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UNESCO
Αρχές μάθησης 21ου αιώνα

Μαθαίνω να μαθαίνω 

Μαθαίνω να κάνω 

Μαθαίνω να είμαι

Μαθαίνω να συνυπάρχω

4 πυλώνες
της

εκπαίδευσης



ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
1ος πυλώνας και τι κάνουμε

γι ΄αυτό



ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
- Μνήμη 
- Φαντασία 
- Επιχειρηματολογία
- Επίλυση προβλημάτων 
- Κριτική σκέψη



\

Εξατομικευμένη μάθηση
Ολιγομελή τμήματα
Κλίμα εμπιστοσύνης

Κάλυψη γνωστικών κενών
Οργάνωση της ύλης

Επαναλήψεις
Διαγωνίσματα προσομοίωσης

 
 



Εξειδίκευση σε κάθε
γνωστικό αντικείμενο.

Διαρκής επιμόρφωση σε
παιδαγωγικές μεθόδους
και διδακτικά εργαλεία.



Οι νέες εκδόσεις του
Εκπαιδευτηρίου αποτελούν τον
σύμμαχο της επιτυχίας.

- Επεξηγήσεις όρων
- Θεωρία με παραδείγματα
- Δειγματικές απαντήσεις
- Επιπλέον υλικό για εξάσκηση
- Ασκήσεις διαβαθμισμένης
δυσκολίας
- Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων



Γλωσσομάθεια
 

Από το 2022-2023
περισσότερες ώρες για τη

διδασκαλία των ξένων
γλωσσών.

 
Νέα βιβλία που

υποστηρίζουν την
επαυξημένη πραγματικότητα. 



Επιπλέον ώρες Αγγλικών σε σύγκριση με το βασικό ωρολόγιο
πρόγραμμα ανά τάξη:

Α΄ γυμνασίου - 1
Β΄ γυμνασίου - 1
Γ  γυμνασίου - 1
Α΄ Λυκείου - 1
Β΄ Λυκείου - 2
Γ΄ Λυκείου - 

Επιπλέον μία (1) ώρα για τη διδασκαλία της Γαλλικής/
Γερμανικής Γλώσσας σε κάθε τάξη.
Πρόσθετα για την προετοιμασία πτυχίων.





Αναμόρφωση του
προγράμματος της μελέτης

 
Τρία τμήματα 

Λιγότεροι μαθητές ανά
τμήμα

Αποκλειστικά εκαιδευτικοί
που διδάσκουν και στο
ωρολόγιο πρόγραμμα



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΣΗ

2ος πυλώνας και τι κάνουμε 
γι ΄αυτό





Δεξιότητες μάθησης 
21ου αιώνα (4cs) 

 
Κριτική σκέψη
Επικοινωνία
Συνεργασία

Δημιουργικότητα
 



Οικοδόμηση γνώσης

Μικροί στόχοι,επιβράβευση,
διαρκής πρόοδος
Διερευνητική μάθηση
Αυτομόρφωση (self studying)
Ομάδες εργασίας 
Υπόδυση ρόλου





Στρατηγική Σκέψη 

Πλάγια σκέψη 

Ρουτίνες σκέψεις και αναστοχασμός

Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές

Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης 

Δεξιότητες της τεχνολογίας 

Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (media) 

Ρομποτική 



Συνδεση καθηγητών και
μαθητών.

Νέες δυνατότητες:
- διατύπωση ερωτήσεων
στην κοινότητα
- ανάρτηση εργασιών
.

Πλατφόρμα Trello 





Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα 
(4cs σε ψηφιακό περιβάλλον)

 
- Ψηφιακή επικοινωνία
- Ψηφιακή συνεργασία

- Ψηφιακή δημιουργικότητα 
- Ψηφιακή κριτική σκέψη - 
- Συνδυαστικές δεξιότητες

ψηφιακής τεχνολογίας,
επικοινωνίας και συνεργασίας

 



ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κομμάτι της εκπαιδευτικής
διαδικασίας σε κάθε
γνωστικό αντικείμενο.

Σύγχρονη εξ αποστάσεως
διδασκαλία, σε περιπτώσεις
ασθένειας COVID.



Αθλητισμός 
Το μάθημα της Γυμναστικής
γίνεται συνεχόμενο κάθε

6η και 7η ώρα.
 

Παραχώρηση του κλειστού
γηπέδου της Χωράφα για

τις προπονήσεις.
 

Ένταξη σε ομάδες -
συμμετοχή σε σχολικά

πρωταθλήματα.





ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ

3ος πυλώνας και τι κάνουμε
γι ΄αυτό



Παράγοντες πρόβλεψης της επιτυχίας

Πρωτοβουλία 
Ανθεκτικότητα 
Υπευθυνότητα 
Κοινωνική επίγνωση



 Τα τρία «Τ» της επιτυχίας :
ταλέντο, τόλμη, τύχη.

 
Οδυσσέας Ελύτης



Παρότρυνση για ανάληψη

πρωτοβουλίας 

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Συζήτηση - διάλογος 

Επιμονή - στήριξη στις

δυσκολίες

Ευκαιρίες για επανόρθωση

Ανάληψη ατομικής ευθύνης 

Ενεργός πολίτης για την

υπεράσπιση οικουμενικών αξιών 



Τι μου αρέσει να κάνω

Πώς
μπορώ
να το
κάνω 

Τι μπορώ να κάνω

Τι είμαι
ικανός να

κάνω

Επαγγελματικός
Προσανατολισμός



Τεστ προσωπικότητας και
επαγγελματικού προσανατολισμού.
Διασύνδεση με πανεπιστήμια του
εξωτερικού.
Ενημέρωση για τα τμήματα των
ελληνικών πανεπιστημίων.
Ημερίδα για γνωριμία με επαγγέλματα
του μέλλοντος. 
Επίσκεψη σε εργασιακούς χώρους -
επικοινωνία με επαγγελματίες.



ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

4ος πυλώνας και τι κάνουμε
γι ΄αυτό



εθελοντισμός

συνεργατικότητα

δημοκρατία

συμπερίληψη 

φιλανθρωπία
κοινωνική 
ευθύνη ανθρώπινα 

δικαιώματα

ισότητα 
των φύλων

αλληλοσεβασμός 

πολιτειότητα

παράδοση

δημοκρατική 
παιδεία

κοινωνική 
ευαισθησία

αντιμετώπιση 
διακρίσεων







Δημιουργία Ομίλων
 

Ανακαλυπτική - συνεργατική
μάθηση
Project based learning
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
και εκδρομές



ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ



Εισαγωγή της συμβουλευτικής
γονέων από ψυχολόγο - ειδικό

παιδαγωγό.
 

Χαρακτηριστικά εφηβείας
Αντιμετώπιση άγχους 

Οριοθέτηση - θετικά όρια
κ.ά.



Δημιουργία Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων

 
- Ανατροφοδότηση

- Διοργάνωση από κοινού
δράσεων

- Υποστήριξη
- Επίλυση προβλημάτων

 
 



Είμαστε πολύ περήφανοι για τις εργασίες
των μαθητών μας!
Ενδεικτικά:

https://bit.ly/3JPG11I
https://bit.ly/3IMOaCQ
https://bit.ly/3iLwFs2
https://bit.ly/3LtK302 
https://bit.ly/36IWrL1
https://bit.ly/3Dp1vQL
https://bit.ly/3uKbpbt



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

https://forms.gle/iepmTBJs31HgVQ4J8




