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ΔΙΑΓΩΓΗ
Δμδιατέοξμςα ημεία
•Έιιεηςε ησλ ήπησλ δεμηνηήησλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηε ζύγρξνλε αγνξά
εξγαζίαο.
•Αλ θαη νη ππνςήθηνη έρνπλ πςειό αθαδεκατθό επίπεδν, ππνιείπνληαη ζε
δεμηόηεηεο όπσο ε επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία.
•Η ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαιείηαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο κειινληηθνύο
εξγαδόκελνπο γηα κία νηθνλνκία βαζηζκέλε ζηε γλώζε θαη ηηο δεμηόηεηεο.

ΔΟΜΗ ΔΡΓΑΙΑ
Ππώηο κεθάλαιο :«Θεωπηηικό ςπόβαθπο»
Δεύηεπο κεθάλαιο :«κληπέρ και ήπιερ δεξιόηηηερ».
Σπίηο κεθάλαιο:«Οι ήπιερ δεξιόηηηερ»
Σέηαπηο κεθάλαιο:«Η ζημαζία ηων ήπιων δεξιοηήηων για ηην
αγοπά επγαζίαρ»
Πέμπηο κεθάλαιο:«Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ»

Έκηο κεθάλαιο :«Παποςζίαζη ςνενηεύξεων»
Έβδομο κεθάλαιο: «ςμπεπάζμαηα ηηρ έπεςναρ
Όγδοο κεθάλαιο :«σολιαζμόρ ςμπεπαζμάηων και Πποηάζειρ»

Γνώζη – ικανόηηηα- δεξιόηηηα
1. Γλώζε :είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αθνκνίσζεο ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ ηεο
κάζεζεο. Πξόθεηηαη γηα έλα ζύλνιν γεγνλόησλ, αξρώλ, ζεσξηώλ θαη
πξαθηηθώλ πνπ ζπλδένληαη κέζα ζε έλα πεδίν εξγαζίαο θαη κειέηεο.
2. Ιθαλόηεηα:Η ηθαλόηεηα βαζίδεηαη ζε έλα ζπλδπαζκό γλώζεσλ , δεμηνηήησλ
θαη ζπκπεξηθνξώλ (πξνζσπηθώλ, θνηλσληθώλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο). Η
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζπλδπαζκέλεο εθαξκνγήο απηώλ ζηελ πξάμε
θαζνξίδεη θαη ην επίπεδν ηεο ηθαλόηεηαο.

3. Γεμηόηεηα:ύκθσλα κε ην CEDEFOP (2010), δεμηόηεηα είλαη ε ηθαλόηεηα λα
εθηειεί εξγαζίεο θαη λα ιύλεη πξνβιήκαηα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΚΛΗΡΕ ΚΑΙ ΗΠΙΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
ΚΛΗΡΔ

ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ

Πξόθεηηαη γηα δεμηόηεηεο είλαη πνπ κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ, λα νξηζηνύλ θαη λα κεηξεζνύλ.
Μπνξνύλ ζπλήζσο λα αλαπηπρζνύλ κέζα από ηε κειέηε θαη ηελ θαηάξηηζε. Οη ζθιεξέο
δεμηόηεηεο κπνξεί λα δηδαρζνύλ ζην ζρνιείν, ζε ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είηε
κέζα από ηα βηβιία. Γηα απηέο ηηο δεμηόηεηεο νξίδνληαη ηα επίπεδα ηθαλόηεηαο θαη κηα
άκεζε δηαδξνκή γηα ηελ ππεξνρή.

ΗΠΙΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ
Απνηεινύλ ζύκπιεγκα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ, ηεο
θνηλσληθόηεηάο ηνπ, ηεο λννηξνπίαο θαη ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ ζπλεζεηώλ.
Οι ήπιερ δεξιόηηηερ ζςμπληπώνοςν ηιρ ζκληπέρ δεξιόηηηερ και πλέον είναι
απαπαίηηηερ για ηην ππόζληψη ζε μία θέζη επγαζίαρ.

ΔΙΑΦΟΡΕ ΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΝ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ
1.

Οη ήπηεο δεμηόηεηεο αλαθέξνληαη πεξηζζόηεξν ζηελ πξνζσπηθόηεηα
ηνπ αηόκνπ θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο
δεμηόηεηεο.

2.

Οη ζθιεξέο δεμηόηεηεο δηδάζθνληαη είηε από ηδξύκαηα είηε κέζα από
ηδησηηθή πξσηνβνπιία κέζσ εθπαηδεπηηθώλ - δηδαθηηθώλ
εγρεηξηδίσλ. Αληίζεηα, νη ήπηεο δεμηόηεηεο καζαίλνληαη ζηελ πξάμε,
κε δνθηκή θαη ζθάικα.

3.

Οη ζθιεξέο δεμηόηεηεο πεξηιακβάλνπλ θαλόλεο πνπ παξακέλνπλ νη
ίδηνη, αλεμάξηεηα από ηελ επηρείξεζε ή ηηο πεξηζηάζεηο ή ηα άηνκα
πνπ εκπιέθνληαη ζε θάπνηα δεδνκέλε ζηηγκή. Αληίζεηα, νη ήπηεο
δεμηόηεηεο πεξηιακβάλνπλ θαλόλεο πνπ αιιάδνπλ, αλάινγα κε ηελ
θνπιηνύξα ηεο εηαηξείαο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπλαδέιθσλ

Οι πιξ ρημαμςικέπ ήπιεπ δενιόςηςεπ

Για το 2015

Για το 2020
1.

επίλςση πολύπλοκυν πποβλημάτυν

1.

επίλςση πολύπλοκυν πποβλημάτυν

2.

Κπιτική σκέτη

2.

Σςντονισμόρ με άλλοςρ

3.

Δημιοςπγικότητα

3.

Διασείπιση ανθπώπυν

4.

Διασείπιση ανθπώπυν

4.

Κπιτική σκέτη

5.

Σςντονισμόρ με άλλοςρ

5.

Διαππαγμάτεςση

6.

Σςναισθηματική νοημοσύνη

6.

Έλεγσορ ποιότηταρ

7.

Κπίση και λήτη απουάσευν

7.

Πποσανατολισμόρ ςπηπεσίαρ

8.

Πποσανατολισμόρ ςπηπεσίαρ

8.

Κπίση και λήτη απουάσευν

9.

Διαππαγμάτεςση

9.

Ενεπγή ακπόαση

10.

Γνυστική Εςελιξία

10.

Δημιοςπγικότητα

Η ρημαρία ςωμ ήπιωμ δενιξςήςωμ ρςη ρύγυοξμη αγξοά
εογαρίαπ
•

•

•

Η επηηπρεκέλε εηζαγσγή ησλ ήπησλ
δεμηνηήησλ ζηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο
θνηηεηέο λα εληαρζνύλ ή λα
επαλεληαρζνύλ ζην εξγαηηθό δπλακηθό

•

ρνιεία Γ/βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ
Ακεξηθή ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά
αληηθείκελα δελ αμηνινγνύλ κνλάρα ηηο
γλώζεηο αιιά θαη θάπνηεο ήπηεο δεμηόηεηεο

•

Τπάξρεη ζεηηθή ζύλδεζε κεηαμύ ηεο
θαιιηέξγεηαο ζπγθεθξηκέλσλ ήπησλ
δεμηνηήησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ζε
πξνζσπηθό θαη επαγγεικαηηθό επίπεδν

•

Οη ήπηεο δεμηόηεηεο είλαη ηόζν ζεκαληηθέο
γηα ηνπο εξγνδόηεο πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ
σο «ην λνύκεξν έλα θξηηήξην
δηαθνξνπνίεζεο» γηα ηνπο αηηνύληεο κία
ζέζεο ζε όινπο ηνπ ηύπνπο απαζρόιεζεο.

Τπάξρεη έλα «θελό» αλάκεζα ζηηο
ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ησλ απνθνίησλ
θαη ησλ δεδνκέλσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο
αγνξάο εξγαζίαο
Οη ήπηεο δεμηόηεηεο απνδεηθλύνληαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζπνπδώλ θαη ζπκπιεξώλνπλ ηηο
«ζθιεξέο δεμηόηεηεο», πξνεηνηκάδνληαο
ηνλ θνηηεηή γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο.

κξπόπ ςηπ έοεσμαπ
κοπόρ ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ είλαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πόζνλ νη
εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη εμνηθεησκέλνη κε
ηηο ήπηεο δεμηόηεηεο θαη αλ θαη θαηά πόζνλ ηηο θαιιηεξγνύλ κέζσ ηεο
δηδαζθαιίαο.
Ειδικόηεποι ηα επεςνηηικά επωηήμαηα ηηρ παπούζα επγαζίαρ
είναι ηα παπακάηω
• εάλ νη εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ ην πεξηερόκελνπ ηνπ όξνπ ήπηεο
δεμηόηεηεο.
• πνηεο ήπηεο δεμηόηεηεο γλσξίδνπλ θαη ζεσξνύλ ζεκαληηθέο γηα ην καζεηή
• κε πνηεο ηερληθέο θαη κέζα νη θηιόινγνη θαιιηεξγνύλ ήπηεο δεμηόηεηεο
ζηνπο καζεηέο ηνπο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηεο
εηδηθόηεηάο ηνπο.

Μέθξδξπ
• Η κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε λα εθαξκνζηεί ζηελ παξνύζα
δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ε πνηνηηθή.
• Δίλαη θαηαλνεηό όηη ε πιήξεο απεηθόληζε ησλ απόςεσλ ησλ
ζπκκεηερόλησλ δύζθνια επηηπγράλεηαη, θαζώο ε πνηνηηθή έξεπλα
αλαθέξεηαη ζε κηθξό δείγκα ζπκκεηερόλησλ.
• Η κεξνιεςία από εκέλα θαη ησλ ζπκκεηερόλησλ, επηπιένλ, κπνξεί
λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ εγθπξόηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο
έξεπλαο (Creswell W. J., 2009).
• Η νπδέηεξε ζηάζε κνπ σο πξνο ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη
ζεκαληηθόο ζηόρνο ηεο έξεπλαο.

Δείγμα
• Η επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ
είλαη ηπραία, θαζώο πνιιέο από ηηο ήπηεο δεμηόηεηεο κπνξνύλ λα
πξνζεγγηζηνύλ θαη λα θαιιηεξγεζνύλ απνηειεζκαηηθόηεξα θαηά ηελ
πξνεθεβηθή θαη εθεβηθή ειηθία.
• Δηδηθόηεξα, ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα επηά (7) άηνκα (5 Γπλαίθεο, 2
Άλδξεο) θαη βξίζθνληαη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 25 – 50 εηώλ.

ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΡΔΤΝΑ

• Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε.
• Η εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη ην θαηάιιειν εξγαιείν πνπ κπνξεί
λα ζπκβάιεη ζηελ αλίρλεπζε ησλ απόςεσλ, ζηάζεσλ θαη κεζόδσλ.
• Θεσξείηαη θαηάιιειν θαζώο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζπιινγήο απόςεσλ
θαη εξκελεηώλ θαη θαηαγξαθήο ζπλαηζζεκάησλ.
• Μέζσ ηεο επηινγήο ηεο κε ηππνπνηεκέλεο ζπλέληεπμεο επηηξέπεηαη ε
κεγαιύηεξε εκβάζπλζε θαη ε επηινγή δηεπθξηληζηηθώλ εξσηήζεσλ,
θαζώο πξόθεηηαη γηα έλα πην επέιηθην εξγαιείν

Οδηγόρ ςνένηεςξηρ Εκπαιδεςηικών

• Γλσξίδεηε ηνλ όξν «ήπηεο δεμηόηεηεο ή “soft skills”;

• Μπνξείηε λα ηνλ αλαιύζεηε ή λα απαξηζκήζεηε θάπνηεο από απηέο;
• Γλσξίδεηε πσο ηα ηειεπηαία ρξόληα δηεμάγεηαη πνιύ κεγάιε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην
ξόιν ησλ ήπησλ δεμηνηήησλ θαη ηελ βαξύηεηά ηνπο ζηε ζύγρξνλε αγνξά εξγαζίαο.
Δζείο θαιιηεξγείηε κέζα από ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθεηε θάπνηεο από ηηο ήπηεο
δεμηόηεηεο πνπ αλαθέξαηε;
• Μπνξείηε λα αλαθεξζείηε ζπγθεθξηκέλα ζην κάζεκα, ηελ δξαζηεξηόηεηα ή ηε
κέζνδν πνπ εθαξκόζαηε θαη ηηο ήπηεο δεμηόηεηεο πνπ επηδηώθαηε λα θαιιηεξγήζεηε;
• Οη νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζαο βνεζνύλ
πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή;

• Ση ζα πξνηείλαηε λα αιιάμεη ώζηε λα ελζαξξπλζεί αθόκε πεξηζζόηεξν ε θαιιηέξγεηα
ησλ ήπησλ δεμηνηήησλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε;

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
Η ζπλέληεπμε δνκήζεθε βάζεη ησλ παξαθάησ αμόλσλ :
• Δάλ γλσξίδνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ όξνπ ήπηεο δεμηόηεηεο θαη πνηεο
ήπηεο δεμηόηεηεο γλσξίδνπλ .
• ε πνην γλσζηηθό αληηθείκελν, πνηα ηάμεο θαη βαζκίδαο θαη κε πνηεο
δξαζηεξηόηεηεο θαιιηεξγνύλ θάπνηα ήπηα δεμηόηεηα.
• Δάλ Οη νδεγίεο θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη βνεζεηηθά ζε
ζρέζε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηελ ήπησλ δεμηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ καζήκαηνο θαη πνηεο πξνηάζεηο έρνπλ ζε ζρέζε κε ηελ
αμηνπνίεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ήπησλ δεμηνηήησλ ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Δπνκέλσο κε βάζε ηνπο παξαπάλσ άμνλεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν
ζρνιηαζκόο ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ.

Σο πεπιεχόμενου του όπου «ήπιερ δεξιότητερ»
• Όινη νη ζπλεληεπμηαδόκελνη θαη ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηνλ όξν.
• Οη πεξηζζόηεξνη ηηο ραξαθηήξηζαλ σο «δεμηόηεηεο δσήο» πνπ δελ είλαη
ζεκαληηθέο κόλν γηα ηελ εξγαζία ηνπ αηόκνπ αιιά γηα νιόθιεξε ηε δσή
ηνπ.
• Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνύζα έξεπλα, θαηά
νκνθσλία, ππνζηήξημαλ ηε ζεκαζία ησλ ήπησλ δεμηνηήησλ θαη ηελ
αλάγθε θαιιηέξγεηαο ηνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
• Παξόια απηά, ππήξρε κία δπζθνιία ζηελ απαξίζκεζε θάπνησλ ήπησλ
δεμηνηήησλ πνπ γλσξίδνπλ.
• Δπηπιένλ παξαηεξήζεθε πσο αξθεηέο θνξέο πξνέβαηλαλ ζε πεξηγξαθή
κίαο δεμηόηεηαο ρσξίο λα κπνξνύλ εύθνια λα ηελ απνδώζνπλ κε κία
ιέμε ή θξάζε.
• ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηελ ίδηα
ήπηα δεμηόηεηα δηέθεξε.

Γνωζηικό ανηικείμενο και καλλιέπγεια ηων ήπιων δεξιοηήηων

• Μαζήκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ θάπνηεο δξάζεηο γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ησλ ήπησλ δεμηνηήησλ είλαη θπξίσο καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηελ
Γ Γπκλαζίνπ θαη Α, Β ηάμε ηνπ Λπθείνπ.
• Οη ήπηεο δεμηόηεηεο πνπ εληόπηζαλ νη δηδάζθνληεο πσο θαιιηεξγνύλ κέζα από
δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπο είλαη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Η πξνθνξηθή παξνπζίαζε
Η επηθνηλσλία ζε πξνθνξηθό θαη γξαπηό ιόγν
Η δηαρείξηζε ρξόλνπ
Η ζπλεξγαζία
Η θξηηηθή ζθέςε
Η δεκηνπξγηθόηεηα
Η ιήςε απνθάζεσλ
Η ελζπλαίζζεζε

• Πξέπεη λα επηζεκαλζεί, πσο όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηόληζαλ πσο ε θαιιηέξγεηα ησλ
παξαπάλσ ήπησλ δεμηνηήησλ γίλνληαη ζε δεύηεξν επίπεδν.

Αναλςηικά ππογπάμμαηα και οδηγίερ ηος ςποςπγείος Παιδείαρ
• Σν Τπνπξγείν αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε ησλ ήπησλ δεμηνηήησλ θαη
πξνζπαζεί λα ζπκπεξηιάβεη δξάζεηο θαη πξνηάζεηο αιιά παξακέλνπλ αλεδαθηθέο
θαη κε πινπνηήζηκεο.
• Θα πξέπεη λα ππάξρεη πην απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ Τπνπξγείνπ,
ησλ εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη ησλ καζεηώλ γηα ηε δηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ
πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ήπησλ δεμηνηήησλ, αιιά νη νδεγίεο θαη
αιιαγέο πνπ πξνηείλεη ην Τπνπξγείν είλαη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε.
• Σν απαηηεηηθό ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα δελ επηηξέπεη λα δηεμάγνληαη
ζπρλά ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηόηεηεο.
• Σεξάζηην ξόιν δηαδξακαηίδεη ε δηάζεζε θαη ε πξσηνβνπιία ηνπ δηδάζθνληα.
• Η αλαδηάξζξσζε ηεο ύιεο θαη ρξνληθή πξόβιεςε γηα ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο
πξνηάζεθαλ σο ιύζεηο πξνο ηε θαηεύζπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ήπησλ
δεμηνηήησλ θαη δόζεθε έκθαζε ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ δηδάζθνληα γηα ηέηνηεο
παξάιιειεο δξάζεηο.
• Υξεηάδεηαη αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηελ
γεληθή θαηεύζπλζε θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ.

ςμπεπάζμαηα
• Γελ ππάξρεη επηκόξθσζε θαη εηο βάζνο γλώζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο
ήπηεο δεμηόηεηεο θαη ζηνπο ηξόπνπο θαιιηέξγεηάο ηνπο.

• Σν ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ιόγσ ηνπ όγθνπ ηεο ύιεο θαη ηνπ
εμεηαζηνθεληξηθνύ ζηόρνπ ηνπ, δελ επελδύεη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ
ήπησλ δεμηνηήησλ, αλ θαη αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ηνπο.
• Η θαιιηέξγεηα ησλ ήπησλ δεμηνηήησλ ελαπόθεηηαη ζηελ πξσηνβνπιία
θαη δηάζεζε ηνπ δηδάζθνληα, θαηά θύξην ιόγν, έηζη όπσο είλαη
δηακνξθσκέλν ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα.
• Πεξηζζόηεξν ελδείθλπληαη ηα θηινινγηθά καζήκαηα ηνπ Λπθείνπ γηα
ηέηνηεο δξάζεηο.

Πποηάζειρ
• Οη ήπηεο δεμηόηεηεο πξέπεη λα απνηειέζνπλ ππιώλα ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έηζη ώζηε νη απξηαλνί εξγαδόκελνη λα κπνξνύλ
λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
• Δίλαη επηηαθηηθή ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ έλλνηα, ην
πεξηερόκελν, ηε ζεκαζία θαη ηηο δηδαθηηθέο κεζόδνπο θαιιηέξγεηαο ησλ
ήπησλ δεμηνηήησλ.
• Υξεηάδεηαη αλαδηάξζξσζε ηεο ύιεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ν ρξόλνο θαη
δπλαηόηεηα γηα δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ θαιιηέξγεηα
ησλ ήπησλ δεμηνηήησλ.
• Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα κηθξόηεξν αξηζκό καζεηώλ αλά ηάμε,
ώζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ε δξαζηεξηόηεηα πνπ νξγαλώλεηαη από
ηνλ εθπαηδεπηηθό.
• Υξεηάδεηαη αλαπξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ γλσζηηθώλ
αληηθείκελσλ ηνπ θιάδνπ ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ ώζηε νη ήπηεο
δεμηόηεηεο λα απνηεινύλ βαζηθό δηδαθηηθό ζηόρν θαη όρη παξάιιειε θαη
πξναηξεηηθή δξάζε.

σέδια μαθήμαηορ
Πξνηάζεθαλ δύν ζρέδηα καζήκαηνο κε βαζηθό δηδαθηηθό ζηόρν ηελ
θαιιηέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ ήπησλ δεμηνηήησλ. Σα γλσζηηθά
αληηθείκελα πνπ επηιέρζεθαλ είλαη ηα παξαθάησ:
• Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, ηεο Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ
• Ιζηνξία ηνπ αξραίνπ Κόζκνπ, ηεο Α ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ.

Δενιόςηςεπ πξσ επιλέυθηκαμ:
•
•
•
•
•
•
•

ζπλεξγαζία
ιήςε απόθαζεο
πξνθνξηθή παξνπζίαζε
ελζπλαίζζεζε
θξηηηθή θαη αθαηξεηηθή ζθέςε
ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ
δεκηνπξγηθόηεηα

ΔΤΦΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α

