτερα  

 Αναζητούν 
διαφορετικές απόψεις 
και οπτικές γωνίες και 
τις εξετάζουν 
προσεκτικά  

 Οραματίζονται 
διαφορετικά σενάρια 

 Κατανοούν τη 
σημασία του 
σχεδιασμού 
συγκεκριμένης 
στρατηγικής  για την 
επίτευξη ενός 
στόχου  

 Διερευνούν 
διαφορετικές 
πληροφορίες και 
επιλογές στο 
διαδίκτυο προτού 
λάβουν αποφάσεις  

 Συμμετέχουν σε 
φόρουμ 
συζητήσεων, ώστε 
να διερευνήσουν 
επιλογές και 
εναλλακτικές 
δυνατότητες  

 Αξιολογούν με 
κριτική διάθεση 
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και προβλέπουν 
διαφορετικά 
αποτελέσματα  

 Εντοπίζουν ανάγκες 
και συζητούν με μέλη 
της ομάδας για την 
εξεύρεση λύσεων 

δυνατές λύσεις και 
ψηφιακά εργαλεία  

 

 

3.3. Υλοποιούν ιδέες 
και 
αναλαμβάνουν 
δράση  

 Χρησιμοποιούν 
ψηφιακά 
εργαλεία, ώστε 
να υλοποιούν 
ιδέες και να 
αναλαμβάνουν 
δράση  

 Κατανοούν τη 
σημασία του να 
υιοθετεί κανείς 
ενεργητική στάση 
ώστε να 
διαμορφώνει ένα 
σχέδιο δράσης από 
κοινού με τους 
συνομήλικούς τους 

 

 Εξετάζουν ιδέες  

 Αξιολογούν 
διαφορετικές ιδέες 
και δράσεις  

 Παρακολουθούν τα 
πράγματα έχοντας 
ως ορίζοντα την 
ολοκλήρωσή τους  

 

 Υιοθετούν μια 
ενεργητική 
στάση κατά τη 
διαμόρφωση 
ενός σχεδίου 
δράσης για την 
επίτευξη ενός 
στόχου  

 Παρακολουθούν 
τα πράγματα 
έχοντας ως 
ορίζοντα την 
ολοκλήρωσή 
τους  

 Αντιστοιχούν τις 
ανάγκες με 
πιθανές λύσεις  

 Αντιλαμβάνονται 
πότε οι δικές 
τους ικανότητες 
και γνώσεις 
χρειάζεται να 
βελτιωθούν ή να 
επικαιροποιηθού
ν και βρίσκουν 
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τρόπους να 
καλύψουν αυτά 
τα κενά  

4. Ανάπτυξη πολιτισμικής 
κατανόησης και 
οικουμενικής συνείδησης, 
μέσω της αλληλεπίδρασης 
με μαθητές άλλων 
πολιτισμών. 

4.1 Σέβονται τη 
διαφορετικότητα  

 Συμμετέχουν 
ενεργά σε 
διαδικτυακούς 
χώρους  

 Επιλέγουν τα πλέον 
κατάλληλα μέσα 
επικοινωνίας 
ανάλογα με το 
σκοπό που έχουν 
θέσει  

 

 Θεωρούν τις 
ομοιότητες και τις 
διαφορές από τους 
άλλους ως ένα 
πολύτιμο μέρος της 
ζωής  

 Κατανοούν ότι 
διαφορετικές 
κουλτούρες ενδέχεται 
να έχουν διαφορετικές 
πρακτικές 
επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης   

 Σέβονται την 
πολιτισμική διαφορά 
καθώς και τις απόψεις 
που εκφράζονται από 
ανθρώπους με 
διαφορετικό 
υπόβαθρο 

 

 Επιδεικνύουν 
ενεργητική ακρόαση 
και ακούνε με 
σεβασμό όταν άτομα 
από διαφορετικές 
κουλτούρες 
εκφράζουν τις 
απόψεις και τα 
συναισθήματά τους  

 Εκτιμούν τη δουλειά 
και τον κόπο ατόμων 
από διαφορετικές 
κουλτούρες και είναι 
πρόθυμοι να τα 
εντάξουν σε κοινό 
έργο 

 Συνεργάζονται 
αποτελεσματικά με 
άτομα από 
διαφορετικές 
κουλτούρες σε 
φυσικό και 
διαδικτυακό χώρο 

 Επιδιώκουν να 
εμπλουτίσουν τη 
δικιά τους εμπειρία 
αλληλεπιδρώντας με 
άτομα από 
διαφορετικές 

 Δείχνουν σεβασμό 
προς τα άτομα από 
διαφορετικές 
κουλτούρες  

 Είναι ανοικτοί στο 
να μάθουν από 
διαφορετικούς 
ανθρώπους  

 Είναι πρόθυμοι να 
συνεργαστούν με 
άτομα από 
διαφορετικές 
κουλτούρες προς 
ένα κοινό σκοπό  

 Κατανοούν ότι η 
εμπειρία και οι 
αντιλήψεις 
ανθρώπων από 
διαφορετικές 
κουλτούρες 
μπορούν να 
εμπλουτίσουν τη 
γνώση του ενός και 
να οδηγήσουν σε 
τεκμηριωμένες 
επιλογές και 
αποφάσεις  
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κουλτούρες και 
υπόβαθρα  

4.2 Συμβάλλουν στο 
να κάνουν τον 
κόσμο καλύτερο 

 Συμμετέχουν 
ενεργά σε 
διαδικτυακούς 
χώρους   

 Εμπλέκονται 
ενεργά στη 
διαδικτυακή 
συμμετοχή 

 

 Πιστεύουν στη 
δυνατότητα του ενός 
να συμβάλει στην 
αλλαγή 

 Στοχάζονται με κριτική 
διάθεση για τον κόσμο 
και τα παγκόσμια 
προβλήματα και 
προτείνουν λύσεις  

 Γνωρίζουν για τις 
δυνατότητες των 
τεχνολογιών και των 
μέσων για τη 
συμμετοχή των 
πολιτών και τη 
δημοκρατική δράση  

 

 Συμμετέχουν στην 
κοινότητα- 
συμπεριλαμβανομένω
ν της οικογένειας, του 
σχολείου, σε τοπικό, 
παγκόσμιο και 
ψηφιακό επίπεδο- με 
στόχο τη δημιουργία 
ενός καλύτερου 
κόσμου    

 Δημιουργούν 
διασυνδέσεις με 
άτομα που εργάζονται 
για να επιφέρουν 
θετικές αλλαγές  

 Χρησιμοποιούν 
ψηφιακά μέσα ώστε 
να επιφέρουν θετικές 
αλλαγές στο πλαίσιο 
της κοινότητας και να 
υποστηρίξουν τις 
δημοκρατικές αξίες  

 

 Κατανοούν ότι η 
εμπειρία καθώς και 
οι αντιλήψεις 
ατόμων από 
διαφορετικά 
υπόβαθρα και 
κουλτούρες 
μπορούν να 
φωτίσουν 
περαιτέρω τα 
παγκόσμια 
ζητήματα που 
επηρεάζουν το 
σύγχρονο κόσμο  

 Είναι πρόθυμοι να 
ακούσουν τις 
απόψεις και τις 
αντιλήψεις 
ανθρώπων από 
διαφορετικές 
κουλτούρες 
προκειμένου να 
λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες 
αποφάσεις για 
παγκόσμια και 
τοπικά ζητήματα   

 Αναλαμβάνουν 
δράση σε φυσικό 
και διαδικτυακό 
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χώρο, ώστε, ως 
ενεργοί πολίτες, να 
ανταποκρίνονται  
στις παγκόσμιες 
προκλήσεις  
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ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: Ικανότητες και Δεξιότητες 

Σύντομη Περιγραφή:  Οι μαθητές εντοπίζουν και αντιστοιχούν ανάγκες με τις πιθανές λύσεις, ενσωματώνουν και αναδιαμορφώνουν υφιστάμενες πηγές, αξιοποιούν 
εργαλεία και πηγές με καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο και δημιουργούν αυθεντικά έργα ως μέσα έκφρασης.  
 

Ικανότητες και 
Δεξιότητες  

 
Στόχοι Επίτευξης  

 

 
Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 
Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Στάσεις 
(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  
(τρόπος εργασίας) 

Αξίες  
(τρόπος ζωής) 

1. Εντοπισμός και 
αντιστοίχιση 
αναγκών με τις 
πιθανές λύσεις  

 

1.1 Αξιολογούν τις 
δικές τους ανάγκες 
όσον αφορά στη 
γνώση, στις πηγές, 
στα εργαλεία και 
στη ανάπτυξη των 
ικανοτήτων  

 Χρησιμοποιούν 
πληροφορίες που 
βρίσκουν σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα για τον 
εντοπισμό αναγκών  

 Εντοπίζουν τις δικές 
τους ανάγκες μέσω του 
Διαδικτύου και των 
Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης  

 Προσαρμόζουν τις 
αναζητήσεις στο 
Διαδίκτυο σύμφωνα με 
συγκεκριμένες ανάγκες  

 Βρίσκουν σχετικές 
κοινότητες, δίκτυα και 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης που 
αντιστοιχούν στα 
ενδιαφέροντα και τις 
ανάγκες τους   

 Προσαρμόζουν ψηφιακά 
εργαλεία στις 
προσωπικές ανάγκες  

 Εξερευνούν το 
διαδίκτυο, την αγορά ή 

  Αναζητούν πηγές, 
εργαλεία και ανάπτυξη 
των ικανοτήτων  

  Εξετάζουν  βήμα-βήμα 
ένα έκτακτο πρόβλημα  
και θέτουν τη 
στρατηγική για την 
επίλυση προβλημάτων  

 Αναστοχάζονται και 
εντοπίζουν τις δικές 
τους ανάγκες  

 Ορίζουν το πρόβλημα  

 Θέτουν τις 
προδιαγραφές και τις 
απαιτήσεις  

 Διερευνούν τις 
παραμέτρους του 
προβλήματος για να 
καθοδηγήσουν την 

προσέγγισή τους   

 Ψάχνουν για τις πηγές 
των πληροφοριών και 
τα ψηφιακά εργαλεία 
για να βρουν βοήθεια 
για την επίλυση 
προβλημάτων   

 Βρίσκουν τη σχετική 
γνώση για τη λύση  

 Χρησιμοποιούν τη 
γνώση, τη λογική και 
τις δεξιότητες στη 
χάραξη στρατηγικών   

 

 Εκτιμούν την 
προστιθέμενη αξία 
των πηγών  

 Αυτοαξιολογούν τις 
δικές τους ανάγκες  

 Αξιολογούν τις 
δυνατότητες τους και 
προτείνουν τρόπους 
για τη βελτίωσή τους  

 Αποδέχονται τις 
αδυναμίες τους και 
βρίσκουν τρόπους να 
τις ενδυναμώσουν  

 Αναπτύσσουν 
εσωτερικά κίνητρα  
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες  

 
Στόχοι Επίτευξης  

 

 
Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 
Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Στάσεις 
(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  
(τρόπος εργασίας) 

Αξίες  
(τρόπος ζωής) 

το online τους δίκτυο 
όταν ψάχνουν για λύσεις  

1.2 Αξιολογούν κριτικά 

τις πιθανές λύσεις  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Χρησιμοποιούν 
ψηφιακά εργαλεία για 
την αξιολόγηση των 
πιθανών λύσεων  

 Χρησιμοποιούν 
ψηφιακά εργαλεία και 
πηγές που βοηθούν στη 
διαδικασία λήψης 
αποφάσεων  

 

  Έχουν νεωτεριστική και 
ευέλικτη σκέψη 
(εξεύρεση καινούριων 
λύσεων και 
απαντήσεων σε 
απρόβλεπτες 
περιστάσεις)  

  Προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες  
αποφάσεις σχετικά με 
το αν και πώς να 
επιδιώκουν σχετικούς 
στόχους  

 Σκέφτονται  κριτικά για 
τις πιθανές λύσεις  

 Επινοούν διαφορετικά  
σενάρια και 
προβλέπουν 
διαφορετικά 
αποτελέσματα   

 

 Λαμβάνουν μια 
απόφαση για να 
επιλέξουν την 
κατάλληλη λύση  

 Επιλέγουν την πιο 
κατάλληλη λύση  

 Βασίζονται σε 
χειροπιαστά κριτήρια 
προκειμένου να 
αξιολογήσουν τις 
πιθανές λύσεις  

 Διερευνούν 
εναλλακτικές λύσεις 
που προσφέρονται  

 Αναθεωρούν τις 
πιθανές λύσεις  
 
 

 Διατηρούν μία 
ανοικτή προσέγγιση 
σε εναλλακτικές 
ερμηνείες-λύσεις  

 Εφαρμόζουν 
κριτική/αναλυτική 
σκέψη για την 
αξιολόγηση των 
πιθανών λύσεων  

 Βάζουν στην άκρη τις 
προσωπικές τους 
προκαταλήψεις κατά 
τη διαδικασία της 
αξιολόγησης  

 Νιώθουν άνεση στο 
να διαφωνούν με 
τους άλλους και στο 
να δοκιμάζουν λύσεις  

 Παραιτούνται από 
την προσπάθεια και 
επιστρέφουν 
αργότερα με μια νέα 
προοπτική  

 Επαναπροσδιορίζουν 
αποτελεσματικά τα 
προβλήματα και 
σκέφτονται 
ενορατικά  
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες  

 
Στόχοι Επίτευξης  

 

 
Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 
Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Στάσεις 
(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  
(τρόπος εργασίας) 

Αξίες  
(τρόπος ζωής) 

 1.3 Εφαρμόζουν ιδέες 
και αναλαμβάνουν 
δράση  

 Χρησιμοποιούν ψηφιακά 
μοντέλα και 
προσομοιώσεις για την 
εφαρμογή των ιδεών  

 Χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία και πηγές για να 
τους βοηθήσουν να 
κάνουν το σχέδιο δράσης  

 Αξιολογούν διαφορετικές 
ιδέες και δράσεις 

 Σκέφτονται για τον τρόπο 
και τα στάδια που 
εφαρμόζονται οι ιδέες  

 

 Αναπτύσσουν, 
εφαρμόζουν και 
επικοινωνούν 
αποτελεσματικά 
καινούριες ιδέες με 
τους άλλους  

 Κάνουν ένα σχέδιο 
δράσης  

 Παρακολουθούν 
αποτελεσματικά την 
πρόοδο καθ’όλη την 
εφαρμογή του 
σχεδίου  

 Δοκιμάζουν ιδέες  

 Παρακολουθούν τα 
πράγματα έχοντας 
ως ορίζοντα την 
ολοκλήρωσή τους  

 Δοκιμάζουν τη λύση 
και 
επαναλαμβάνουν τις 
βελτιώσεις  

 Ερμηνεύουν και 
κατασκευάζουν 
δυναμικά μοντέλα 
και προσομοιώσεις 
των διαδικασιών του 
πραγματικού 
κόσμου  

 Δίνουν έμφαση στη 
διαδικασία και όχι 
στο 
αποτέλεσμα/προϊόν   

 Αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τα 
εμπόδια που 
προκύπτουν κατά την 
εφαρμογή των ιδεών  

 Είναι υπομονετικοί  

 Παίρνουν τον χρόνο 
τους για να 
εκτιμήσουν το ταξίδι 
και να κατανοήσουν 
πώς λειτουργούν τα 
πράγματα   

 Παίρνουν ρίσκα και 
μαθαίνουν από τα 
λάθη και τις 
αποτυχίες τους  
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες  

 
Στόχοι Επίτευξης  

 

 
Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 
Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Στάσεις 
(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  
(τρόπος εργασίας) 

Αξίες  
(τρόπος ζωής) 

2. Ενσωμάτωση και 
αναδιαμόρφωση  
 
 

 

2.1 Τροποποιούν και 
βελτιώνουν 
υφιστάμενες πηγές  

 Αναζητούν πληροφορίες 
σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα  

 Δημιουργούν και 
επεξεργάζονται ψηφιακό 
περιεχόμενο  

 Χρησιμοποιούν εργαλεία 
λογισμικού για την 
επεξεργασία κειμένων, 
παρουσιάσεων, βίντεο και 
άλλων μορφών (format) 

 Χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία για την 
ανάκτηση των 
υφιστάμενων γνώσεων 
και δεξιοτήτων  

 Γνωρίζουν θέματα 
ψηφιακής ασφάλειας και 
προστασίας κατά την 
επεξεργασία και 
δημοσίευση 
περιεχομένου στο 
Διαδίκτυο  

 Χρησιμοποιούν ένα 

ευρύ φάσμα τεχνικών 

δημιουργίας ιδεών  

 Γνωρίζουν για 
διαφορετικές πηγές και 
βάσεις δεδομένων που 
μπορούν να 
αναμειχθούν και να 
επαναχρησιμοποιηθούν   

 Αναζητούν 
διαφορετικές απόψεις 
και προοπτικές και τις 
εξετάζουν προσεκτικά  

 Παίρνουν έμπνευση 
από άλλους  

 Ισορροπούν μεταξύ του 
εύρους και του βάθους 
της γνώσης  

 Εξετάζουν τις δυναμικές 
του υφιστάμενου 
περιβάλλοντος και 
πειραματίζονται με 
αυτό  

 

 Τροποποιούν το 
περιεχόμενο με 
απλούς βασικούς 
τρόπους  

 Διακρίνουν τα 
εξειδικευμένα 
στοιχεία των πηγών 
που 
χρειάζεται/θέλουν να 
τροποποιηθούν ή να 
βελτιωθούν  

 Εντοπίζουν τα 
πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα των 
υφιστάμενων πηγών 
και προσπαθούν να 
εξαλείψουν τα 
μειονεκτήματα   

 

 Κρίνουν και εκτιμούν 
το έργο των άλλων  

 Αναγνωρίζουν την 
αξία της 
δημιουργικότητας  

 Εξετάζουν  άδειες 
ρυθμιστικών αρχών 
της χρήσης και 
δημοσίευσης των 
πληροφοριών   

 Κατανοούν τους 
κανόνες πνευματικής 
ιδιοκτησίας και 
αδειών   

 Συμπεριφέρονται 
ανεξάρτητα και 
αναλαμβάνουν την 
ευθύνη για τη 
συμπεριφορά και τις 
επιλογές τους  

 Αναπτύσσουν την 
αυτοπεποίθηση, την 
αυτοεκτίμηση και την 
αυτό-
αποτελεσματικότητά 
τους   

 Κατανοούν και 
θέτουν υπό 
αμφισβήτηση 
οικονομικά, νομικά 
θέματα και θέματα 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες  

 
Στόχοι Επίτευξης  

 

 
Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 
Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Στάσεις 
(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  
(τρόπος εργασίας) 

Αξίες  
(τρόπος ζωής) 

συγκειμένου, 
ιδιοκτησίας, 
ρύθμισης, 
αποδεκτών, 
ιδιωτικής ζωής και 
ασφάλειας των 
μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και 
πληροφόρησης    

 Συνειδητοποιούν τη 
σημασία της 
αξιολόγησης του 
περιεχομένου με 
σκεπτικισμό και με 
συνειδητότητα των 
δικών τους 
προκαταλήψεων και 
κοσμοθεωρίας  

2.2 Επεξεργάζονται 
κριτικά και 
συνθέτουν 
υφιστάμενες πηγές  

 Συμβάλλουν στον τομέα 
της δημόσιας γνώσης 
(π.χ. wikis, δημόσια 
φόρουμ, κριτικές) 

 Διερευνούν  τις 
δυνατότητες της 
ανάμειξης διαφορετικών  
τεχνολογιών και 
ψηφιακών μέσων για να 
βοηθηθούν στο  να 
αναστοχάζονται και να 
συνθέτουν  
 

 Σκέφτονται για τον 
τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να γίνει η 
σύνθεση των πηγών  

 Σκαρφίζονται 
καινούριες αυθεντικές 
ιδέες  

 Συνδυάζουν γνώσεις 
από προηγούμενα 
διαφορετικά πεδία  

 Κατανοούν την 
αξιοπιστία των 
διαφορετικών πηγών  

 Αναμειγνύουν 
διαφορετικό 
υφιστάμενο 
περιεχόμενο  

 Δημιουργούν κάτι 
καινούριο με την 
μείξη και το 
ταίριασμα παλιών  

 Κάνουν διασταύρωση 
ελέγχου των πηγών 
πληροφόρησης  

 Αξιολογούν τις πηγές 
με βάση τη συνάφεια, 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες  

 
Στόχοι Επίτευξης  

 

 
Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 
Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Στάσεις 
(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  
(τρόπος εργασίας) 

Αξίες  
(τρόπος ζωής) 

 Σκέφτονται κριτικά το 
περιεχόμενο, με βάση 
την πηγή, τα μέσα, τον 
χρόνο και άλλα 
κριτήρια που θέτουν   

την ακρίβεια, την 
ιδιοκτησία, την 
συγχρονικότητα, την 
αντικειμενικότητα, 
την κάλυψη, τη 
χρηστικότητα 
προκειμένου να τις 
επιλέξουν  

 Συγκρίνουν, 
αντιπαραθέτουν και 
ενσωματώνουν 
πληροφορίες από 
διαφορετικές πηγές  

 Διακρίνουν και 
αξιολογούν τα 
εξειδικευμένα 
στοιχεία της κάθε 
πηγής και τα 
συνδυάζουν με ένα 
παραγωγικό και 
ουσιαστικό τρόπο  

 Συνδυάζουν κομμάτια 
σχετικών 
πληροφοριών με 
νεωτεριστικούς 
τρόπους  

 Συγκρίνουν τις 
καινούριες 
πληροφορίες με τις 
παλιές με 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες  
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Δεξιότητες  

 
Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Στάσεις 
(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  
(τρόπος εργασίας) 

Αξίες  
(τρόπος ζωής) 

νεωτεριστικούς 
τρόπους  

3. Αξιοποίηση 
εργαλείων και 
πηγών με 
καινοτόμο και 
δημιουργικό τρόπο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Ενημερώνονται για 
εργαλεία και πηγές 
που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν 
για δημιουργικούς 
σκοπούς  

 Αναζητούν κατάλληλα 
ψηφιακά εργαλεία για 
την υποστήριξη της 
δημιουργικότητας και 
καινοτομίας  

 Αξιολογούν τα ψηφιακά 
εργαλεία με βάση 
κριτήρια που σχετίζονται 
με τη δημιουργικότητα 
και την καινοτομία  

 Αναγνωρίζουν τις 
δυνατότητες των 
τεχνολογιών και των 
μέσων για την ενίσχυση 
της δημιουργικότητάς 
τους  

 
 

 Ανακαλύπτουν, 
επεξεργάζονται και 
χρησιμοποιούν 
εργαλεία και πηγές 
με δημιουργικό και 
καινοτόμο τρόπο 

 Δια βίου μάθηση-
μένουν 
ενημερωμένοι για 
τις τελευταίες 
τάσεις της 
τεχνολογίας και τα 
καινούρια εργαλεία 
και πηγές  

 

3.2 Εκφράζονται 
δημιουργικά με τη 
χρήση των 
εργαλείων και των 
πηγών 
 

 Εφαρμόζουν ψηφιακά 
εργαλεία για τη συλλογή, 
αξιολόγηση και χρήση 
πληροφοριών  

 Χρησιμοποιούν μια 
ποικιλία μέσων για να 
εκφραστούν δημιουργικά 
(κείμενο, εικόνες, ήχος 
και βίντεο)  

 Εξετάζουν ποιο εργαλείο 
ή πηγή ταιριάζει 
καλύτερα με το στυλ 
τους και μέσω ποιου  
μπορούν να εκφραστούν 
πιο αποτελεσματικά 

 Αξιοποιούν τις 
τεχνολογικές 
δυνατότητες 
προκειμένου να 
εκφραστούν 
αποτελεσματικά  

 Χρησιμοποιούν 
εργαλεία και πηγές 
για να μαθαίνουν, να 
σκέφτονται και να 
εκφράζονται  

 Κρίνουν και εκτιμούν 
το έργο των άλλων  

 Εξετάζουν άδειες 
ρυθμιστικών αρχών 
της χρήσης και 
δημοσίευσης των 
πληροφοριών   

 Κατανοούν τους 
κανόνες πνευματικής 
ιδιοκτησίας και 
αδειών   

 Χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά και 
ηθικά τις ΤΠΕ  στη 
μάθηση και στη ζωή  

3.3 Δημιουργούν γνώση 
και επιλύουν 
εννοιολογικά 

 Χρησιμοποιούν μια 
ποικιλία τεχνολογιών 
μέσα από μια διαδικασία 

 Εντοπίζουν τα βασικά 
στοιχεία ενός 
προβλήματος καθώς και 

 Επιλέγουν τα 
κατάλληλα εργαλεία 
για τη δημιουργία 

 Αναγνωρίζουν την 
προστιθέμενη αξία 
των εργαλείων και 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες  

 
Στόχοι Επίτευξης  

 

 
Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 
Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Στάσεις 
(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  
(τρόπος εργασίας) 

Αξίες  
(τρόπος ζωής) 

προβλήματα με 
καινοτόμους 
τρόπους   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σχεδιασμού για τον 
εντοπισμό και επίλυση 
προβλημάτων 
δημιουργώντας 
καινούριες, χρήσιμες ή 
ευφάνταστες λύσεις  

 Χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ 
για να παρουσιάζουν και 
να μοιράζονται 
καινούριες γνώσεις και 
λύσεις ενός προβλήματος   

 Χρησιμοποιούν ψηφιακά 
εργαλεία και τεχνολογίες 
για συνεργατικές 
διαδικασίες και για συν-
κατασκευή και συν-
δημιουργία πηγών και 
γνώσεων  
 

 

την αλληλεπίδραση 
μεταξύ αυτών των 
στοιχείων και 
χρησιμοποιούν 
ηλεκτρονικά εργαλεία 
για τη διευκόλυνση της 
ανάλυσης  

 Έχουν κατά νου την 
παραδοσιακή διαδικασία 
επίλυσης προβλημάτων 
και παράλληλα 
εξετάζουν μια καινούρια 
και καινοτόμα 
διαδικασία 

καινούριου 
περιεχομένου  

 Διερευνούν τις 
δυνατότητες της 
ανάμειξης 
διαφορετικών 
τεχνολογιών και 
ψηφιακών μέσων 
για να τους 
βοηθήσουν να 
αναστοχάζονται, να 
επιλύουν 
προβλήματα και να 
παρουσιάζουν ιδέες  

 Χρησιμοποιούν 
εργαλεία 
απεικόνισης για την 
αναπαράσταση 
δεδομένων με 
τρόπους που ποτέ 
πριν δεν ήταν 
δυνατό  

 Επιλύουν ένα 
θεωρητικό 
πρόβλημα, ατομικού 
ή συλλογικού 
ενδιαφέροντος, 
μέσω ή με την 
υποστήριξη των 
εργαλείων και των 
πηγών  

πηγών στην επίλυση 
προβλημάτων και  
στη δημιουργία 
γνώσης με 
καινοτόμο τρόπο  

 Είναι προορατικοί 
στην αναζήτηση 
λύσεων  

 Αναγνωρίζουν τις 
δυνατότητες χρήσης 
των γνώσεων, 
δεξιοτήτων και 
κατανόησης στην 
επίλυση 
εννοιολογικών 
προβλημάτων  
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες  

 
Στόχοι Επίτευξης  

 

 
Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 
Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Στάσεις 
(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  
(τρόπος εργασίας) 

Αξίες  
(τρόπος ζωής) 

 Κάνουν υποθέσεις  

 Σχεδιάζουν συναφείς 
λύσεις  

 Αντιλαμβάνονται τις 
πιθανές λύσεις σε 
προβλήματα ή 
επεξηγήσεις που 
είναι νεωτεριστικές  

 Αναγνωρίζουν τις 
συνέπειες των 
λύσεων σε 
προβλήματα  

4. Δημιουργία 
αυθεντικού έργου 
ως μέσο έκφρασης  

4.1. Δημιουργούν 
καινούριο και 
αυθεντικό 
περιεχόμενο, ιδέες 
και προϊόντα  

 Χρησιμοποιούν 
εργαλεία λογισμικού και 
πολυμέσα για να 
δημιουργήσουν 
καινούριο περιεχόμενο 
σε διάφορες μορφές 
αρχείων (κείμενο, 
παρουσιάσεις, βίντεο)  

 Δημιουργούν έναν 
Ηλεκτρονικό Φάκελο 
Επιτευγμάτων 
(ePortfolio) 

 Δημιουργούν 
αντικείμενα με ψηφιακά 
μέσα που αποδεικνύουν 
τη δημιουργικότητα και 
τη φαντασία για να 

 Παίρνουν έμπνευση 
βγαίνοντας έξω στον 
κόσμο ώστε να 
αναζητήσουν 
εμπειρίες που 
κεντρίζουν τη 
φαντασία   

 Βλέπουν τις 
δυνατότητες των 
τεχνολογιών και των 
μέσων  για αυτό-
έκφραση και για 
δημιουργία 
περιεχομένου  

 Σκέφτονται έξω από 
τα καθιερωμένα   και 
κοιτάζουν πέρα από 
το προφανές  

 Δημιουργούν 
αυθεντικά έργα ως 
μέσο προσωπικής ή 
ομαδικής έκφρασης  

 Δημιουργούν 
μοντέλα, 
οπτικοποιήσεις, 
προσομοιώσεις και 
αναπαραστάσεις  

 Αναπτύσσουν, 
δοκιμάζουν και 
βελτιώνουν τα 
πρωτότυπα ως 
μέρος μιας κυκλικής 
διαδικασίας 
σχεδιασμού  

 Παρουσιάζουν και 
αξιολογούν τη 

 Επιδεικνύουν 

αυθεντικότητα και 

ευρηματικότητα στην 

εργασία τους και 

κατανοούν τους 

περιορισμούς που 

υπάρχουν στον  

κόσμο για την 

υιοθέτηση 

καινούριων ιδεών  

 Κατανοούν ότι η 
δημιουργικότητα και 
η καινοτομία είναι 
μια μακροπρόθεσμη 
κυκλική διαδικασία 
μικρών επιτυχιών και 
συχνών λαθών  
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες  

 
Στόχοι Επίτευξης  

 

 
Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 
Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Στάσεις 
(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  
(τρόπος εργασίας) 

Αξίες  
(τρόπος ζωής) 

παρουσιάσουν το 
αποτέλεσμα   

 Χρησιμοποιούν μια 
ποικιλία ψηφιακών 
εργαλείων και πηγών 
για να δημιουργήσουν 
συλλογές από 
αντικείμενα  
 

 Εφαρμόζουν 
επιχειρηματικό τρόπο 
σκέψης στη 
δημιουργικότητα και 
την καινοτομία  

  
 

δημιουργική 
διαδικασία και το 
τελικό προϊόν, 
χρησιμοποιώντας 
κριτήρια κατάλληλα 
για τον εκάστοτε 
τομέα  

 Ενσωματώνουν 
συναισθήματα, 
στάσεις ζωής και 
κομμάτια της δικής 
τους 
προσωπικότητας και 
ενδιαφερόντων στην 
εργασία τους  

 Επικοινωνούν 
πολύπλοκες ιδέες με 
σαφήνεια και 
αποτελεσματικότητα  

 Χρησιμοποιούν μια 
σκόπιμη διαδικασία 
σχεδιασμού για την 
παραγωγή ιδεών, 
τον έλεγχο θεωριών 
και τη δημιουργία 
καινοτόμων 
αντικειμένων  

 Συμμετέχουν στη 
διαπραγμάτευση με 
τον εκπαιδευτικό, 

 Οικοδομούν γνώση 
διερευνώντας ενεργά 
τα θέματα και 
προβλήματα του 
πραγματικού 
κόσμου, 
αναπτύσσοντας ιδέες 
και θεωρίες και 
επιδιώκοντας 
απαντήσεις και 
λύσεις    

 Είναι ανοικτοί σε 
νέες ριζοσπαστικές 
ιδέες   

 Έχουν φαντασία, 
είναι ανοιχτόμυαλοι, 
ευέλικτοι και 
προσαρμόσιμοι  

 Εφαρμόζουν 
διανοητικές 
δεξιότητες σε 
καθημερινές 
καταστάσεις και 
προωθούν 
δημιουργικές ιδέες   

 Απομακρύνονται από 
μία προσπάθεια και 
επιστρέφουν 
αργότερα με μια 
φρέσκια προοπτική  

 Παίρνουν ρίσκα  
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες  

 
Στόχοι Επίτευξης  

 

 
Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 
Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Στάσεις 
(τρόπος σκέψης) 

Δράσεις  
(τρόπος εργασίας) 

Αξίες  
(τρόπος ζωής) 

ενθαρρύνοντας τον 
αναστοχασμό  

 Αναστοχάζονται 
στην διαδικασία 
παραγωγής και 
καθορίζουν τα 
στοιχεία που 
λειτουργούν καλά 
και αυτά που θα 
μπορούσαν να 
τροποποιηθούν στο 
μέλλον  

 Θέτουν σε 
εφαρμογή  
δημιουργικές ιδέες 
ώστε να κάνουν μια 
χειροπιαστή και 
χρήσιμη συμβολή 
στο τομέα στον 
οποίο θα γίνει η 
καινοτομία 

  Ενσωματώνουν και 
εναλλάσσουν 
αποκλίνουσες ή 
αντιφατικές 
απόψεις ή ιδέες 

  Κάνουν κριτική για  
το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα 

 Ξεπερνούν τους 
προσωπικούς τους 
φόβους για να 
δοκιμάσουν κάτι 
καινούριο  

 Κατανοούν τη 
συμβολή της 
δημιουργικότητας 
και της καινοτομίας 
στην καθημερινή 
τους ζωή  

 


