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Abstract: Development of 21st century skills is considered one of the most important goals in
students education as those skills will prepare them to respond to future challenges,
challenges as those of social change, the management of information in the modern digital
society and educational and professional development. The aim of this paper is, as it briefly
indexes frameworks that have been developed over time and relate to the development of 21st
century skills within the educational process, while giving ideas and ways for the
development of these skills in students.
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Πεξίιεςε: Η θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα θξίλεηαη κείδνλνο
ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
κειινληηθέο πξνθιήζεηο, πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο, ηε δηαρείξηζε ηεο
πιεξνθνξίαο ζηε ζχγρξνλε ςεθηαθή θνηλσλία αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Ο ζηφρνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη, αθνχ ελ ζπληνκία
απνδειηηψζεη πιαίζηα αλαθνξάο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο θαη αθνξνχλ ηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, λα δψζεη
ηδέεο θαη ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο ησλ δεμηνηήησλ απηψλ ζε καζεηέο.
Λέμεηο θιεηδηά: δεμηφηεηεο 21νπ αηψλα, καζεηέο, θαιιηέξγεηα

Εηζαγσγή
Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα παξαηεξείηαη έληνλε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο αιιαγέο πνπ
ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ απηά λα
κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο.
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Παξάιιεια, ε εηζρψξεζε ησλ ΤΠΔ ζε θάζε πηπρή ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ,
πνιηηηζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ ηαπηφρξνλε αλάγθε δηαρείξηζεο ηνπ
φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ, ην πξνζθπγηθφ δήηεκα, ν δηεζλήο αληαγσληζκφο, νη
πεξηβαιινληηθέο, πνιηηηθέο θαη γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο (Saavedra & Opfer, 2012)
δεκηνπξγνχλ λέεο αλάγθεο, λέεο ζπληζηακέλεο θαη λέεο πξνθιήζεηο ζηo εθπαηδεπηηθφ
γίγλεζζαη. Οη θπβεξλήζεηο, νη θνηλσλίεο θαη ηα άηνκα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ηεο δηα βίνπ
κάζεζεο, θαζψο νη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο εμειίζζνληαη δηαξθψο, ελψ φιν θαη
πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο αλνίγνληαη ζε ηνκείο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε
ηελ αικαηψδε εμέιημε πνπ παξαηεξείηαη ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θπξίσο κε ηε
δηαρείξηζε θαη θαηαλφεζε ηεο πιεξνθνξίαο (Levy & Mundane, 2006).
Πξνθχπηεη, επνκέλσο, ε αλάγθε αλαδηακφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δε
ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο. Η θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη
πνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ελεξγφ πνιίηε αιιά θαη άιισλ φπσο ε
θαηαζθεπή ηεο γλψζεο, ε εχξεζε, ε δηαρείξηζε θαη ε νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο, ε νκαδηθή
εξγαζία, ε θξηηηθή ζθέςε, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, ε επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ν
ηερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο κε έκθαζε ζηελ παξαγσγή θαη φρη κφλν ζηελ θαηαλάισζε
ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, αλήθνπλ ζηηο ραξαθηεξηδφκελεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (2002)
σο βαζηθέο δεμηφηεηεο (key competences) πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη πνιίηεο ηνπ 21νπ
αηψλα (OECD, 2004·Anderson, 2008·Voogt & Roblin, 2010).
Ωζηφζν, ηφζν ε πιεζψξα ησλ πιαηζίσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί φζν θαη ησλ νξηζκψλ πνπ
επηρεηξνχλ λα επεμεγήζνπλ ηνλ φξν «ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο 21νπ αηψλα» πξνθαινχλ
ζχγρπζε, θαζηζηψληαο ην ηνπίν ζνιφ ζρεηηθά κε ην πνηεο είλαη ηειηθά νη δεμηφηεηεο πνπ
πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο. Γελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ν φξνο
«δεμηφηεηεο 21νπ αηψλα» ρξεζηκνπνηείηαη σο νκπξέια πξνθεηκέλνπ «νη εηδηθνί» λα
επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππέξ ή θαηά ηνπ θάζε ηχπνπ γλψζεο πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί
ζε απηφλ (Dede, 2009).
Σηφρνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη αθνχ ελ ζπληνκία απνδειηηψζεη πιαίζηα αλαθνξάο πνπ
έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο θαη αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ 21 νπ αηψλα λα
δψζεη ηδέεο θαη ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο ησλ δεμηνηήησλ απηψλ ζε καζεηέο. Η ζρεηηθή
ζπδήηεζε σζηφζν γίλεηαη πνιχ πην πινχζηα θαη – θαηά ηελ άπνςή καο – άθξσο
ελδηαθέξνπζα αλ ιάβεη θαλείο ππφςε θαη ηε ζέζε εθείλσλ ησλ κειεηεηψλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ
φηη ε νπνηαδήπνηε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη πνιηηηθά/ηδενινγηθά
νπδέηεξε. Σηελ άπνςε απηή ζπλεγνξεί ηφζν ν Olssen (2006), ν νπνίνο αλαγλσξίδεη ζηελ
πξφηαμε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ ζηηο ζχγρξνλεο
εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηελ εθαξκνγή ησλ λενθηιειεχζεξσλ απφςεσλ ζηελ εθπαίδεπζε φζν
θαη κηα ζεηξά απφ άιινπο κειεηεηέο Charlot, 1992. Blackledge & Hunt: 1995. Πιεηφο, 2005),
νη νπνίνη παξαηεξνχλ φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ην
πεξηερφκελν θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο επεξεάδνληαη απφ έμσ – εθπαηδεπηηθνχο θνξείο
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(δηεζλείο νξγαληζκνί, ηδησηηθέο εηαηξίεο), γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλαίξεζε ηεο γλσζηηθήο θαη
ζεζκηθήο απηνλνκίαο ηνπ ζρνιείνπ.

1. Αλάπηπμε βαζηθώλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηώλα – Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε
Οη ζχγρξνλνη καζεηέο έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο, πξνζδνθίεο θαη αλάγθεο απφ ηνπο
παιαηφηεξνπο, γεγνλφο πνπ έρεη επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κάζεζεο ζηνλ 21νπ αηψλα. Σηε
ζεκεξηλή Κνηλσλία ηεο Μάζεζεο (Learning Society) βαζηθφ δεηνχκελν απνηειεί φρη κφλν ε
δηδαζθαιία ρξήζηκσλ θαη απαξαίηεησλ γλψζεσλ αιιά θπξίσο ε αλάπηπμε θαη ε θαιιηέξγεηα
ηζρπξψλ γλσζηηθψλ, κεηαγλσζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ (21st
Century Skills), πνπ ζα επηηξέςνπλ ζε θάζε καζεηή λα γίλεη έλαο αλεμάξηεηα ζθεπηφκελνο
θαη ελεξγφο πνιίηεο ηνπ 21νπ αηψλα (Καζηκάηε, 2005·Beetham & Sharpe, 2007· Kalantzis &
Cope, 2008· Caldwell & Longmuir, 2010· Binkley, Erstad,, Herman,, Raizen, Ripley &
Rumble, 2012· Hadjileontiadou & Kasimatis, 2014).
Έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλεηψλ έρνπλ ήδε αζρνιεζεί κε ην δήηεκα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ
21νπ αηψλα, ν νξηζκφο ησλ νπνίσλ δηαηππψλεηαη απφ ην “New Media Consortium” (Jenkins,
Clinton, Purushotma, Robinson, & Weigel, 2007) σο «ην ζχλνιν ησλ ηθαλνηήησλ θαη
δεμηνηήησλ ζην
νπνίν
νη ερεηηθέο,
νπηηθέο
θαη
ςεθηαθέο
δεμηφηεηεο
επηθαιχπηνληαη. Απηέο, πεξηιακβάλνπλ
ηε
δπλαηφηεηα
ηεο
θαηαλφεζεο
ηεο
δχλακεο ησλ εηθφλσλ θαη ησλ ήρσλ, ηεο αλαγλψξηζεο θαη ρξήζεο ηεο δχλακεο απηήο, ηεο
δηαρείξηζεο θαη κεηαηξνπήο ςεθηαθψλ κέζσλ, ηεο δηάρπηεο δηαλνκήο θαη ηεο εχθνιεο
πξνζαξκνγήο ηνπο ζε λέεο κνξθέο». Οη Jenkins et al., (2007) επεθηείλνληαο ηνλ παξαπάλσ
νξηζκφ, επηζεκαίλνπλ ηε ζπκκεηνρηθή θνπιηνχξα, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε νη
καζεηέο λα πηνζεηνχλ θαη παξάιιεια ππνζηεξίδνπλ φηη νη δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα ζα
πξέπεη λα ζεσξνχληαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Σχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο, νη λέεο
δεμηφηεηεο δελ ζα πξέπεη λα παξακεξίζνπλ ηηο παιηέο, αιιά λα ηηο επεθηείλνπλ,
ελζσκαηψλνληαο θαη θαιιηεξγψληαο άιιεο, πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εξγάδνληαη
ζηα πιαίζηα θνηλσληθψλ δηθηχσλ κε ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ, λα καζαίλνπλ ζπιινγηθά, λα
ππεξβαίλνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, λα ηηο απνδέρνληαη θαη λα ζπκβηβάδνπλ
αληηθξνπφκελα δεδνκέλα κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε κηαο ζπλεθηηθήο εηθφλαο ηνπ θφζκνπ
γχξσ ηνπο.
Αθφκε, νη Zehui, Fong Patrick, Mei & Liang (2015) αλαθεξφκελνη ζην «πψο» νη άλζξσπνη
καζαίλνπλ θαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ θαιφ είλαη λα θαιιηεξγνχλ νη καζεηέο θαηαγξάθνπλ
δεμηφηεηεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ν ηερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο, ε
ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε επηθνηλσλία θαη ε ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ.
Αληίζηνηρεο αλαθνξέο θάλνπλ θαη νη Popov et al., (2014), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη
θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο φπσο ε παξαγσγή θαη ν
δηακνηξαζκφο ηεο γλψζεο κέζσ ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Δθηφο απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο εξεπλεηέο θαη δηάθνξνη νξγαληζκνί έρνπλ θαηαζθεπάζεη
κνληέια/πιαίζηα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 21o
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αηψλα. Τέηνηα πιαίζηα (ITL Research, 2013) είλαη ηα Partnership for 21st Century Skills
(P21), International Society for Technology in Education (ISTE), Educational Testing Service
ICT Literacy Panel, EnGauge framework from Metiri / NCREL, Assessment and Teaching of
21st Century Skills (ATCS), 21st Century Fluency, 21st Century Schools, θαη ε δνπιεηά ηεο
Nancy Wasler ζην HEL. Κάπνηα απφ ηα παξαπάλσ πιαίζηα έρνπλ αλαπηπρζεί απφ
θπβεξλήζεηο θαη απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο (Microsoft Corporation, Apple Computers) ελψ άιια
έρνπλ αλαπηπρζεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ν ΟΟΣΑ, ε UNESCO θαη ε Δπξσπατθή
Έλσζε. Όια φκσο αλαθέξνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο /δεμηφηεηεο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηνπο
καζεηέο λα δηάγνπλ επηηπρεκέλε πνξεία ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο φζν θαη
αξγφηεξα σο επαγγεικαηίεο αιιά θαη σο πνιίηεο.
Η παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαηέδεημε φηη φια ηα πξναλαθεξζέληα πιαίζηα πνπ
αθνξνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα παξά ηηο δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ - ιφγσ ηεο
δηαθνξεηηθήο έκθαζεο πνπ δίλεη ν θάζε νξγαληζκφο ζε θάπνηνπο ηνκείο (Dede, 2009) παξνπζηάδνπλ θαη αξθεηέο νκνηφηεηεο, γεγνλφο πνπ καο βνεζά λα ζπλνςίζνπκε ηηο
ηθαλφηεηεο /δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηνπ 21νπ αηψλα ζηηο παξαθάησ
(Dede, 2009 ·Voogt & Robin, 2010· Saavadera & Opfer, 2012):
•

Κξηηηθή ζθέςε

•

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο

•

Σπλεξγαηηθφηεηα

•

Πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία

•

Γεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκία

•

Δπηθνηλσλία

•

Οηθνδφκεζε / θαηαζθεπή ηεο γλψζεο

•

Τερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο

•

Κνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή επίγλσζε

Οη δεμηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ κέζα απφ κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ πνπ
επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα αζθεζνχλ ζην «πψο λα καζαίλνπλ». Ωο δξαζηεξηφηεηα
κάζεζεο ζην παξφλ άξζξν νξίδεηαη νπνηαδήπνηε εξγαζία ζηελ νπνία ιακβάλνπλ κέξνο νη
καζεηέο ζηo πιαίζηo ηνπ ζρνιηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο κέζα ή έμσ απφ ηελ ηάμε ή ζε
ζπλδπαζκφ θαη ησλ δπν θαη κπνξεί λα εθηείλεηαη ρξνληθά απφ κία δηδαθηηθή ψξα έσο έλα
γεληθφηεξν project κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο (Microsoft Partnrers in Learning,2012).
1.1.

πλεξγαηηθή κάζεζε

Σηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα ζπγθαηαιέγεηαη ε αλάπηπμε απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ
δεμηνηήησλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Ωο ζπλεξγαηηθή κάζεζε νη Johnson, Johnson & Holubec
(1993) νξίδνπλ ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζηεξίδεηαη ζε κηθξέο νκάδεο έηζη ψζηε νη
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καζεηέο λα εξγάδνληαη καδί, κε ζθνπφ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε κάζεζε ζε πξνζσπηθφ θαη
ζπιινγηθφ επίπεδν. Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο νη εθπαηδεπηηθνί
κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο νη καζεηέο θαινχληαη λα
αλαιάβνπλ θνηλφ έξγν, λα πάξνπλ απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία
ή ην πξντφλ ηνπ έξγνπ απηνχ θαη λα κνηξαζηνχλ ηελ θνηλή επζχλε ηνπ (Brush,1997· Wang,
2009). Ο βαζκφο ελεξγνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ηξηψλ (3) παξακέηξσλ θαζνξίδεη θαη ηελ
πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο.
Γξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηε δηαπξαγκάηεπζε, ζηνλ ζεβαζκφ ζηελ άπνςε ηνπ άιινπ,
ζηελ θνηλή ζπκθσλία ζην ηη πξέπεη λα γίλεη, ζηελ θαηαλνκή εξγαζηψλ, ζηελ ελεξγεηηθή
αθξφαζε, ζηε ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ ηδεψλ ζην ηειηθφ έξγν αλαπηχζζνπλ ζηνπο καζεηέο
ηελ απφ θνηλνχ αλάιεςε έξγνπ θαη ηνλ δηακνηξαζκφ επζχλεο ηεο εξγαζίαο ηνπο (Slavin,
1991· Johnson et al. 1993· Kagan, 1994). Δλδεηθηηθέο ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο
δχλαληαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζπλεξγαζίαο είλαη φηαλ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε
δεπγάξηα ή κεγαιχηεξα γθξνππ, ζπδεηνχλ έλα ζέκα, επηιχνπλ έλα πξφβιεκα θαη ζην ηέινο
δεκηνπξγήζνπλ έλα πξντφλ. Σηηο νκάδεο ζπλεξγαζίαο κπνξνχλ λα εληαρηνχλ θαη άηνκα εθηφο
ζρνιηθήο ηάμεο, φπσο καζεηέο άιισλ ηάμεσλ ή ζρνιείσλ, κέιε ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ή
άιινη εηδηθνί. Η ζπλεξγαζία κπνξεί λα γίλεηαη δηα δψζεο ή κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ
Τερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ), πνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε
θαη ηνλ δηακνηξαζκφ ηδεψλ θαη πεγψλ (Vivitsou, Lambropoulos, Papadimitriou, Gkikas &
Konetas,2008).
Η αλάιεςε επζχλεο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ, πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, θαιιηεξγείηαη φηαλ νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε δεπγάξηα ή γθξνππ γηα
λα αλαπηχμνπλ έλα θνηλφ πξντφλ, ζρέδην ή κηα απάληεζε. Σηε δηαδηθαζία απηή κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ ηφζν καζεηέο φζν θαη άιινη εηαίξνη (ελήιηθνη, εκπιεθφκελνη θνξείο, εηδηθνί), νη
νπνίνη πξέπεη λα είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα νκαδηθήο δνπιεηάο.
Δλδεηθηηθέο ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ν δηακνηξαζκφο ηεο θνηλήο
επζχλεο γηα ηε εθηέιεζε ελφο πεηξάκαηνο ή/θαη ε ζπλεξγαηηθή επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία
θνηλήο ηζηνζειίδαο (Microsoft Partnrers in Learning,2012) .
Η απφ θνηλνχ ιήςε νπζηαζηηθψλ απνθάζεσλ, πνπ, επίζεο, αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ
ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ιακβάλεη ρψξα φηαλ νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα ιχζνπλ ζεκαληηθά
δεηήκαηα ηα νπνία ζα θαηεπζχλνπλ ηελ νκαδηθή ηνπο δνπιεηά. Οπζηαζηηθέο απνθάζεηο,
ζεσξνχληαη νη απνθάζεηο νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία ή ην πξντφλ
ηεο δνπιεηά ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην πεξηερφκελν δηακνξθψλεηαη απφ θνηλνχ φηαλ νη
καζεηέο θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηε γλψζε ελφο ζέκαηνο γηα λα ιάβνπλ κηα απφθαζε, πνπ
ζα επεξεάζεη ην αθαδεκατθφ πεξηερφκελν ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα
λα απνδερζνχλ κηα άπνςε πάλσ ζε έλα ζέκα γηα ην νπνίν ζα γξάςνπλ ζηε ζπλέρεηα, ή λα
απνθαζίζνπλ πάλσ ζηα βαζηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ζα εμεηάζνπλ (Littleton & Light, 1999).
Καηά ηε δηαδηθαζία απηή νη καζεηέο πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηη πξφθεηηαη λα θάλνπλ,
πφηε ζα ην θάλνπλ, πνηα εξγαιεία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη πνηνη είλαη νη ξφινη ησλ κειψλ
ηεο νκάδαο. Όζνλ αθνξά ην πξντφλ νη καζεηέο πξέπεη λα ιάβνπλ νπζηαζηηθέο απνθάζεηο
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αλαθνξηθά κε ηε ζρεδίαζε, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε θχζε θαη ηε ρξεζηηθφηεηα ηνπ
παξαγφκελνπ πιηθνχ ηνπο. Δλδεηθηηθέο ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα είλαη ε
πξνεηνηκαζία κε ηε κνξθή ιφγνπ-αληίινγνπ θαη ε ππνζηήξημε ζέζεσλ γηα έλα ζέκα θαη ε
δηελέξγεηα ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο.
1.2.

Οηθνδόκεζε/ρηίζηκν ηεο Γλώζεο

Η δεμηφηεηα ηνπ ρηηζίκαηνο ηεο γλψζεο απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα παξάγνπλ ηδέεο θαη
ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία είλαη θαηλνχξηα γη απηνχο θαη φρη απιψο λα αλαπαξάγνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη (Chai & Tan, 2009). Η ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα κπνξεί λα
θαιιηεξγεζεί κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε δηαδηθαζίεο
εξκελείαο, αλάιπζεο, ζχλζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Οη καζεηέο δελ κέλνπλ ζηηο πιεξνθνξίεο
πνπ πξνζιακβάλνπλ θαηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία αιιά ηηο αμηνπνηνχλ γηα λα παξάγνπλ
επξήκαηα θαη ηδέεο, ηα νπνία είλαη θαηλνχξηα γη απηνχο θαη ελζαξξχλνληαη λα εξκελεχζνπλ,
αλαιχζνπλ, ζπλζέζνπλ ή λα αμηνινγήζνπλ/απνηηκήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο (Microsoft
Partnrers in Learning,2012).
Δλδεηθηηθέο ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ παξαπάλσ δεμηφηεηα απνηεινχλ ε
πεξηγξαθή κηαο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε
πηνζεηνχκελνπο ηξφπνπο ελέξγεηαο, ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, ε αλαδήηεζε, ζχγθξηζε θαη αληηπαξαβνιή απφςεσλ απφ
πνιιαπιέο πεγέο, ε πξνζέγγηζε δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ ελφο γεγνλφηνο θαη ε γλσκνδφηεζε
ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηνπο.
Γξαζηεξηφηεηεο πνπ επαλαιακβάλνπλ γλσζηέο δηαδηθαζίεο, είλαη απνιχησο θαηεπζπληηθέο,
δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ απιή θαηαγξαθή ηνπο δελ
ζπλεηζθέξνπλ ζην ρηίζηκν ηεο γλψζεο, θαζψο δε εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε θακία
δηαδηθαζία εξκελείαο, αλάιπζεο, ζχλζεζεο ή απνηίκεζεο θάπνηνπ ζηνηρείνπ (Neo, 2003).
Αληίζεηα, δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζην γλσζηηθφ επίπεδν ηεο
ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη θαη θαινχλ ηνπο καζεηέο λα επηλνήζνπλ απφ
κφλνη ηνπο ηε δηαδηθαζία εληζρχνπλ ηελ παξαπάλσ δεμηφηεηα.
Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε δφκεζε ηνπ ρηηζίκαηνο ηεο γλψζεο κεηαιιάζζεηαη απφ
ηνλ παξαδνζηαθφ θαη απηφο ιεηηνπξγεί πιένλ σο κέληνξαο, επηκειεηήο, εκπλεπζηήο,
ζπληνληζηήο, δηεπθνιπληήο θαη κεηαζρεκαηηζηήο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη αλάγεηαη
ζε δεκηνπξγφ εξεζηζκάησλ γηα δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκία (Κνζζπβάθε, 2003). Σην
πιαίζην απηφ επηιέγεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνπλ ην πεξηερφκελν, ηνπο βαζηθνχο άμνλεο
ή ηηο κεζφδνπο απφ δηαθνξεηηθά αθαδεκατθά (δηδαθηηθά) αληηθείκελα θαη αμηνπνηεί
δεκηνπξγηθά ηηο ΤΠΔ.
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1.3.

Επηθνηλσλία

Η έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο δηαθξίλεηαη ζηε δηαπξνζσπηθή (interpersonal), ηε
δηακεζνιαβεκέλε θαη ςεθηαθή (mediated and digital), ζηε γξαπηή (written) θαη ηελ
πξνθνξηθή (oral) επηθνηλσλία, ε θαιιηέξγεηα δε ηεο δεμηφηεηαο απηήο ρξεηάδεηαη λα
επηρεηξείηαη κε βησκαηηθέο θπξίσο δξάζεηο (Partnership for 21 st Century Learning,2012).
Δηδηθφηεξα, ε δηαπξνζσπηθή δηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο παξαπέκπεη ζην ζχλνιν εθείλσλ ησλ
αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηηο πγηείο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζε πνηθίια θνηλσληθά πεξηβάιινληα (ζπλεπψο
θαη ζην ζρνιείν), θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ
πξνθχπηνπλ ζηελ νκάδα (OECD,2004· En Gauge, Voogt et al.,2010). Δπηπιένλ, ε
Δπξσπατθή Έλσζε ζπκπεξηιακβάλεη ζηνλ φξν «επηθνηλσλία» ηε δηάζηαζε ηεο κεηξηθήο
γιψζζαο, θαζψο θαη εθείλεο ησλ μέλσλ γισζζψλ (Αζδεξάθε, 2011 ·Voogt et al.,2010).
Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ σο άλσ δεμηνηήησλ ζρεηίδνληαη κε ηηο
επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο - ζην πιαίζην φισλ ησλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο «ζρνιηθήο» δξαζηεξηφηεηαο - λα
εθθξάδνληαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά κέζα ζε απζεληηθά πιαίζηα επηθνηλσλίαο, λα θαηαλννχλ
ηα πνηθίια θεηκεληθά είδε θαη λα παξάγνπλ ηα δηθά ηνπο θείκελα γηα ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ
ηα ίδηα ηα παηδηά, αμηνπνηψληαο ηηο Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθφηεηαο. Δλδεηθηηθέο ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα
κπνξνχζαλ λα είλαη ε ζχληαμε απφ ηα ίδηα ηα παηδηά ησλ γξαπηψλ αλαθνηλψζεσλ πξνο ηνπο
γνλείο (π.ρ. γηα ηηο ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηηο εθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο), ησλ πξνζθιήζεσλ γηα ηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο, ν απνινγηζκφο - πξνθνξηθφο ή
γξαπηφο - ηνπ Σαββαηνθχξηαθνπ θαη ε παξνπζίαζή ηνπ ζηελ Οινκέιεηα ηεο ηάμεο, ε
αμηνπνίεζε ηνπ εκεξνιφγηνπ, ε ζχληαμε ηεο εθεκεξίδαο ηεο ηάμεο, ν ζρεδηαζκφο, ε
πινπνίεζε θαη ε παξνπζίαζε ελφο εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο. Δπηπιένλ, κε αθνξκή ηα
θείκελα απηά, ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε ζπλνκειίθνπο ηνπο ζηε
κεηξηθή ή ζε κηα άιιε γιψζζα κε βάζε έλα θνηλφ ζέκα ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ
δηαζρνιηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. e-Twinning, Erasmus+), εληζρχνληαο παξάιιεια γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο ζην πεδίν ηνπ ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ.
Δμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαη εθείλεο πνπ έρνπλ βησκαηηθφ,
παηγληψδε ραξαθηήξα θαη καζεζηαθφ ζθνπφ. Μέζσ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα παηδηά
θαινχληαη – αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε – λα ελεκεξσζνχλ, λα πξνβιεκαηηζηνχλ, θαη λα
ζρεκαηίζνπλ, ελδερνκέλσο, κηα πξψηε γλψκε πάλσ ζε πνηθίια δεηήκαηα, λα αλαγλσξίζνπλ
ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα ηα εθθξάζνπλ κε πγηή ηξφπν, λα ζθεθηνχλ θξηηηθά, λα
ζπδεηήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλεξγαηηθά ζε κηθξέο θαη κεγάιεο νκάδεο, θηι. Τέηνηνπ
είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, φηαλ γίλνληαη ζπζηεκαηηθά, ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο
παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο πνπ απνδέρεηαη φια ηα παηδηά θαη επλνεί ηε
κάζεζε ζε πνιιαπιά επίπεδα. Τα Πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ
εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ζην πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, ηεο Αγσγήο Υγείαο
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θαη ησλ Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ απνηεινχλ κηα πξψηεο ηάμεο επθαηξία γηα ηελ αμηνπνίεζε
ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν1.
1.4.

Κνηλσληθή θαη Πνιηηηζηηθή Επίγλσζε

Η αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο απηήο πξνθχπηεη απφ έλα λέν - πεξηζζφηεξν
δηεπξπκέλν πιένλ - ηξφπν αληίιεςεο ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα
θνηλά ζε επίπεδν ηνπηθφ, εζληθφ, παγθφζκην (Voogt et al., 2010, Partnership for 21 st Century
Learning, 2012). Η έλλνηα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο επίγλσζεο ζπλδέεηαη κε ηελ
ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ελεκεξψλεηαη, λα θαηαλνεί θαη λα ζπκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο γηα
ζέκαηα φρη κφλν ηνπηθνχ αιιά θαη παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο, λα ζπλππάξρεη αξκνληθά ζε
επίπεδν δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη λα ζπλεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν κε
άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα. Σπλδέεηαη επίζεο κε ηελ
έλλνηα ηνπ ελεκεξσκέλνπ θαη ελεξγνχ πνιίηε, πνπ γλσξίδεη θαη πξναζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα
ηα δηθά ηνπ θαη ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπ, πνπ γλσξίδεη θαη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζην
πιαίζην ηεο δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο. Μάιηζηα, ε ζεκαζία απηήο ηεο ηδηφηεηαο
ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ (UNESCO,
2010·Partnership for 21st Century Learning, 2012).
Η πξνζπάζεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ελεκεξσκέλσλ, ελεξγψλ πνιηηψλ ζρεηίδεηαη αθελφο κε
ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, φπσο ε Μειέηε
Πεξηβάιινληνο, ε Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ε Ιζηνξία θ.ά. (Σχληαγκα . Νφκνη.
Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Αλζξψπνπ. έλλνηα, αξρέο θαη δηαδηθαζίεο δεκνθξαηηθνχ
πνιηηεχκαηνο). Αθεηέξνπ, εληζρχεηαη κε ηνλ νκαδνζπλεξγαηηθφ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο
δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ
ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εληφο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζρνιηθήο
κνλάδαο (Μαηζαγγνχξαο, 2008). Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 2 απνηεινχλ φζεο ζπκβάιινπλ,
ψζηε νη καζεηέο α) λα ληψζνπλ φηη απνηεινχλ κέιε κηαο νκάδαο, ζηα νπνία παξέρνληαη ίζεο
επθαηξίεο γηα ζπλδηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ δξνπλ θαζεκεξηλά θαη
αλαγλσξίδνπλ θαη αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ζεβφκελνη ηα δηθαηψκαηα θαη ησλ ππφινηπσλ
κειψλ ηεο νκάδαο (Drake, 2001).

1

Δλδεηθηηθέο αλαθνξέο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα εμήο: Γεμηόηεηεο γηα παηδηά Γεκνηηθνύ (2010). Αζήλα:
ΚΔΘΔΑ θαη Φηιίππνπ Γ., Καξαληάλα Π. (2010), Ιζηνξίεο λα νλεηξεύεζαη… Παηρλίδηα γηα λα κεγαιώλεηο… .
Αζήλα: Καζηαληώηεο.
2
Δλδεηθηηθέο αλαθνξέο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Βνγηαηδόγινπ Τδ., Κνπξάθε Φ., Βνξύια Β.(2015),
Δθπαηδεπηηθό Υιηθό. Μηθξνί Πνιίηεο ελ Γξάζεη. Δθπαηδεύνληαο Δλεξγνύο Πνιίηεο. Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε
(dvd). Αμηνπνηεί ηα βηβιία ηεο ζεηξάο ησλ ίδησλ εθδφζεσλ, κε ηίηιν Παηδηθή Ννκηθή Βηβιηνζήθε
(http://goo.gl/4flg9J Αλαθηήζεθε ζηηο 6/2/2016).
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1.5.

Κξηηηθή θέςε θαη Επίιπζε Πξνβιήκαηνο

Σηε ζχγρξνλε θνηλσλία ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο δεμηφηεηαο
«επίιπζεο ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο αμηνπνηψληαο δεδνκέλα θαη
θαηαζηάζεηο απφ πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα» (ITL, 2012:21), ζεσξείηαη κείδνλνο ζεκαζίαο.
Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη
ηα πξνβιήκαηα θαη λα επηδηψθνπλ ηε ιχζε ηνπο αλαιχνληαο θαη ζπλζέηνληαο ηα δεδνκέλα
πνπ ηνπο δίλνληαη, αλαγλσξίδνληαο θαη ζθεθηφκελνη ηηο πηζαλέο κειινληηθέο πξνθιήζεηο θαη
θαηλνηνκίεο, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα γίλνληαη δεθηηθνί θαη επέιηθηνη ζηελ πηνζέηεζε
αιιαγψλ. Οη καζεηέο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο είλαη ηθαλνί λα
ζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα,
λα αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηηο ζπλδέζεηο πνπ εκθαλίδνπλ ηα δεδνκέλα, λα παίξλνπλ
απνθάζεηο γηα ζχλζεηα ζέκαηα (Sans-Cope, et.al, 2015).
Η πινπνίεζε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ -εζληθψλ θαη επξσπατθψλ- ε
αμηνπνίεζε βησκαηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο STEM, ζπκβάιινπλ ζηε
δεκηνπξγία απζεληηθψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ ζηα νπνία νη καζεηέο ζπλεξγαδφκελνη
αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε κέζα απφ ηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ηεο
ζχγρξνλεο επνρήο φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε κεηαλάζηεπζε, νη αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο θ.ά (Chyrk, et.al., 2015).
1.6.

Σερλνινγηθόο Αιθαβεηηζκόο

Οη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, ζηελ ηερλνινγία, ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ πιεξνθφξεζε
επεξεάδνπλ άκεζα θαη ηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία θαιείηαη λα δηαθνξνπνηήζεη ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία, λα ηελ πξνζαξκφζεη ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο επνρήο, πηνζεηψληαο ηε ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην ειθπζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή. Η εθπαίδεπζε ησλ
καζεηψλ ζηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζεσξείηαη κείδνλνο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ νη
ηειεπηαίνη λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο
παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο, ε νπνία επεξεάδεη δξακαηηθά φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
ζχγρξνλεο δσήο.
Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο «ηνπ 21νπ αηψλα ζα δήζνπλ σο ελήιηθνη ζε έλαλ αιιηψηηθν θαη
ζθχδνληα θφζκν, πνπ ηνλ δηακνξθψλεη ε ηερλνινγία κέζα απφ πνιχπιεπξεο δηεξγαζίεο θαη
πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γη’ απηφ» (Γεκεηξφπνπινο, 2006:1).
Ο αιθαβεηηζκφο ζηηο ΤΠΔ, δειαδή «ε ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχκε ςεθηαθή ηερλνινγία,
ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη/ή ην δηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε πξφζβαζε, λα
δηαρεηξηδφκαζηε, λα ρξεζηκνπνηνχκε, λα αμηνινγνχκε θαη λα δεκηνπξγνχκε ηελ πιεξνθνξία,
ψζηε λα ιεηηνπξγνχκε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο» (ETS, 2007:2), ζεσξείηαη «εθ ησλ σλ νπθ
άλεπ».
Οη καζεηέο θαινχληαη, πιένλ, λα γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηερλνινγίαο ζε φιεο ηηο
δηαζηάζεηο ηεο: ηη είλαη ε ηερλνινγία, πνηνπο ζθνπνχο εμππεξεηεί θαη πψο κπνξεί λα
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ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεια γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ (Burkhardt
et al., 2003). Παξάιιεια, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα δηαρεηξίδνληαη ηελ πιεξνθνξία (ζχλζεζε, αμηνιφγεζε,
εξκελεία πιεξνθνξίαο), λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο, λα ζθέθηνληαη, λα
απνθαζίδνπλ θαη γεληθφηεξα λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε (Burkhardt et al., 2003·
Γεκεηξφπνπινο, 2006), ρσξίο, σζηφζν, λα αγλνήζνπλ ηνπο θαλφλεο εζηθήο πνπ δηέπνπλ ηφζν
ηελ αλαδήηεζε θαη ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο φζν θαη ηελ επηθνηλσλία.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο λα
σζνχλ θαη λα δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα/επθαηξίεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ (ITL, 2012).
Τέηνηνπο είδνπο επθαηξίεο είλαη ε ρξήζε ινγηζκηθψλ ζρεηηθψλ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν
πνπ δηδάζθεηαη, ε αμηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο, ησλ εξγαιείσλ ηνπ web 2.0
φπσο ε δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ, ρξνλνγξακκψλ, video, animation θ.ά ηα νπνία
βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα νξγαλψζνπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο, λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε, λα
αλαπηχμνπλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ηελ επίιπζε
πξνβιήκαηνο. Μέζα απφ ηε ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ, νη καζεηέο επηθνηλσλνχλ θαη
ζπλεξγάδνληαη παξάγνληαο πξσηφηππν ςεθηαθφ πιηθφ.

πκπεξάζκαηα
Απφ ηα πξνεγνχκελα είλαη ζαθέο φηη ε θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ πνπ αλαθέξζεθαλ
πξνυπνζέηεη έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. Τν πεξηβάιινλ κάζεζεο
ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζην ηη καζαίλνπλ νη καζεηέο, πψο καζαίλνπλ αιιά θαη πψο ιεηηνπξγνχλ
ηα ζρνιεία. Σηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη απαξαίηεην λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηνπο ηξφπνπο
δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, θαζψο νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη
αμηνιφγεζεο δελ κπνξνχλ λα απνηηκήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο, ηε κεηαγλψζε θαη ηηο ζηάζεηο πνπ
αλαπηχζζνπλ θαη πηνζεηνχλ νη καζεηέο. Σε έλα ηέηνην πιαίζην ε δηδαζθαιία θαη ε
αμηνιφγεζε απνηειεί ζπλεπζχλε δαζθάινπ θαη καζεηψλ θαη απνβιέπεη ζηελ απνηίκεζε ησλ
γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή πνπ αθνξνχλ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο.
Ωο εθ ηνχηνπ ε θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο
πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο, νη πνιίηεο ηνπ κέιινληνο, λα είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
επαγγεικαηηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ αλακέλνληαη έρνληαο πηνζεηήζεη ηε
ζηάζε ηνπ ελεξγνχ πνιίηε. Αλ θαη θαηά θαηξνχο ππάξρνπλ αιιαγέο θαη δηακάρεο αλαθνξηθά
κε ην πνηεο δεμηφηεηεο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηε ιίζηα ησλ ζεσξνχκελσλ σο «δεμηφηεηεο
κείδνλνο ζεκαζίαο», παξαηεξείηαη φηη νη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζην παξφλ
εγρείξεκα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε, αλ φρη πάληα, ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο, ε θαιιηέξγεηα ηεο κηαο λα είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο άιιεο.
Οινθιεξψλνληαο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αλεμάξηεηα απφ
κειινληηθή αλαζεψξεζε ηεο ιίζηαο ησλ δεμηνηήησλ, ην κφλν
εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε λέεο πξνθιήζεηο
ηνλ ιφγν απηφ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιπεηνχο

ην πνηα ζα είλαη ε
βέβαην είλαη φηη νη
θαη πξνζθιήζεηο. Γηα
επαγγεικαηηθήο ηνπο
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ζηαδηνδξνκίαο ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη ηφζν γηα ην πνηεο είλαη νη δεμηφηεηεο ηνπ
21νπ αηψλα φζν θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ηηο θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο.
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