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Τομέας Δημιουργικότητας και Καινοτομίας: 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   

 
Επίπεδο επάρκειας 1 

 
Επίπεδο επάρκειας 2 

 
Επίπεδο επάρκειας 

3 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 
το online τους δίκτυο 
όταν ψάχνουν για λύσεις  

 

  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  

 
 
 

Χρησιμοποιούν τις 

υφιστάμενες γνώσεις, 

λαμβάνουν 

αποφάσεις και 

αναλαμβάνουν 

δράσεις κατά την 

επίλυση ενός έργου 

ρουτίνας, αλλά ζητούν 

βοήθεια όταν 

αντιμετωπίζουν ένα 

καινούριο ή ασαφές 

πρόβλημα.   

 

Επιλύουν ένα μη 

οικείο ή ασαφές έργο 

διερευνώντας 

διάφορες δυνατότητες 

(εργαλεία, 

τεχνολογίες) και 

λαμβάνοντας μια 

απόφαση σχετικά με 

το ποια είναι η πιο 

αποτελεσματική.    

Προβαίνουν σε 

τεκμηριωμένες 

αποφάσεις όταν 

επιλέγουν μια 

μέθοδο, εργαλείο, 

συσκευή, εφαρμογή, 

λογισμικό, ή 

υπηρεσία για ένα μη 

οικείο έργο.   

Κατανοούν πώς 

λειτουργούν οι νέες 

μέθοδοι ή εργαλεία.  

Σχεδιάζουν, 

παρακολουθούν και 

αξιολογούν κριτικά 

ποια μέθοδος ή 

εργαλείο θα 

εξυπηρετήσει με τον 

καλύτερο τρόπο τις 

ανάγκες τους.  

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  

 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  

 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 
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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) 

 Σκέφτονται  
κριτικά για τις 
πιθανές λύσεις  

 Επινοούν 
διαφορετικά  
σενάρια και 
προβλέπουν 
διαφορετικά 
αποτελέσματα   

 

 Αναθεωρούν τις 
πιθανές λύσεις  
 
 

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  

 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  

   

2. Ενσωμάτωση και 
αναδιαμόρφωση  
 
 

 

2.1 Τροποποιούν και 
βελτιώνουν 
υφιστάμενες πηγές  

 Αναζητούν πληροφορίες 
σε ψηφιακά περιβάλλοντα  

 Δημιουργούν και 
επεξεργάζονται ψηφιακό 
περιεχόμενο  

 Χρησιμοποιούν 

ένα ευρύ φάσμα 

τεχνικών 

δημιουργίας ιδεών  

 Τροποποιούν το 
περιεχόμενο με 
απλούς βασικούς 
τρόπους  

 Κρίνουν και εκτιμούν 
το έργο των άλλων  

 Αναγνωρίζουν την 
αξία της 
δημιουργικότητας  

Κάνουν βασικές 

αλλαγές στο 

περιεχόμενο που έχει 

παραχθεί από άλλους.   

Επεξεργάζονται, 

τροποποιούν και 

βελτιώνουν το 

περιεχόμενο που έχει 

Επεξεργάζονται 

κριτικά και 

συνθέτουν 

υφιστάμενα στοιχεία 
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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 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  

 Γνωρίζουν για 
διαφορετικές 
πηγές και βάσεις 
δεδομένων που 
μπορούν να 
αναμειχθούν και 
να 
επαναχρησιμοποιη
θούν   

 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  

 

 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   

 

 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 
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  
 

παραχθεί από τους 

ίδιους ή από άλλους.  

του περιεχομένου.   

2.2 Επεξεργάζονται 
κριτικά και 
συνθέτουν 
υφιστάμενες πηγές  

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

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

 Αναμειγνύουν 
διαφορετικό 
υφιστάμενο 
περιεχόμενο  
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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) 

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

 Σκαρφίζονται 
καινούριες 
αυθεντικές ιδέες  

 Συνδυάζουν 
γνώσεις από 
προηγούμενα 
διαφορετικά πεδία  

 Κατανοούν την 
αξιοπιστία των 
διαφορετικών 
πηγών  

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

 Δημιουργούν κάτι 
καινούριο με την 
μείξη και το 
ταίριασμα παλιών  

 Κάνουν 
διασταύρωση 
ελέγχου των πηγών 
πληροφόρησης  

 Αξιολογούν τις 
πηγές με βάση τη 
συνάφεια, 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 
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  

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

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

 Δια βίου μάθηση-
μένουν 
ενημερωμένοι για 
τις τελευταίες τάσεις 
της τεχνολογίας και 

Γνωρίζουν ότι τα 

εργαλεία και οι πηγές 

μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για 

δημιουργικούς 

Χρησιμοποιούν 

εργαλεία και πηγές 

για παραγωγή 

δημιουργικών 

αποτελεσμάτων και 

Επιλύουν 

εννοιολογικά 

προβλήματα, 

συμβάλλουν στη 

δημιουργία γνώσης 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

δημιουργικότητάς 
τους  

 
 

τα καινούρια 
εργαλεία και πηγές  

 

σκοπούς και να 

κάνουν κάποια 

δημιουργική χρήση 

τους. 

 

 

για επίλυση 

προβλημάτων (π.χ. 

απεικόνιση ενός 

προβλήματος).   

και συμμετέχουν σε 

καινοτόμες δράσεις, 

αξιοποιώντας 

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 
προβλήματα με 
καινοτόμους 
τρόπους   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χρησιμοποιούν μια 
ποικιλία τεχνολογιών 
μέσα από μια διαδικασία 
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  
 

 

 Εντοπίζουν τα 
βασικά στοιχεία 
ενός προβλήματος 
καθώς και 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 

 Επιλέγουν τα 
κατάλληλα 
εργαλεία για τη 
δημιουργία 
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 

 Αναγνωρίζουν την 
προστιθέμενη αξία 
των εργαλείων και 
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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πριν δεν ήταν 
δυνατό  

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

 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 
παρουσιάσουν το 
αποτέλεσμα   

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

 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  

 Εφαρμόζουν 
επιχειρηματικό 
τρόπο σκέψης 

 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 
δημιουργική 
διαδικασία και το 
τελικό προϊόν, 
χρησιμοποιώντας 

 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  

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

Παράγουν καινούριο 
περιεχόμενο, ιδέες και 
προϊόντα με 
δημιουργικό τρόπο.  
 

Παράγουν καινούριο, 
αυθεντικό 
περιεχόμενο, ιδέες και 
προϊόντα  με 
δημιουργικό και 
εκφραστικό τρόπο.  
 
Κρίνουν σε ένα 
σχετικά ικανοποιητικό 
επίπεδο, την ποιότητα 
του τελικού τους 
περιεχομένου, ιδεών 
και προϊόντων με 
βάση κάποια 
κριτήρια.  
 
 

Παράγουν και 
επεκτείνουν 
καινούριο, 
αυθεντικό 
περιεχόμενο, ιδέες 
και προϊόντα με 
δημιουργικό και 
εκφραστικό τρόπο, 
παρουσιάζοντας ένα 
καινοτόμο 
αποτέλεσμα.   
 
Κρίνουν 
αποτελεσματικά την 
ποιότητα του 
τελικού τους 
περιεχομένου, ιδεών 
και προϊόντων με 
βάση σαφή και 
χειροπιαστά 
κριτήρια, 
αποδεικνύοντας την 
ανάπτυξη της 
δεξιότητας της 
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 στη 
δημιουργικότητα 
και την 
καινοτομία  

  
 

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 
αποτελεσματικότη
τα  

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

 Συμμετέχουν στη 
διαπραγμάτευση 
με τον 
εκπαιδευτικό, 
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 

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  

 Ξεπερνούν τους 
προσωπικούς τους 
φόβους για να 
δοκιμάσουν κάτι 
καινούριο  

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

κριτικής τους 
σκέψης.  
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συμβολή στο 
τομέα στον οποίο 
θα γίνει η 
καινοτομία 

  Ενσωματώνουν 
και εναλλάσσουν 
αποκλίνουσες ή 
αντιφατικές 
απόψεις ή ιδέες 

  Κάνουν κριτική 
για  το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα 

 

 

 


