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Τομέας Αυτόνομης Μάθησης: 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   

Επίπεδο επάρκειας 1  

 

 

Επίπεδο επάρκειας 2  

 

Επίπεδο επάρκειας 3  

 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  
 

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

 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 

 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 

 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 
πλαίσιο και πέρα 
από αυτό  

 Καταγράφουν τις 
νέες μαθησιακές 
τους ανάγκες  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
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 
 
 
 

Αναγνωρίζουν την 
υφιστάμενη γνώση και 
τις υφιστάμενες 
δεξιότητές τους στο 
μαθησιακό πλαίσιο.  
 

Αναγνωρίζουν την 
υφιστάμενη γνώση 
και τις υφιστάμενες 
δεξιότητές τους στο 
μαθησιακό πλαίσιο 
και περιγράφουν νέες 
μαθησιακές ανάγκες . 
 

Αναγνωρίζουν την 
υφιστάμενη γνώση 
και τις υφιστάμενες 
δεξιότητές τους στο 
μαθησιακό πλαίσιο 
και περιγράφουν νέες 
μαθησιακές ανάγκες. 
Είναι δημιουργικοί 
και καινοτόμοι σε 
σχέση με νέες 
μαθησιακές επιλογές. 
 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 
μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

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

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 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Επίπεδο επάρκειας 1  

 

 

Επίπεδο επάρκειας 2  

 

Επίπεδο επάρκειας 3  

 Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

 Χρησιμοποιούν ποικιλία 
ψηφιακών εργαλείων 
μάθησης που τους 
βοηθούν να είναι 
δημιουργικοί 

 Αναστοχάζονται 
αναφορικά με τον 
τρόπο εργασίας 
τους 

 Αναγνωρίζουν νέες 
δυνατότητες για 
μάθηση 

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 
 

 

Καθορίζουν 
μαθησιακούς στόχους 
προς κατάκτησή τους. 

Καθορίζουν 
μαθησιακούς στόχους 
προς κατάκτησή. 
Αναπτύσσουν 
στρατηγικές για 
επίτευξη των 
συγκεκριμένων 
στόχων. 

Καθορίζουν 
μαθησιακούς στόχους 
προς κατάκτησή. 
Αναπτύσσουν 
στρατηγικές για 
επίτευξη των 
συγκεκριμένων 
στόχων. Μπορούν να 
αξιολογούν και να 
επικαιροποιούν τις 
στρατηγικές τους, 
όταν είναι 
απαραίτητο.  

2.2. Αναπτύσσουν 
στρατηγική για να 
επιτύχουν τους 
στόχους τους 

 Έχουν επίγνωση των 
διαφορετικών ψηφιακών 
εργαλείων και 
περιβαλλόντων, τα οποία 
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 

 Κατανοούν τη 
σημασία του 
στρατηγικού 
σχεδιασμού 

 Είναι ρεαλιστές 
σχετικά με τα 
σχέδια δράσης τους 

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

 Καταγράφουν τους 
στόχους τους, 
προκειμένου να 
τους επιτύχουν  

 Προετοιμάζουν 
λεπτομερή πλάνα 
για την ανάπτυξη 
μίας στρατηγικής 

 Περιγράφουν τη 
στρατηγική τους, 
εντός καθορισμένου 
χρονικού πλαισίου  

 Αντιστοιχίζουν τη 
στρατηγική τους  με 

 Οργανώνουν τον 
στρατηγικό τους 
σχεδιασμό με 
σεβασμό στον 
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   

Επίπεδο επάρκειας 1  

 

 

Επίπεδο επάρκειας 2  

 

Επίπεδο επάρκειας 3  

 Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

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 
επικαιροποιούν τις 
πληροφορίες των 
στρατηγικών τους 

τους στόχους και τα 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα  

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

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 

 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   

Επίπεδο επάρκειας 1  

 

 

Επίπεδο επάρκειας 2  

 

Επίπεδο επάρκειας 3  

 Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

αποτελέσματα 

 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 

Αναλύουν τη 
μαθησιακή στρατηγική 
τους σε συγκεκριμένες 
εργασίες/δραστηριότητ
ες, οι οποίες είναι 
σύμφωνες με τους 
στόχους τους  

Αναλύουν τη 

μαθησιακή 

στρατηγική τους σε 

συγκεκριμένες 

εργασίες/ 

δραστηριότητες οι 

οποίες είναι 

σύμφωνες με τους 

στόχους τους.  

Αναλύουν κάθε 

εργασία σε πηγές, 

ρόλους, 

χρονοδιαγράμματα  

και αναμενόμενα 

αποτελέσματα. 

Θέτουν σε εφαρμογή 

τις εργασίες  μάθησής 

τους. 

Αναλύουν τη 

μαθησιακή 

στρατηγική τους σε 

συγκεκριμένες 

εργασίες 

/δραστηριότητες οι 

οποίες  είναι 

σύμφωνες με τους 

στόχους τους.  

Αναλύουν κάθε 

εργασία σε πηγές, 

ρόλους, 

χρονοδιαγράμματα  

και αναμενόμενα 

αποτελέσματα. 

Συλλέγουν και 

αναλύουν 

πληροφορίες 

αναφορικά με την 

υλοποίηση κάθε 

εργασίας και 

λαμβάνουν 

συνειδητές 

αποφάσεις για τη 

μαθησιακή 

στρατηγική τους. 

 

 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 

 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 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Επίπεδο επάρκειας 1  

 

 

Επίπεδο επάρκειας 2  

 

Επίπεδο επάρκειας 3  

 Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

περιορισμούς κατά 
το σχεδιασμό μιας 
δραστηριότητας 

 Εντοπίζουν / 
εξετάζουν τις 
δυνατότητες 
συνδυασμού 
διαφορετικών 
πηγών  

 
 
 
 
 

 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 

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

 Καταγράφουν την 
υλοποίηση κάθε 
εργασίας  

 Χρησιμοποιούν 
τεκμήρια για να 
τροποποιήσουν τη 
μαθησιακή 
στρατηγική τους 
όπου χρειάζεται 

 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 

 Λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες 
αποφάσεις  

 Είναι οργανωμένοι 

 Αναπτύσσουν 
ευελιξία στο να 
εργάζονται 
αποτελεσματικά σε 
μεταβαλλόμενες 
συνθήκες  

 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/δραστηρι
οτήτων 

 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 
διαδικασίας και τα 

•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 

 Σέβονται τη 

Αναστοχάζονται 
αναφορικά με τη 
μαθησιακή διαδικασία 
και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Αναστοχάζονται 
αναφορικά με τη 
μαθησιακή 
διαδικασία και τα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα. 
Είναι σε θέση να 
συλλέγουν τεκμήρια 
ως απόδειξη της 
μάθησής τους. 

Αναστοχάζονται 
αναφορικά με τη 
μαθησιακή 
διαδικασία και τα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα. 
Είναι σε θέση να 
συλλέγουν τεκμήρια 
ως απόδειξη της 
μάθησής τους. 
Μπορούν να 
κοινοποιούν τα 
μαθησιακά τους 
αποτελέσματα επί 
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Ικανότητες και 
Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Επίπεδο επάρκειας 1  

 

 

Επίπεδο επάρκειας 2  

 

Επίπεδο επάρκειας 3  

 Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

 
 

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 

διαφορετικότητα 

 Είναι ανοιχτόμυαλοι 
προς αποκλίνουσες 
κοσμοθεωρίες 

 Κατανοούν την 
άποψη των άλλων 
ανθρώπων 

 Κατανοούν την αξία 
της αξιολόγησης για 
σκοπούς βελτίωσής 
τους 
 

σκοπού. 

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 
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 

 Ξεπερνούν τα 
εμπόδια 
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Δεξιότητες 

 

Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Επίπεδο επάρκειας 1  

 

 

Επίπεδο επάρκειας 2  

 

Επίπεδο επάρκειας 3  

 Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

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 
μαθησιακά τους 
επιτεύγματα  

 Κατανοούν τον 
σκοπό της 
κοινοποίησης των 
αποτελεσμάτων 
 

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

 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  

 Επικοινωνούν 
ποικιλοτρόπως, 
περιλαμβανομένων 
της υπόδησης 
ρόλων, 
δραματοποίησης, 

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

 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   

Επίπεδο επάρκειας 1  

 

 

Επίπεδο επάρκειας 2  

 

Επίπεδο επάρκειας 3  

 Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

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 
εναλλακτικές 
προσεγγίσεις 

 Αναγνωρίζουν 
λανθασμένες αιτίες , 
παραδοχές και 
προκαταλήψεις 
μέσα από ενδελεχή 
έλεγχο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναγνωρίζουν 
αξιολογικά κριτήρια και 
διαδικασίες για τον 
μαθησιακό τους κύκλο.  

Αναγνωρίζουν 
αξιολογικά κριτήρια 
και διαδικασίες για 
τον μαθησιακό τους 
κύκλο. 
Αξιοποιούν την 
ανατροφοδότηση που 
λαμβάνουν κατά τη 
διάρκεια του 
μαθησιακού κύκλου 
για να βελτιώσουν τη 
διαδικασία του 
μαθησιακού τους 
κύκλου 

Αναγνωρίζουν 
αξιολογικά κριτήρια 
και διαδικασίες για 
τον μαθησιακό τους 
κύκλο. 
Αξιοποιούν την 
ανατροφοδότηση που 
λαμβάνουν κατά τη 
διάρκεια του 
μαθησιακού κύκλου 
για να βελτιώσουν τη 
διαδικασία του 
μαθησιακού τους 
κύκλου 
Χρησιμοποιούν την 
εμπειρία του 
μαθησιακού τους 
κύκλου για την 
υλοποίηση και την 
ανάπτυξη ενός 
καινούργιου 
μαθησιακού κύκλου. 
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Στόχοι Επίτευξης  

 

Ψηφιακές Ικανότητες και 

Δεξιότητες  

 

Παραδείγματα Επίτευξης Στόχων   

Επίπεδο επάρκειας 1  

 

 

Επίπεδο επάρκειας 2  

 

Επίπεδο επάρκειας 3  

 Στάσεις 
(Τρόπος Σκέψης) 

Δράσεις 
(Τρόπος Εργασίας)  

Αξίες 
(Τρόπος Ζωής)  

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 
αποτελεσματικότητ
ας 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 

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 

 


