
 

ATS2020 Framework on skills focused – Communication and Collaboration  1/10 Cyprus Pedagogical Institute 

Τομέας Επικοινωνίας και Συνεργασίας: 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   
Επίπεδο επάρκειας 1  

 

 
Επίπεδο επάρκειας 2  

 
Επίπεδο 

επάρκειας 3  
 

Στάσεις 
(τρόπος σκέψης)  

Δράσεις  
(τρόπος εργασίας)  

Αξίες 
(τρόπος ζωής)  

1. Αλληλεπίδραση, 
συνεργασία και 
κοινοποίηση με 
τους/τις 
συμμαθητές/συμμαθ
ήτριες, 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 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  

 

 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 
απόψεων για τη 
διαμόρφωση νέας 
γνώσης 

 Κατανοούν τη 
σημασία του 
φιλτρατίσματος 
πληροφοριών και 
της κριτικής 
αξιολόγησης 
περιεχομένου  

 Έχουν 
τεκμηριωμένη 
γνώμη για τον 
καταμερισμό 
πρακτικών, 

 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 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. 

 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 
πνευματικής 
ιδιοκτησίας  

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

 

Κατανοούν τη δυναμική 
της συνεργασίας για την 
επίτευξη στόχων και 
αναπτύσσουν καλές 
σχέσεις με 
συνομιλήκους, 
εμπειρογνώμονες και 
άλλους  

Συνεργάζονται 
ικανοποιητικά για την 
επίτευξη κοινών στόχων  

Αλληλεπιδρούν, 
συνεργάζονται 
και κατακτούν 
συλλογικούς και 
προσωπικούς 
στόχους  
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οφελών, κινδύνων 
καθώς και ορίων  

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  

 

1.2 Συνεργάζονται   Εργάζονται με τους 
άλλους μέσω 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, 
φωνητικών υπηρεσιών 
μέσω πρωτοκόλλου 
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 ότι η 
συνεργατική 
εργασία απαιτεί 
ευελιξία και 
προθυμία ώστε να 
οδηγήσει στην 
επίτευξη στόχων  

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

 Αναγνωρίζουν την 
αξία της τήρησης 
δημοκρατικών 
διαδικασιών κατά 
τη συνεργασία   

 

Συμφωνούν από 
κοινού με τους 
άλλους σε κοινούς 
στόχους και 
συνεργάζονται σε 
φυσικό και 
διαδικτυακό χώρο 
προς την επίτευξή 
τους  

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 πρόθυμοι να 
μοιραστούν 
πληροφορίες και 
να συνεργαστούν 
με τους άλλους  

 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  

1.3 Μαθαίνουν με τους 
άλλους  

 Διαχειρίζονται τα 
διάφορα είδη 

 Κατανοούν ότι οι 
συνομίληκοι 

 Εργάζονται δύο-
δύο ή σε 

 Αναγνωρίζουν ότι 
πολλοί 
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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 
επισυναπτόμενα 
αρχεία σε 
λογαριασμούς email, 
ανεβάζουν 
φωτογραφίες στο 
διαδίκτυο)  

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

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  

 

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  

 

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  

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 

 Γνωρίζουν 
διάφορες μορφές 
αρχείων 
(συμπεριλαμβανομ
ένων 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 

 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 

 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  

Ακούνε, συζητούν και 
διαλέγονται για 
πληροφορίες και ιδέες  

Εκφράζουν ιδέες μέσω της 
αναπαράστασης και της 
παρουσίασης  

 

 

Επικοινωνούν,  
εκφράζουν 
απόψεις, 
γράφουν, 
κάνουν 
προφορικές 
παρουσιάσεις 
και 
αναπαριστούν 
μέσω 
τελεστικών 
τεχνών, 
χρησιμοποιώντα
ς την κατάλληλη 
γλώσσα  
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και να 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  

 

αποκωδικοποιείται 
ένα μήνυμα 

 Κατανοούν την 
έννοια της ενεργού 
προστασίας 
προσωπικών 
δεδομένων   

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

 

να ετοιμάσουν 
περιεχόμενο  

 Προσαρμόζουν τη 
μορφή και τα 
χαρακτηριστικά 
της επικοινωνίας 
σύμφωνα με τα 
ιδιαίτερες 
ανάγκες 
συγκεκριμένων 
ακροατηρίων  

 Αναγνωρίζουν 
ποιες ιστοσελίδες 
είναι ελκυστικές 
και εύκολες στην 
πλοήγηση  

 Προστατεύουν τις 
δικές τους 
συσκευές  

 Λαμβάνουν μέτρα  
ασφάλειας και 
προστασίας  

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 σαφήνεια 
και στον 
κατάλληλο τόνο  

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

 Συμφωνούν ή 
διαφωνούν  
επιδεικνύοντας 
σεβασμό προς 
τους άλλους  

 Χρησιμοποιούν 
διαφορετικό 
ύφος 
επικοινωνίας 
σύμφωνα με την 
περίσταση και το 
ακροατήριο    
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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  

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 

 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 
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τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά 
τους  

συναισθήματά 
τους 

 Σέβονται τα 
δικαιώματα και 
τα συναισθήματα 
των άλλων όταν 
χρησιμοποιούν 
ψηφιακά μέσα  

 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 πλατφορμών 
συνεργασίας 

 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 με πνεύμα 
συνεργασίας  

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

3.1. Συγκεντρώνουν, 
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  

 Κατεβάζουν και 
μεταφορτώνουν 
περιεχόμενο  

 Γνωρίζουν για διάφορα 
μέσα αποθήκευσης 
δεδομένων 

 

 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 
έχουν οργανώσει 
και αποθηκεύσει  

 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   

 

Συγκεντρώνουν, 
καταγράφουν, 
οργανώνουν και 
αξιολογούν πληροφορίες 
και δεδομένα στο 
πλαίσιο μιας ομάδας 
έργου, ώστε να 
παραγάγουν αυθεντικά 
έργα και να επιλύσουν 
προβλήματα  

Αξιολογούν με κριτική 
διάθεση διαθέσιμες 
επιλογές, εναλλακτικές 
δυνατότητες  καθώς και 
διαφορετικές 
προσεγγίσεις, ώστε να 
παραγάγουν αυθεντικά 
έργα και να επιλύσουν 
προβλήματα   

Υλοποιούν  ιδέες 
και 
αναλαμβάνουν 
δράση μετά από 
κριτική 
αξιολόγηση 
επιλογών και 
εναλλακτικών 
δυνατοτήτων    

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 

 Εξετάζουν τυχόν 
προβλήματα 
βήμα- βήμα  

 Αναστοχάζονται 
για την πρόοδο 
και τροποποιούν 
το αρχικό σχέδιο 
αν χρειάζεται 

 Δοκιμάζουν 
διαφορετικές 
προσεγγίσεις 
όταν εκτελούν 
κάποια εργασία 

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

 Διερευνούν 
διαφορετικές 
πληροφορίες και 
επιλογές στο 
διαδίκτυο προτού 
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διορθωτικές 
ενέργειες  

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

και εξετάζουν τι 
λειτουργεί 
καλύτερα  

 Αναζητούν 
διαφορετικές 
απόψεις και 
οπτικές γωνίες 
και τις εξετάζουν 
προσεκτικά  

 Οραματίζονται 
διαφορετικά 
σενάρια και 
προβλέπουν 
διαφορετικά 
αποτελέσματα  

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

λάβουν 
αποφάσεις  

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

 Αξιολογούν με 
κριτική διάθεση 
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 
συνομιλήκους 
του 

 

 Εξετάζουν 
ιδέες  

 Αξιολογούν 
διαφορετικές 
ιδέες και 
δράσεις  

 Παρακολουθο
ύν τα 
πράγματα 
έχοντας ως 
ορίζοντα την 
ολοκλήρωσή 
τους  

 

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

 Παρακολουθού
ν τα πράγματα 
έχοντας ως 
ορίζοντα την 
ολοκλήρωσή 
τους  

 Αντιστοιχούν 
τις ανάγκες με 
πιθανές λύσεις  

 Αντιλαμβάνοντ
αι πότε οι δικές 
τους 
ικανότητες και 
γνώσεις 
χρειάζεται να 
βελτιωθούν ή 
να 
επικαιροποιηθ
ούν και 
βρίσκουν 
τρόπους να 
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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 
αλληλεπιδρώντ
ας με άτομα 
από 
διαφορετικές 
κουλτούρες και 
υπόβαθρα  

 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  

 

Γνωρίζουν για τα 
προβλήματα της 
υφηλίου και πιστεύουν 
στην ικανότητα τους να 
συμβάλουν στην αλλαγή  

Σέβονται τους ανθρώπους 
που προέρχονται από 
διαφορετικές κουλτούρες 
και διασυνδέονται με 
άτομα που εργάζονται για 
να επιφέρουν θετικές 
αλλαγές   

Συνεργάζονται 
με μαθητές από 
διαφορετικές 
κουλτούρες, 
ώστε να κάνουν 
τον κόσμο 
καλύτερο 
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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- 
συμπεριλαμβανο
μένων 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 
χώρο, ώστε, ως 
ενεργοί πολίτες, 
να 
ανταποκρίνονται  
στις παγκόσμιες 
προκλήσεις  


