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OECD Education 2030 stakeholders have co-developed a “learning compass”  that shows how young people can 
navigate their lives and their world.

http://www.oecd.org/education/2030/



Σχετικά με το 
έργο

Στο πρόγραμμα CREATIONS, ένα έργο που χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 16 εταίροι από δέκα 
ευρωπαϊκές χώρες αναπτύσσουν δημιουργικές 
προσεγγίσεις βασισμένες στην τέχνη για μια 
συναρπαστική τάξη επιστήμης.

Οι εταίροι προγραμματίζουν ποικίλες εκδηλώσεις με 
θέατρο, φωτογραφία, εκθέσεις στις οποίες οι νέοι μπορούν 
να βιώσουν έναν ενεργό και παιχνιδιάρικο ρόλο μέσα στην 
επιστήμη και την έρευνα. Το CREATIONS θα δημιουργήσει 
ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο επιστημόνων, εκπαιδευτικών, 
καλλιτεχνών και μαθητών.

Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 και διαρκεί τρία 
χρόνια. Θα ολοκληρωθεί το Νοέμβρη του 2018

Πώς μπορεί να αυξηθεί το ενδιαφέρον των νέων για 
την επιστήμη;



Στόχοι του 
έργου

Το CREATIONS στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των νέων στα αντικείμενα STEM (επιστήμη, 
τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά) και στην αξιοποίηση των 
ταλέντων στην επιστημονική σταδιοδρομία::

• δίνοντας στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τη 

δυνατότητα να πειραματιστούν με πολλούς διαφορετικούς 

χώρους, δραστηριότητες, προσωπικές ταυτότητες και 

ανθρώπους
• προσομοιώνοντας το έργο του επιστήμονα και του ερευνητή 

στην τάξη
• προωθώντας την καλύτερη κατανόηση του τρόπου 

λειτουργίας της επιστήμης
• ενισχύοντας τις φιλοδοξίες σταδιοδρομίας των μαθητών
• ενθαρρύνοντας και ενδυναμώνοντας τους εκπαιδευτικών 

των επιστημών να επηρεάσουν την αλλαγή
• εφαρμόζοντας και προωθώντας τη διδασκαλία και τη 

μάθηση με βάση την έρευνα
• τη μάθηση και την (αυτο) δημιουργία σε συναισθηματικά 

πλούσια περιβάλλοντα εκμάθησης
• τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων



Εταίροι

Το πρόγραμμα 

CREATIONS ενώνει 

τους 

συμμετέχοντες από 

τη Νορβηγία, τη 

Σουηδία, τη 

Φινλανδία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, 

τη Γερμανία, τη 

Γαλλία, την 

Ελβετία, την 

Ισπανία, τη Σερβία, 

την Ελλάδα

και τη Μάλτα.



Ποιοτική έρευνα 
Η ποιοτική έρευνα είναι μια επιστημονική μέθοδος παρατήρησης για 

τη συλλογή μη-αριθμητικών δεδομένων. Αυτός ο τύπος έρευνας 

"αναφέρεται στις έννοιες, τους ορισμούς των εννοιών, τα 

χαρακτηριστικά, τις μεταφορές, τα σύμβολα και την περιγραφή των 

πραγμάτων" και όχι στις "μετρήσεις ή τα μέτρα τους".

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. The discovery of grounded theory: 

Strategies for qualitative research. Transaction publishers, 2009.

Gobo, G.. The renaissance of qualitative methods. In Forum Qualitative 

Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, Vol. 6, No. 3, 2005.

Smith, J. A. (Ed.). Qualitative psychology: A practical guide to research 

methods, Sage, 2015.



Grounded Theory 
(Θεμελιωμένη θεωρία)
Η Θεμελιωμένη θεωρία (GT) είναι μια συστηματική μεθοδολογία 
στις κοινωνικές επιστήμες που περιλαμβάνει την κατασκευή 

θεωρίας μέσω της μεθοδολογικής συλλογής και ανάλυσης 
δεδομένων. Λειτουργεί επαγωγικά, σε αντίθεση με την υποθετική-
απαγωγική προσέγγιση. Μια μελέτη που χρησιμοποιεί GT είναι πιθανό 
να ξεκινήσει με μια ερώτηση, ή ακόμα και μόνο με τη συλλογή 
εμπειρικών δεδομένων. 

Καθώς οι ερευνητές αναθεωρούν τα δεδομένα που συλλέγονται, 
εμφανίζονται επαναλαμβανόμενες ιδέες, έννοιες ή στοιχεία και 
επισημαίνονται με κωδικούς που εξάγονται από τα δεδομένα. Καθώς 
συλλέγονται περισσότερα δεδομένα και επανεξετάζονται, οι κωδικοί 
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε έννοιες και στη συνέχεια σε 

κατηγορίες που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη νέα θεωρία. 

Είναι αρκετά διαφορετική από το παραδοσιακό μοντέλο έρευνας, όπου 
ο ερευνητής επιλέγει ένα υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο και μόνο τότε 
συλλέγει δεδομένα για να δείξει πώς η θεωρία κάνει ή δεν ισχύει για 
το υπό μελέτη φαινόμενο.



Απαγωγική έρευνα (deductive) Από το Γενικό στο Ειδικό  :

Διερεύνηση του προβλήματος με βάση υφιστάμενες γενικές θεωρητικές αρχές 

αναφορικά με σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες και τις μεταξύ τους 

σχέσεις

Με βάση αυτές τις υποθέσεις και πριν τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων, 

επιλέγονται οι μεταβλητές που θα διερευνηθούν και διατυπώνονται συγκεκριμένες 

ερευνητικές υποθέσεις.

Συλλογή απαιτούμενων δεδομένων και με βάση τα επιμέρους αυτά πραγματικά 

περιστατικά γίνεται αποδοχή ή απόρριψη των από τα προηγούμενα βήματα 

διατυπωθεισών υποθέσεων 

Επαγωγική έρευνα (Inductive) Από το Ειδικό στο Γενικό :

Η πορεία της έρευνας καθοδηγείται από επιμέρους παρατηρήσεις πραγματικών 

περιπτώσεων στοχεύοντας στη διατύπωση γενικών προτάσεων, αρχών ή κανόνων 

που ερμηνεύουν ευρύτερες ομάδες ομοειδών φαινομένων

Τα ίδια τα γεγονότα υποδεικνύουν ποιες μεταβλητές είναι σημαντικές για τη 

διαμόρφωση του φαινομένου και ποιες ερευνητικές υποθέσεις θα πρέπει να 

διατυπωθούν για τις μεταξύ τους πιθανές σχέσεις 

Η Χρήση των δυο συνδυάζει την Απαγωγή του Αριστοτέλη με την Επαγωγή 

του Bacon





Ο συνδυασμός των μεθοδολογικών 
προσεγγίσεων (ΕΚΠΑ)

Η μεθοδολογία της έρευνας μας περιλαμβάνει τόσο 

ποιοτικές, ποσοτικές όσο και θεμελιωμένες μεθόδους. 

Αυτός ο συνδυασμός μεθοδολογικών εργαλείων απαιτείται 

για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας. 

Επιπλέον, ένας "συνδυασμός μεθόδων σχεδιασμού" μπορεί 

να μας οδηγήσει σε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα και 

επιτρέπει μια αμοιβαία επικύρωση των ποιοτικών και 

ποσοτικών αποτελεσμάτων παρέχοντας μια σαφή λογική 

για την επιλογή κάθε μεθόδου.



Σχεδιασμός αποτελεσματικών 
μαθησιακών περιβαλλόντων που 
υποστηρίζουν τη δημιουργικότητα 
στην έρευνα (ΕΚΠΑ)

Κύρια σημεία για τα περιβάλλοντα εκμάθησης:

(1) οι συνεισφορές των εταίρων του έργου στον εντοπισμό 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών σχετικά με τα μαθησιακά 

περιβάλλοντα,

(2) σχετικά ευρωπαϊκά έργα που στοχεύουν στην προώθηση 

και υποστήριξη της διδασκαλίας των θετικών επιστημών 

(PATHWAY, Ανακαλύψτε το COSMOS, CREAT-IT) και

(3) ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με βασικά 

στοιχεία και χαρακτηριστικά για το σχεδιασμό 

αποτελεσματικών μαθησιακών περιβαλλόντων που ενισχύουν 

τη δημιουργικότητα και τις προσεγγίσεις που βασίζονται 

στην έρευνα.



Σχεδιασμός αποτελεσματικών 
μαθησιακών περιβαλλόντων που 
υποστηρίζουν τη δημιουργικότητα 
στην έρευνα (ΕΚΠΑ)
Προκλήσεις στο σχεδιασμό αποτελεσματικών 

μαθησιακών περιβαλλόντων

Μια πρόσφατη εθνογραφική μελέτη των Craft et al (2013) 

ανακάλυψε ότι υπήρχαν τρία βασικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των δημιουργικών παιδαγωγικών

Ο Eisner (2004) περιγράφει έξι ποιοτικά μορφές σκέψης που 

καλλιεργούνται

Η αυτοσχεδιαστική αντίληψη του McWilliam (2008) του 

δασκάλου ως "αναμεταδότη "

Το έργο του Jefrey (2006) για τη Δημιουργική Μάθηση και τις 

Προοπτικές των Μαθητών  - έκθεση της ΕΕ

Ερευνητικές Υποδομές  και βασισμένες σε ΤΠΕ



Σχεδιασμός αποτελεσματικών 
μαθησιακών περιβαλλόντων που 
υποστηρίζουν τη δημιουργικότητα 
στην έρευνα (ΕΚΠΑ)
Κοινότητες πρακτικής

Προσομοιώσεις

Περιβάλλοντα Βασισμένα στην Τέχνη 

Διαλογικός χώρος / επιχειρηματολογία

Πειραματισμός (Επιστημονικά εργαστήρια και 

εφαρμογές eScience)

Επισκέψεις σε ερευνητικά κέντρα (εικονικά / 

φυσικά)

Επικοινωνία των επιστημονικών ιδεών στο κοινό



Demonstrators Following the 
CREATIONS Pedagogical Framework

• Με βάση το πλαίσιο του έργου

• Ενσωμάτωση των προτεινόμενων χαρακτηριστικών  του 

CREATIONS



Country distribution 



A short journey to the infnitely small 

Fundamentals of Particle Physics 

Smyrnaiou Zacharoula, Liana Petropoulou, Zois 

Asimakopoulos, George Philippou

 April 2016

• The Standard Model
•Building blocks: particles and 
forces
• Current areas of research - 
NEUTRINOS 



•What is the universe made of?
•Which are the fundamental particles? 
•How many diferent types of matter 
particles exist?
•What are the ‘anti-particles’?

Top Mysteries of the Universe

What does C.E.R.N stand for?

What are the goals of CERN’s  research?



 THOMSON

John Thomson discovered the electron and 
proposed a model for the structure of the 
atom. Thomson’s model was known as the 
"Plum Pudding Model” (or "Raisin Bread 
Model.") 



1911
Rutherford found a nucleus in 
the atom by fring alpha 
particles at gold and observing 
them bounce back

Rutherford: atoms are not 
elementary particles!

Precursor of modern scattering experiments at accelerator

http://www.mhhe.com/physsci/chemis
try/essentialchemistry/fash/ruther14.
swf

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/ruther14.swf
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/ruther14.swf
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/ruther14.swf


1.   
www.cs.sbcc.edu/physics/solar/s
ciencesegment/
bohratom.swf

Bohr’s Model
RULE 1: Electrons can orbit 
• only at certain allowed 
distances from the nucleus. 
• in fxed, circular orbits (or 
energy levels) around the 
nucleus, called electron 
shells.

RULE 2: Atoms radiate 
energy when an electron 
jumps from a higher-energy 
orbit to a lower-energy orbit. 
Also, an atom absorbs energy 
when an electron gets 
boosted from a low-energy 
orbit to a high-energy orbit
NB. electrons furthest 
from the nucleus have 
higher energy

http://spiff.rit.edu/classes/phys301/lectures/spec_lines/Atoms_Nav.swf
http://www.cs.sbcc.edu/physics/solar/sciencesegment/bohratom.swf
http://www.cs.sbcc.edu/physics/solar/sciencesegment/bohratom.swf
http://www.cs.sbcc.edu/physics/solar/sciencesegment/bohratom.swf
http://www.cs.sbcc.edu/physics/solar/sciencesegment/bohratom.swf


Erwin Schrödinger

Erwin Schrödinger took the Bohr 
atom model one step further.  
The quantum mechanical model of 
the atom :
•does not defne the exact path of an 
electron
•predicts the odds of the location of 
the electron This model  can be  portrayed as a 

nucleus surrounded by an electron cloud. 
Where the cloud  is most  dense, the 
probability of fnding the electron is 
greatest, and  conversely, the  electron 
is less likely to be in a less dense area of 
the cloud. 

Imagine, as the electron moves it leaves a trace of where it 
was 



Video CERN: ‘The 
Standard Model of 

Particle Physics’ (5.02 
min))

 

2nd Worksheet

https://www.youtube.com/watch?v=V0KjXsGRvoA

https://www.youtube.com/watch?v=V0KjXsGRvoA


‘The Adventure of 
particles’: Interactive 

Simulation
http://pdg.web.cern.ch/pdg/cp
ep/startstandard.html

3rd  Worksheet

http://pdg.web.cern.ch/pdg/cpep/startstandard.html
http://pdg.web.cern.ch/pdg/cpep/startstandard.html


Περιγραφή του λογισμικού 
«Εξερευνώντας τα νετρίνο».



Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων εμπλοκή των υποκειμένων της 

έρευνας σε τρεις φάσεις.

1η φάση: Γνωριμία με χαρακτηριστικά υποατομικών σωματιδίων με 

αξιοποίηση web 2.0 εργαλείων και πολυμεσικού υλικού 

Ανάλυση δραστηριοτήτων



3η φάση: οι μαθητές αναζητούν στον παγκόσμιο ιστό μια διαφορετική 

αντίδραση δημιουργίας νετρίνο, την οποία καλούνται στην συνεχεία να 

μετατρέψουν σε προσομοίωση αξιοποιώντας τα προκατασκευασμένα 

μπλοκ κώδικα Logo που τους παρέχονται.

κάθε ομάδα μαστορεύει και αναπροσαρμόζει υφιστάμενες 

προσομοιώσεις, και μοιράζεται το ψηφιακό δόμημα που δημιούργησε με 

τις υπόλοιπες ομάδες. Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια όπου 

παρέχεται ανατροφοδότηση από ομοίους.

Ανάλυση δραστηριοτήτων – 3η φάση

Σύνδεση μοντελοποίησης - κονστραξιονισμού στην 
φάση της κατασκευής μικρόκοσμου από τους 

μαθητές.



http://pdg.web.cern.ch/pdg/cpep/summary_inter.ht
ml

1.Which interactions act on neutrinos? 
2.Which force carriers have not been 
observed? 
3. What does stable matter around us 
contain?

http://pdg.web.cern.ch/pdg/cpep/summary_inter.html
http://pdg.web.cern.ch/pdg/cpep/summary_inter.html


Leptons vs Quarks



 The most familiar 
member of this 
group is the 
electron, but there 
are also similar, 
heavier (and hence 
more energetic) 
particles called the 
muon and the tau. 

1. The Leptons

For each one of these, there is a smaller 
“partner” called a neutrino – the electron 
neutrino, the muon neutrino and the tau 
neutrino.Each of these 6 also has an antiparticle, for 
example, the anti-electron or positron.



2.  The Quarks

The quarks are not capable of 
independent existence, and are 
found only as groups, making up 
larger particles (called “hadrons” (eg. 
Proton, neutron). 

The quarks have mass and 
electric charge. The electric 
charges are either +⅔ or -⅓ for 
quarks, and -⅔ or +⅓ for the 
matching anti-quarks.

There are 6 quarks: up, down, charm, 
strange, bottom and top. The “everyday” 
quarks are the up and down quarks. For each 
quark there is an anti-quark.

They also have spin of  ±½. There is 
also another property called “colour” 
charge, which comes in 3 varieties, red, 
green and blue. 













 

Embodied Learning

full body movements

gestures

facial expressions

emotional involvement

Multiple representational 
systems

verbal communication

non- verbal communication (Emdodied 
Learning)/ kinesthetic representation

digital representation

Art

            Analogical Reasoning 

  Familiarization with the base  

Finding common characteristics 

between the base and the target 

concept    

Underlining the parts where the 

analogy collapses  

 

Results from Qualitative analysis 

 (NKUA) 



Προβληματισμοί 
1. Δημιουργία νέου πλαισίου στη ΔΦΕ? Από τον πειραματισμό, και τα 

λογισμικά μοντελοποίησης σε ένα νέο ανοικτό πλαίσιο με πολλές 

παραμέτρους και εισόδους?

2. Συνύπαρξη μοντελοποίησης και αναλογικής σκέψης?

3. Εκμαίευση ή δημιουργία νέων ιδεών / προσωπικών ερμηνευτικών σχημάτων?

4. Χρήση και των δυο ημισφαιρίων του εγκεφάλου?

5. Πρόκληση ενδιαφέροντος μέσω της ενσώματης αναπαράστασης – 

πραγματικής ή εικονικής? 

6. Μετάφραση από το συμβολικό στο επιστημονικό?

7. Σύνδεση τριών αναπαραστασιακών συστημάτων για την οικοδόμηση των 

επιστημονικών ιδεών? 

8. Εννοιολογική αλλαγή και ανάπτυξη μεταγνώσης?







4 levels of argumentation

(1) a claim versus a 
counter-claim/claim

(3) a series of claims or 
counter-claims with either 
data, warrants, or backings

(2) a claim versus a 
claim with either data, 
warrants, or backings

(4) a claim with a 
rebuttal/rebuttals

1 2 3
0

5

10

15

20

Level of argumentation 

level 1 level 2 level 3 level 4

Results from Qualitative analysis  (NKUA) 



Contacts

Project Management and 
Coordination;
Assessment and Validation 
University of Bayreuth
franz.bogner@uni-bayreuth.de

CREATIONS Pedagogical 
Framework 
University of Exeter
K.A.Chappel@exeter.ac.uk

User Communities Support 
Elinogermaniki Agogi
sotiriou@scienceview.gr

Creations Demonstrators 
National and Kapodistrian 
University of Athens
zsmyrnaiou@ppp.uoa.gr
sotiriou@scienceview.gr

Implementation 
European Organisation for Nuclear 
Research
angelos.alexopoulos@cern.ch

Raising Awareness and 
Exploitation
Rhine-Waal University of Applied 
Sciences
alexander.gerber@hsrw.eu

Project`s website: www.creations-
project.eu

mailto:franz.bogner@uni-bayreuth.de
file:///media/pkst/3425-7BE3/%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97-%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%9D/http:%2F%2FK.A.Chappel@exeter.ac.uk%2F
mailto:sotiriou@scienceview.gr
mailto:zsmyrnaiou@ppp.uoa.gr
mailto:sotiriou@scienceview.gr
mailto:mick.storr@cern.ch
mailto:alexander.gerber@hsrw.eu


Ένα Ευρωπαϊκό παιχνίδι 
επιχειρηματικότητας με στόχο την 
εκπαίδευση και καθοδήγηση μαθητών, 
φοιτητών και νέων ανέργων για την 
απόκτηση πολλαπλών επιχειρηματικών, 
οικονομικών και μαθηματικών δεξιοτήτων 
– Παρουσίαση του EU project P4G

Το έργο Play4Guidance λαμβάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης



P4G partners

Τι ε
ίναι η

 

επ
ιχειρ

ηματικότητ

α;;



Προσομοίωση Αγοράς

Έσοδα-
κέρδος

Προκλήσε
ις

Πελάτες
Πόρ
οι

Προώθησ
η στην 
αγορά

Επένδυσ
η





Κατηγορία Ικανοτήτων και  αλληλεσύνδεσή τους

Ικανότητες Αλληλένδετες ικανότητες

Αναλυτική σκέψη Αναζήτηση πληροφοριών

Οργάνωση και ποιότητα

Εξειδίκευση/Εμπειρία Οργάνωση και ποιότητα

Προσανατολισμός προς το αποτέλεσμα

Ευελιξία Καινοτομία

Λήψη αποφάσεων Προσανατολισμός προς το αποτέλεσμα

Αναλυτική σκέψη

Ευελιξία

(1) Εσωτερικό εργαλείο αξιολόγησης 
(αυτοματοποιημένη λειτουργία του 

παιχνιδιού)



(2) Εσωτερικό εργαλείο αξιολόγησης 
(αυτοματοποιημένη λειτουργία του 

παιχνιδιού)

Τελική αναφορά Αλληλοεξαρτώμενες 
μεταβλητές



IO  1 : Comparative Analysis of European 
upper secondary schools and alternating 
training systems

Assis. Prof. Zacharoula Smyrnaiou 



The 4 typologies of alternating 
training

‘Alternating training’, an 

umbrella term that 

incorporates all forms of 

education or training, 

combining periods in an 

educational institution or 

training centre and in the 

workplace. 



Basic diferences between Work-
based VET and School-based VET



DESCI’s approach and underlying objectives 



DESCI’s Generic Scheme of Skills



Living Lab in DESCI, Fabrizio L. Ricci, 2016

The European Network of Living 
Labs  ENoLL
defnes a Living Lab as 

“an open innovation environment in 
real-life settings in which user-driven 
innovation is fully integrated within 

the co-creation process for new 
services, products and societal 

infrastructures”. 

What’s Living Lab?





 Nέες πηγές ανάπτυξης για την επίτευξη ισχυρότερης, πιο 

περιεκτικής και πιο βιώσιμης ανάπτυξης

 Οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτονται 

δημιουργικά, να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 

νέες θέσεις εργασίας, νέες διαδικασίες και μεθόδους, νέους 

τρόπους σκέψης και διαβίωσης, νέες επιχειρήσεις, νέους 

τομείς, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέα κοινωνικά 

μοντέλα

 Συνεργασία με άλλους για να αξιοποιήσουν τις 

υπάρχουσες γνώσεις για να δημιουργήσουν νέες γνώσεις

Καινοτομία 



Πολυεπίπεδες δεξιότητες
 (transversal skills)

πολυεπίπεδες δεξιότητες 
(transversal skills) 
αποκτώνται  κατά τη 
διάρκεια οποιασδήποτε 
δραστηριότητας & μπορούν 
να εφαρμοστούν σε 
μεταγενέστερο στάδιο σε 
νέες καταστάσεις, δηλαδή 
μπορούν να μεταφερθούν 

Transver
sal skill 
cycle

Skill 
acquisitio

n

Skill 
transfer

Skill 
progressi

on

Skill 
match



Αναλυτική Σκέψη: Η ικανότητα συστηματικής ανάλυσης 
των προβλημάτων.
Δέσμευση για Μάθηση: Η ικανότητα ενεργής επιδίωξης 
της μάθησης και ανάπτυξης ανταγωνιστικότητας. 
Πραγματογνωσία: Η ικανότητα ανάληψης 
επαγγελματικών θέσεων εργασίας.
Ευελιξία: Η ικανότητα αποτελεσματικής προσαρμογής σε 
ποικίλες καταστάσεις.
Αναζήτηση Πληροφοριών: Ικανότητα εύρεσης και 
καταγραφής πληροφοριών για την αύξηση των γνώσεων ή 
την εξεύρεση λύσεων. 
Καινοτομία & Δημιουργικότητα: Η ικανότητα 
δημιουργίας κάτι νέου προκειμένου να ξεκινήσει μια καλή 
επιχείρηση. 
Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα: Η ικανότητα να 
θέτει κανείς στόχους απόδοσης, αποτελεσματικούς 
στόχους και μέτρα.
Λήψη Αποφάσεων: Η ικανότητα  λήψης αποφάσεων.

Παραδείγματα soft & 
transversal skills



Η συνεισφορά του DESCI 

PREPARE (the teachers), INSPIRE AND MOTIVATE (the students), 

SUPPORT  (all the actors in their operational work), EVALUATE  

(the activities carried out)

Developing and Evaluating Skills 
for Creativity and Innovation

Γνωρίζ
οντας

Σχεδιάζοντ
ας

Εφαρμόζοντα
ς

Αξιολογώντας



Παρεξηγήσεις… για τις δεξιότητες

Σημασία έχουν οι γνώσεις, τα 
άλλα βρίσκονται στην πορεία…

Είναι έμφυτες και 
αποτελούν χαρίσματα…

Γεννιέσαι επικοινωνιακός 
δεν γίνεσαι



Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βασικών Δεξιοτήτων (European Basic Skills 
Network)
http://www.basicskills.eu/
CEDEFOP (2008) The shift to learning outcomes, Conceptual, 
political and practical developments in Europe, 
http://www.anpcdefp.ro/userfles/the_shift_towards_lo_en.pdf
Commission Communication : Rethinking Education: Investing 
in skills for better socio-economic outcomeshttp://
ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/rethinking-educ
ation_en

http://www.basicskills.eu/
http://www.basicskills.eu/
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/the_shift_towards_lo_en.pdf
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/the_shift_towards_lo_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/rethinking-education_en
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/rethinking-education_en
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/rethinking-education_en
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism/rethinking-education_en


Σας ευχαριστώ!!!
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