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ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Δεξιότητες και Ικανότητες Στόχοι επίτευξης 

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

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

1.3. Δημιουργούν και αναθεωρούν τις προσωπικές στρατηγικές για τις πληροφορίες 

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 

2.2. Χρησιμοποιούν πηγές/εργαλεία αποτελεσματικά (πρόσβαση και πλοήγηση) 

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

3.1. Εντοπίζουν σχετικές πληροφορίες 

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

3.3. Αξιολογούν κριτικά πληροφορίες 

3.4. Αποθηκεύουν και ανακτούν πληροφορίες 

3.5. Εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις άδειες πνευματικών δικαιωμάτων 

4. Επεξεργασία πληροφοριών και οικοδόμηση νέας 
γνώσης 

4.1. Δημιουργούν νέο περιεχόμενο σε διάφορες μορφές 

4.2. Επεξεργάζονται και βελτιώνουν περιεχόμενο 

4.3. Εκφράζονται δημιουργικά μέσα από διαφορετικά μέσα και τεχνολογίες 

4.4. Δημοσιεύουν περιεχόμενο υπεύθυνα 

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

5.1. Κάνουν συνδέσεις μεταξύ όσων ήδη γνωρίζουν και νέων πληροφοριών 

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

5.3. Προσαρμόζουν τη σκέψη τους υπό το φως νέων πληροφοριών 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Δεξιότητες και Ικανότητες Στόχοι επίτευξης 

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  

1.2 Χρησιμοποιούν το περιβάλλον τους προκειμένου να αναγνωρίσουν νέες μαθησιακές 
ανάγκες  

1.3 Οραματίζονται νέα επίπεδα μάθησης 

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

2.1. Καθορίζουν μαθησιακούς στόχους προς κατάκτησή τους 

2.2. Αναπτύσσουν στρατηγική για να επιτύχουν τους στόχους τους 

2.3. Αξιολογούν και επικαιροποιούν 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  

3.2. Επεξεργάζονται κάθε δραστηριότητα / έργο με λεπτομέρεια καθώς εφαρμόζεται   

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

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 

4.2. Συγκεντρώνουν τεκμήρια της επίτευξης της μάθησης τους 

4.3. Κοινοποιούν  τα μαθησιακά τους επιτεύγματα 

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

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

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

5.3. Χρησιμοποιούν την εμπειρία του μαθησιακού τους κύκλου για την ανάπτυξη και την  
υλοποίηση ενός καινούργιου μαθησιακού κύκλου 
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ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  

Δεξιότητες και Ικανότητες Στόχοι επίτευξης 

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

1.2 Συνεργάζονται  

1.3 Μαθαίνουν με τους άλλους  

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   

2.2 Ακούνε και εκφράζουν τον εαυτό τους  

2.3 Αναπαριστούν μέσω τελεστικών τεχνών και παρουσιάζουν   

2.4 Συζητούν και διαλέγονται   

2.5 Χρησιμοποιούν τη γλώσσα  

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  

3.2 Διερευνούν επιλογές και εναλλακτικές δυνατότητες  

3.3 Υλοποιούν ιδέες και αναλαμβάνουν δράση  

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

4.1 Σέβονται τη διαφορετικότητα  

4.2 Συμβάλλουν στο να κάνουν τον κόσμο καλύτερο 
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ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Δεξιότητες και Ικανότητες Στόχοι επίτευξης 

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  

1.2 Αξιολογούν κριτικά τις πιθανές λύσεις  

1.3 Εφαρμόζουν ιδέες και αναλαμβάνουν δράση  

2. Ενσωμάτωση και αναδιαμόρφωση  2.1 Τροποποιούν και βελτιώνουν υφιστάμενες πηγές  

2.2 Επεξεργάζονται κριτικά και συνθέτουν υφιστάμενες πηγές  

3. Αξιοποίηση εργαλείων και πηγών με καινοτόμο και 
δημιουργικό τρόπο  

3.1 Ενημερώνονται για εργαλεία και πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

δημιουργικούς σκοπούς  

3.2 Εκφράζονται δημιουργικά με τη χρήση των εργαλείων και των πηγών 

3.3 Δημιουργούν γνώση και επιλύουν εννοιολογικά προβλήματα με καινοτόμους 

τρόπους   

4. Δημιουργία αυθεντικού έργου ως μέσο έκφρασης  4.1. Δημιουργούν καινούριο και αυθεντικό περιεχόμενο, ιδέες και προϊόντα  

 

 

 

  


