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Γενικι Επιςκόπθςθ 

 

 
Τα αποτελζςματα τθσ Παγκόςμιασ Ζρευνασ για τισ Δεξιότθτεσ των Ενθλίκων (PIAAC) αναδεικνφουν 

το ςοβαρό ζλλειμμα που εμφανίηει θ Ευρϊπθ ςυνολικά ςε βαςικζσ ικανότθτεσ· ζνασ ςτουσ πζντε  

αντιμετωπίηει πρόβλθμα ςτθν ανάγνωςθ και αρικμθτικι ικανότθτα, ενϊ ζνασ ςτουσ τζςςερισ 

διακζτει φτωχζσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ. Θ μζριμνα για τθν παροχι κατάλλθλων, για τα άτομα τθσ 

παραπάνω ομάδασ ςτόχου, και με επάρκεια εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, δεν ςθματοδοτεί μόνο 

τθν απόδραςι τουσ από τθν παγίδα τθσ υποεκπαίδευςθσ και των χαμθλϊν προςόντων, τουσ παρζχει 

επιπλζον τθν ενδυνάμωςθ για αυτοδιαχείριςθ, φροντίδα τθσ οικογζνειάσ τουσ και ςτθ ςυμβολι 

τουσ ςτα κοινά. Αυτό ιςχφει για όλουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταναςτϊν και προςφφγων, 

των οποίων θ ανάγκθ για μια αξιοπρεπι διαβίωςθ, τουσ ωκεί ςτθν απόκτθςθ ενόσ εφρουσ 

δεξιοτιτων για να ςυμβάλουν ενεργά ςτο νζο περιβάλλον. Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, 

προτείνουμε τθν υιοκζτθςθ μιασ ςυνεκτικότερθσ προςζγγιςθσ για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. 

Θεωροφμε ότι θ εννοιολογικι προςζγγιςθ Δεξιότθτεσ Ηωισ εμπλουτίηει τον όρο Βαςικζσ Δεξιότθτεσ 

γιατί διευρφνει το περιεχόμενό του πζρα από τθν ικανότθτα ανταπόκριςθσ του ατόμου ςτισ ανάγκεσ 

βαςικισ επιβίωςθσ. Θ Μθ Τυπικι Εκπαίδευςθ Ενθλίκων οφείλει να θγθκεί τθσ αλλαγισ τθσ 

προςζγγιςθσ για τισ Δεξιότθτεσ Ηωισ κακιςτϊντασ τθν απόκτθςι τουσ δομικό παράγοντα πλιρουσ 

ενςωμάτωςθσ του ατόμου ςτθν κοινωνία και τθν εργαςία. Θ διαπίςτωςθ αυτι ζχει ιδθ, άλλωςτε, 

οδθγιςει αρκετοφσ παρόχουσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, να 

προτείνουν μια διαφορετικι, πιο ολιςτικι, προςζγγιςθ ςτα προγράμματα τουσ για τθν ανάπτυξθ 

των βαςικϊν δεξιοτιτων. 

 

Ανταποκρινόμενοι ςε αυτό τον προβλθματιςμό, οι εταίροι του ζργου «Life Skills for Europe» κζςαμε 

ωσ ςτόχο, τθν βελτίωςθ των προγραμμάτων για τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτθν Ευρϊπθ εξθγϊντασ, 

αναπτφςςοντασ περαιτζρω και αναβακμίηοντασ τθν προςζγγιςθ των δεξιοτιτων ηωισ. Το ζργο 

ςτοχεφει ςτθ δυναμικι διαμόρφωςθ μιασ κοινισ αντίλθψθσ για τα οφζλθ των Δεξιοτιτων Ηωισ ςτθν 

εκπαίδευςθ ενθλίκων ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Με το πρϊτο παραδοτζο του ζργου ςτθν εκτενι του 

μορφι, παρουςιάηεται  θ εννοιολογικά δομθμζνθ προςζγγιςθ για τισ Δεξιότθτεσ Ηωισ ςτθν Ευρϊπθ 

και ευρφτερα, με παραδείγματα, καλζσ πρακτικζσ και εργαλεία από τισ χϊρεσ των εταίρων του 

ζργου. Θ παροφςα ζκδοςθ αποτελεί τθν ςυνοπτικι εκδοχι τθσ Ζκκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ 

που διενεργιςαμε ςτα πλαίςια του ζργου και των επιμζρουσ πλθροφοριϊν για τισ χϊρεσ των 

εταίρων. 

 

Κατά τθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ, θ Ομάδα του ζργου «Life Skills» ζλαβε υπόψθ τθσ το Πλαίςιο που 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ «Σφςταςθ του Συμβουλίου για τισ Δεξιότθτεσ Κλειδιά για τθν Δια Βίου 

Μάκθςθ», θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτισ 17 Ιανουαρίου 2018. Αν και λάβαμε υπόψθ μασ τισ Δεξιότθτεσ 

που προτείνονται ςτο εν λόγω κείμενο, θ ομάδα του LSE ομαδοποίθςε με διαφορετικό τρόπο τισ 

προτεινόμενεσ Δεξιότθτεσ ϊςτε να 'φωτίςει' περιςςότερο εκείνα τα δομικά χαρακτθριςτικά τουσ 

που ςυμβάλλουν καταλυτικά ςτθν επίτευξθ πλθρότθτασ ατομικϊν ςτόχων και ενεργοφ ςυμμετοχισ 

των ατόμων ςτθν κοινωνία και τθν εργαςία. Στο πρόγραμμα LSE χρθςιμοποιοφμε τον δυναμικό όρο 

ΙΚΑΝΟΤΘΤΕΣ (capabilities) με ςτόχο να αναβακμίςουμε τον οριςμό (key competences) δεξιότθτεσ-
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κλειδιά. Στα πλαίςια του ζργου LSE, χρθςιμοποιοφμε τον όρο ΙΚΑΝΟΤΘΤΕΣ με ςτόχο να 

αναβακμίςουμε τον οριςμό των  Δεξιοτιτων (- κλειδιά).Πιςτεφουμε ακράδαντα ότι οι Δεξιότθτεσ 

διακζτουν εςωτερικι δυναμικι με θκικι και αξιολογικι διάςταςθ, θ οποία αποδίδεται καλφτερα με 

τον όρο «Ικανότθτεσ». 

 

Τθν Ομάδα του ζργου Στρατθγικι Σφμπραξθ Erasmus+, διάρκειασ δφο ετϊν, ςυνκζτουν πζντε 

οργανιςμοί-εταίροι  (DAEA, EAEA, DAFNI KEK, SIAE και L&W) από εξίςου πζντε χϊρεσ (Δανία, Βζλγιο, 

Ελλάδα, Σλοβενία και Θνωμζνο Βαςίλειο).  
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 Οριςμόσ των Δεξιοτιτων Ζωισ ςτα πλαίςια 
του ζργου LSE 

 

 

Οι Δεξιότθτεσ Ζωισ αποτελοφν  ςυςτατικό ςτοιχείο των Ικανοτιτων για τθ ηωι και τθν 

εργαςία ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κοινωνικό, πολιτιςτικό και φυςικό περιβάλλον. Τα είδθ των 

δεξιοτιτων ηωισ ενεργοποιοφνται με τισ ανάγκεσ των ατόμων, ωσ ανταπόκριςθ των 

ατόμων ςε καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ. 

 

Γενικι περιγραφι των Δεξιοτιτων Ηωισ 

Οι δεξιότθτεσ ηωισ αποτελοφν τουσ δομικοφσ λίκουσ τθσ ανεξαρτθςίασ και αυτό-

αποτελεςματικότθτασ. Είναι ςυνδυαςμοί διαφορετικϊν ικανοτιτων οι οποίεσ ςε γενικά πλαίςια, 

επιτρζπουν ςτουσ ενιλικεσ να γίνουν δια βίου μανκάνοντεσ και να λφνουν προβλιματα, ϊςτε να 

ηιςουν μια ανεξάρτθτθ ηωι ωσ άτομα, και να ςυμμετζχουν ςε μια ςυλλογικι ηωι μζςα ςτθν 

κοινωνία.  

Οι δεξιότθτεσ ηωισ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνεσ με τισ κυριότερεσ προκλιςεισ που ζχουν να 

αντιμετωπίςουν οι ενιλικεσ ςτο ςφγχρονο κόςμο. Αυτό ςθμαίνει, για παράδειγμα, να φροντίηουν 

για τθν ςωματικι και ψυχικι τουσ υγεία, να ςυμβάλλουν ενεργά ςτθν ευθμερία τουσ, να ελζγχουν 

τα οικονομικά τουσ ηθτιματα και να μποροφν να ανταπεξζλκουν ςτο ψθφιακό περιβάλλον. Όταν οι 

δεξιότθτεσ ορίηονται με αυτό τον τρόπο, γίνεται πιο ςαφζσ ότι οι δεξιότθτεσ δεν αφοροφν μόνο τισ 

ανάγκεσ των ατόμων αλλά επίςθσ και τισ γνϊςεισ και αξίεσ τουσ.  

  
Πλεονεκτιματα απόκτθςθσ δεξιοτιτων ηωισ για το άτομο και το περιβάλλον του 

Οι δεξιότθτεσ ηωισ μποροφν να αποδοκοφν και ωσ ατομικζσ μακθςιακζσ κατακτιςεισ, οι οποίεσ ςε 

ςυνδυαςμό με άλλα επιτεφγματα, προςδίδουν ςτο άτομο αξιόλογα ‘παράπλευρα’ πλεονεκτιματα 

για τθν εργαςία, τισ οικογζνειεσ και τα ευρφτερα κοινωνικά περιβάλλοντά τουσ. Οι καλφτερεσ 

δεξιότθτεσ ηωισ ςυνειςφζρουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ ηωισ, τθν ςυμμετοχι ςτα κοινά, 

κακϊσ και ςτο αίςκθμα αποτελεςματικότθτασ και τθν απαςχολθςιμότθτα του ατόμου. Και υπό μια 

ευρφτερθ οπτικι, διαςφαλίηουν τθν ςυμβίωςθ των ατόμων ςε μια δθμοκρατικι κοινωνία, τθν 

ενςωμάτωςθ όλων και τθν ενεργι ςυμμετοχι των  πολιτϊν μζςα ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία. 

Επομζνωσ, οι δεξιότθτεσ ηωισ είναι αναγκαίεσ για να μπορζςει ζνα άτομο να δράςει ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο περιβάλλον ςφμφωνα με τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ και τθσ κοινισ διαβίωςθσ 

ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία. Οι Δεξιότθτεσ Ηωισ παρζχουν ςτουσ ενιλικεσ εργαλεία για να 

αντιμετωπίςουν νζεσ προκλιςεισ, κακϊσ και για να παρζχουν πρακτικι και ςυναιςκθματικι 

υποςτιριξθ ςτον κόςμο γφρω τουσ. Οι Δεξιότθτεσ Ηωισ είναι χριςιμεσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ, 

για τουσ ανκρϊπουσ γφρω τουσ και τισ κοινότθτζσ τουσ, όπωσ και για τθν επικοινωνία και τθν 

διαγενεακι μεταβίβαςθ εμπειριϊν.  

 

Απόκτθςθ δεξιοτιτων ηωισ μζςω τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων  

Οι Δεξιότθτεσ Ηωισ δεν αποτελοφν πάντα αντικείμενο εκπαίδευςθσ αλλά ςυχνά αποκτοφνται μζςω 

εμπειριϊν και πρακτικϊν ςτθν κακθμερινι ηωι. Παρόλα αυτά, οι δεξιότθτεσ ηωισ ςχετίηονται με το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα: μπορεί να αντιπροςωπεφουν τθν βαςικι αρχι αξιολόγθςθσ των 

εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ωσ προσ τον αντίκτυπο που επιτυγχάνεται ςτισ ηωζσ των 
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εκπαιδευομζνων τουσ. Θ Δια Βίου Μάκθςθ οδθγεί ςτθν αυτονομία, τθν αυτό-αποτελεςματικότθτα 

και τθν ενεργό ςυμμετοχι. Παράλλθλα με τον αλφαβθτιςμό και τθν αρικμθτικι ικανότθτα, τισ 

πρακτικζσ ικανότθτεσ (ΤΠΕ) και τθν πολιτιςτικι μάκθςθ, οι δεξιότθτεσ ηωισ είναι ζνα από τα 

κυριότερα επιτεφγματα τθσ μάκθςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ των ενθλίκων. Οι ςφγχρονεσ  ςτοιχειϊδεισ 

ανάγκεσ του ατόμου είναι καίριεσ και λειτουργοφν ωσ κινθτιριοσ παράγοντασ απόκτθςθσ ενόσ 

ςυνδυαςμοφ Δεξιοτιτων Ηωισ, ςυνδυαςμόσ που απαιτεί ιδιαίτερθ προςπάκεια.   

 

 Θ επίτευξθ των ςτοιχειωδϊν αναγκϊν μζςω τθσ παροχισ δεξιοτιτων ηωισ επιτρζπουν τθν  

ςυμμετοχι και ςυμβάλλουν ςε μια κετικι μακθςιακι εμπειρία, κακϊσ επίςθσ δθμιουργεί και νζεσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Αυτό, με τθ ςειρά του, είναι ζνα μακροπρόκεςμο πλεονζκτθμα, που 

αποτυπϊνεται ςτθν ανάγκθ μεγαλφτερθσ αυτονομίασ, τθν ενεργό ςυμμετοχι και κατανόθςθ των 

προκλιςεων, και κατ’ επζκταςθ ςε νζεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.  

 

               Λζξεισ Κλειδιά για τον προςδιοριςμό τθσ ζννοιασ Δεξιότθτεσ Ζωισ 
Θ ζρευνα ςε κεωρθτικζσ πθγζσ και θ ςφγκριςθ των δεδομζνων που ςυλλζχκθκαν ςτα πλαίςια τθσ 

ανάλυςθσ του LSE οδιγθςαν ςτθν πεποίκθςθ ότι πρζπει αρχικά να αποςαφθνιςτοφν οι όροι-κλειδιά 

‘γνϊςεισ’, ‘ικανότθτεσ’, ‘δεξιότθτεσ’ και (‘δεξιότθτεσ’)1 πριν να ειςάγουμε τθν ιδζα των Δεξιοτιτων 

Ηωισ. Θ ςχζςθ μεταξφ αυτϊν των όρων φαίνεται ςτο ακόλουκο ςχιμα: 

 
Πθγι: Report on Life Skills Approach in Europe. (2017).  

Οι προαναφερκζντεσ όροι ορίηονται ωσ: 

 Γνώςεισ: Ωσ Γνϊςεισ αναφζρονται τα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ και εςωτερίκευςθσ 

(κατάκτθςθσ) ιδεϊν, αρχϊν, κεωριϊν και πρακτικϊν. Θ απόκτθςθ γνϊςθσ πραγματοποιείται ςε 

ποικίλα περιβάλλοντα: κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ςτθν εργαςία και ςτα 

πλαίςια τθσ προςωπικισ και κοινωνικισ ηωισ.2 

 Ικανότθτεσ: Οι Ικανότθτεσ δεν ςυνεξαρτϊνται από το πλαίςιο ςτο οποίο αποκτικθκαν. 

Ανεξάρτθτα από ειδικζσ περιςτάςεισ, επιτρζπουν τθ λειτουργικι ανταπόκριςθ και δράςθ ςε ζνα 

ευρφ φάςμα διαφορετικϊν δραςτθριοτιτων με γνϊμονα τθν κριτικι ικανότθτα επιλογισ δράςθσ. 

                                                           
1
 Θ διάκριςθ μεταξφ των διαφορετικϊν όρων δεν είναι ευχερισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα – χρθςιμοποιείται και  ο όροσ προςόν (skill) αλλά 

προτιμιςαμε να παραμείνουμε ςτθν χριςθ αποκλειςτικά των όρων ικανότθτα/ δεξιότθτα/Δυνατότθτα 
2http://www.nok.si/assets/PDF/Slovensko-ogrodje-kvaliifikacij/EN/Slovenian-EQF-referencing-report-24-5-2013.pdf (1.9.2017) 

http://www.nok.si/assets/PDF/Slovensko-ogrodje-kvaliifikacij/EN/Slovenian-EQF-referencing-report-24-5-2013.pdf
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Είναι μεταβιβάςιμεσ ςε διάφορα επαγγζλματα, και πάνω απ’ όλα, επιτρζπουν ςτο άτομο να 

αναπτυχκεί και να ςυμμετζχει ενεργά ςτθν εργαςία και τθν κοινωνία. 

 

Για τθν ομάδα του προγράμματοσ LSE ο όροσ ΙΚΑΝΟΤΘΤΕΣ χρθςιμοποιείται με ςκοπό τθν 

αναβάκμιςθ του οριςμοφ των δεξιοτιτων-κλειδιά. Υπό αυτό το πρίςμα, οι εταίροι του LSE 

πιςτεφουν ότι οι αξιολογικζσ και θκικζσ διαςτάςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 

ανάπτυξθσ των  δεξιοτιτων -κλειδιά, και οι οποίεσ αντιπροςωπεφονται καταλλιλωσ από τον όρο 

«Ικανότθτεσ». 

 Δυνατότθτα/Βαςικι Δεξιότθτα: Δυνατότθτα είναι θ ικανότθτα ενόσ ατόμου να χρθςιμοποιεί 

αποκτθκείςεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςφμφωνα με τισ αξίεσ τθσ/του ςε περίπλοκεσ, διαφορετικζσ 

και απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ. Θ Δυνατότθτα  ςυναποτελείται από γνϊςεισ, ςτάςθ απζναντι ςτθ 

γνϊςθ, κριτικι ςκζψθ και διαφορετικζσ δεξιότθτεσ. 

 Δεξιότθτεσ: Οι δεξιότθτεσ είναι ςθμαντικζσ για τθν ενςωμάτωςθ και τθν ςυμμετοχι ςτθν 

αγορά εργαςίασ, ςτθν εκπαίδευςθ κακϊσ και ςτθν επίτευξθ ποιότθτασ  ηωισ. Οι δεξιότθτεσ είναι ζνα 

χριςιμο και μετριςιμο ςτοιχείο των δυνατοτιτων. Είναι μεταβιβάςιμεσ, το οποίο είναι ςθμαντικό 

χαρακτθριςτικό, κακϊσ γίνονται ςχετικζσ ςε διάφορα κοινωνικά πλαίςια και εργαςιακζσ 

καταςτάςεισ. Ζχοντασ ζτςι τθν ικανότθτα να αποκτϊνται μζςω τθσ μάκθςθσ, οι δεξιότθτεσ 

αντανακλοφν το εκάςτοτε εκπαιδευτικό ςφςτθμα ι τισ πολιτικζσ εκπαίδευςθσ. Οι δεξιότθτεσ είναι θ 

βάςθ για επιτυχθμζνθ δραςτθριοποίθςθ ςτα πλαίςια των γνωςιο-κεντρικϊν οικονομιϊν και 

κοινωνιϊν του 21ου αιϊνα.3 Είναι ςθμαντικό να τονίςουμε ότι οι δεξιότθτεσ εξαρτϊνται από το 

ςυγκείμενο ενϊ οι  ικανότθτεσ (capabilities) όχι. 

 

Συνιςτώςεσ και Πλεονεκτιματα των Δεξιοτιτων ηωισ 
Το ακόλουκο ςχιμα παρουςιάηει τα οκτϊ είδθ ικανοτιτων που ενςωματϊνονται ςτον οριςμό των 

δεξιοτιτων ηωισ κακϊσ και τα πλεονεκτιματα/οφζλθ που αποφζρουν ςτο άτομο και τθν κοινωνία. 

 
Πθγι: Φυλλάδιο LSE. (2017). 

                                                           
3https://www.oecd.org/skills/piaac/The_Survey%20_of_Adult_Skills_Reader's_companion_Second_Edition.pdf (1.9.2017) 

https://www.oecd.org/skills/piaac/The_Survey%20_of_Adult_Skills_Reader's_companion_Second_Edition.pdf
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Θα μποροφςαν να υπάρξουν άπειροι ςυνδυαςμοί αυτϊν των ικανοτιτων ςτθν κακθμερινι ηωι. Ο 

ςυνδυαςμόσ των ικανοτιτων τισ οποίεσ ζχει ανάγκθ ο ενιλικασ για μια επιτυχθμζνθ ηωι, εξαρτάται 

από τισ ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ και τισ πραγματικζσ του ανάγκεσ. Επιπλζον, κα πρζπει να 

λάβουμε υπόψθ μασ ότι οι ικανότθτεσ αποτελοφν τθν αναβάκμιςθ των δυνατοτιτων-κλειδιά.   

 

Θ ομάδα του LSE ξεκίνθςε τθ διερεφνθςθ άλλων ιδθ υφιςτάμενων εννοιϊν ςχετικά με τισ δεξιότθτεσ 

ηωισ ϊςτε να επιτευχκεί μια καλφτερθ κατανόθςθ των διαφορετικϊν απόψεων αναφορικά με τθν  

ζννοια Δεξιότθτεσ Ηωισ. Γιϋαυτό το λόγο ςχεδιάςτθκε μια μικρισ κλίμακασ ζρευνα αναφορικά  με 

τθν ορολογία των δεξιοτιτων ηωισ, τθν οποία απευκφναμε ςε 24 προςεκτικά επιλεγμζνεσ/-ουσ 

ερευνιτριεσ/ερευνθτζσ και επαγγελματίεσ από τισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ, κακϊσ και εκπροςϊπουσ 

ςχετικϊν φορζων ι διεκνϊν οργανιςμϊν. Τα δεδομζνα που προζκυψαν από τθν ςχετικι  ζρευνα 

ιςαν πολφ μεγάλθσ αξίασ, κακϊσ αντιπροςωπεφουν οπτικζσ ενόσ ευρζωσ φάςματοσ κεωρθτικϊν  

αντιλιψεων και πρακτικϊν τθσ ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων για τθν εννοιολόγθςθ των 

δεξιοτιτων ηωισ, ςυμβάλλοντασ με νζεσ κεωριςεισ ςτθν διαμόρφωςθ του προςδιοριςμοφ τθσ  

ζννοιασ ςτα πλαίςια του ζργου. Στθ βάςθ αυτϊν των κεωριςεων, ςυγκεντρϊκθκαν παραδείγματα   

δθλαδι καινοτόμα εργαλεία και καλζσ πρακτικζσ, τα οποία μποροφν να υποςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ 

των Δεξιοτιτων Ηωισ. Στα πλαίςια τθσ ζρευνασ που διενεργικθκε, ςυμπεριλιφκθςαν δόκιμοι 

οριςμοί από διεκνείσ οργανιςμοφσ, όπωσ ο οριςμόσ που προτείνει θ UNICEF ςτο Global Evaluation 

of Life skills Education Programmes4 κακϊσ και θ απόδοςθ του όρου από τθν UNESCO, ο οποίοσ  

ςυμπεριλαμβάνεται ςε Ζκκεςθ με τίτλο, The third Global Report on Adult Learning and Education5. 

Επιπλζον αξιολογικθκαν ςχετικά ςυγγράμματα και μια όςο το δυνατόν εκτενισ  βιβλιογραφικι 

επιςκόπθςθ ςχετικά με τον όρο Δεξιότθτεσ Ηωισ, κακϊσ και ζννοιεσ από το Citizens’ Curriculum6 και 

άλλεσ αναφορζσ από τθν Ζκκεςθ με τίτλο Life Skills Approaches in Europe. 

 

 

Τα Οφζλθ των καλώσ αναπτυγμζνων 

Δεξιοτιτων Ζωισ 

 
Τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν καλι ανάπτυξθ των δεξιοτιτων ηωισ (ςχιμα ςελ 6) είναι 

ςθμαντικά τόςο για το άτομο όςο και για τθν κοινωνία. Τα βαςικά πλεονεκτιματα των καλϊσ  

αναπτυγμζνων δεξιοτιτων ηωισ είναι:  

 θ αυτονομία και θ αυτό-αποτελεςματικότθτα ενόσ ατόμου,  

 ο «εξοπλιςμόσ» ενόσ ατόμου με βαςικζσ ςθμαντικζσ ικανότθτεσ για να 

αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ τθσ πραγματικισ ηωισ,  

 θ ενδυνάμωςθ ενόσ ατόμου (με ψυχικό ςκζνοσ, ποιότθτα ηωισ ςε ςυνάρτθςθ με 

τθν φυςικι και ψυχικι υγεία),  

 θ βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ κακώσ και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

ςυμμετοχισ ςτα κοινά (εμπειρικζσ μελζτεσ αναδεικνφουν ωσ ςθμαντικι τθν 

ςυμβολι των ενεργϊν πολιτϊν ςτθν περιβαλλοντικι και κοινωνικι ανάπτυξθ),  

                                                           
4https://www.unicef.org/evaldatabase/files/UNICEF_GLS_Web.pdf (1.9.2017) 
5http://uil.unesco.org/system/files/grale-3.pdf (1.9.2017) 
6https://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/(1.9.2017) 

https://www.unicef.org/evaldatabase/files/UNICEF_GLS_Web.pdf
http://uil.unesco.org/system/files/grale-3.pdf
https://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/
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 θ δθμιουργία πολλαπλών δυνατοτιτων ςυμμετοχισ του ατόμου ςτθν αγορά 

εργαςίασ, 

 ο κετικόσ αντίκτυποσ που επιφζρουν οι καλϊσ ανεπτυγμζνεσ  Δεξιότθτεσ Ηωισ ςτθν 

τοπικι κοινωνία  – μζςω  τθσ ανταλλαγισ γνϊςεων, τθν υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ 

των παιδιϊν και τθν ουςιαςτικι φυςικι και ςυναιςκθματικά υποςτιριξθ για τουσ 

ςθμαντικοφσ ‘δικοφσ’ αλλά και ευρφτερα ςτουσ άλλουσ,  

 το κίνθτρο ενόσ ατόμου να εμπλακεί ςε διαδικαςίεσ ςυνεχιηόμενθσ, δια βίου 

μάκθςθσ, με κετικό αντίκτυπο και αποτζλεςμα.  

 

Τα οφζλθ για το άτομο 

Γενικά, οι δεξιότθτεσ ηωισ ενιςχφουν τθν ικανότθτα του ατόμου για ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ  

δια βίου μάκθςθσ, να επιλφει  προβλιματα, να διακζτει κριτικι αντίλθψθ, να διαχειρίηεται τθ ηωι 

του και να είναι ενεργό κοινωνικά και εργαςιακά. Αν και αποτελοφν δομικά ςτοιχεία  αυτονομίασ 

και αυτό-αποτελεςματικότθτασ,  ταυτόχρονα παρζχουν ςτο άτομο τθ κζλθςθ και τθν ικανότθτα να 

ςυμβάλλει περιςςότερο ςτο περιβάλλον του. Ο/Θ ενιλικασ με καλϊσ αναπτυγμζνεσ δεξιότθτεσ ηωισ 

κα είναι ‘ζνα ικανό άτομο’, ζνα άτομο που ζχει αντίλθψθ όχι μόνο των δικϊν του αναγκϊν,  αλλά  

και τθν ικανότθτα τθσ προςωπικισ ανάπτυξθσ και τθσ διαςφάλιςθσ μιασ καλισ ποιότθτασ ηωισ.  

 

Κοινωνικά οφζλθ 

Οι κοινωνίεσ οι οποίεσ ςυςτθματικά υποςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων ηωισ των πολιτϊν 

τουσ,  εμπιςτεφονται  τουσ πολίτεσ τουσ και τθν επικυμία τουσ να δρουν με θκικι και ειρθνικι 

διάκεςθ, ικανοί να ςυμβιϊςουν ςε πολυπολιτιςμικζσ κοινωνίεσ επιδεικνφοντασ ανεκτικότθτα ςτθν 

διαφορετικότθτα – κακϊσ επίςθσ να μποροφν να υπεραςπίηονται τα δικαιϊματά τουσ. Υπό αυτι τθν 

ζννοια κα μποροφςαμε να κεωριςουμε τθν ανάπτυξθ των Δεξιοτιτων Ηωισ πρωτοποριακι 

δεδομζνου ότι είναι κοινωνικά ςθμαντικι. Θ επιτυχισ υλοποίθςθ των Δεξιοτιτων Ηωισ ωσ   

ςυνολικι προςζγγιςθ, ςε μεγάλο βακμό εξαρτάται από τισ πολιτικζσ  για τθν ενςωμάτωςθ, κακϊσ 

αποτελεί πολλαπλι διεργαςία τεςςάρων κομβικϊν φάςεων: τθσ ενεργοποίθςθσ, τθσ 

εςωτερίκευςθσ, τθσ ςυμμετοχισ και τθσ διαςφνδεςθσ.  Ο ρόλοσ των Κζντρων Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 

είναι ςθμαντικόσ ςτθν δθμιουργία προχποκζςεων και πρωτοβουλιϊν που να ενςωματϊνουν τθν 

ανάπτυξθ των Δεξιοτιτων Ηωισ ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι του εκπαιδευτικοφ τουσ προγράμματοσ 

και κατ’ επζκταςθ τθν ενθμζρωςθ των υπευκφνων χάραξθσ πολιτικισ για τθν ςθμαντικότθτα τθσ 

προςζγγιςθσ. 

 

Αντίλθψθ τθσ βιωςιμότθτασ 

Οι δεξιότθτεσ ηωισ είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικζσ ςτον τομζα τθσ βιωςιμότθτασ, κακϊσ κρίνεται 

αναγκαία όλο και περιςςότερο, θ υπεφκυνθ και ενεργι ανθςυχία για το περιβάλλον και τον 

πλανιτθ. Αυτι θ δεξιότθτα είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτισ μζρεσ μασ και ςτα πλαίςια μιασ 

ςυμμετοχικά δομθμζνθσ κοινωνίασ. Θ ςχετικι βιβλιογραφία αναδεικνφει τθν ςθμαντικότθτα των 

Δεξιοτιτων Ηωισ ςε όλο το φάςμα τθσ κακθμερινισ ηωισ και τθσ εργαςίασ, τθσ ψυχαγωγίασ, τθσ 

υγείασ, του πολιτιςμοφ και τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ. Σε γενικζσ γραμμζσ κα υποςτθρίηαμε ότι οι 

Δεξιότθτεσ Ηωισ αποτυπϊνουν τθν θκικι διάςταςθ και τθν υπευκυνότθτα ωσ αξία κακολικι. Σε 

αυτι τθ βάςθ κεωροφμε ότι προτείνουμε τθν ανάπτυξθ Δεξιοτιτων Ηωισ ωσ εχζγγυο μιασ ηωισ με 

ανεξαρτθςία ςε ατομικό επίπεδο ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυνφπαρξθ μζςα ςτθν κοινωνία. Από αυτι 

τθν οπτικι γωνία, θ προάςπιςθ των Δεξιοτιτων Ηωισ υπερβαίνει τθν ανάπτυξθ των βαςικϊν 

δεξιοτιτων, οι οποίεσ ςυνδζονται με τθν βαςικι επιβίωςθ και μόνο.  
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Ενιςχφοντασ τα κίνθτρα για περιςςότερθ μάκθςθ και εκπαίδευςθ 

H διερεφνθςθ του πεδίου ανάπτυξθσ και κεϊρθςθσ των Δεξιοτιτων Ηωισ απζδωςε ενκαρρυντικά 

αποτελζςματα. Μετά από διαςταφρωςθ και ανάλυςθ  απόψεων, βιβλιογραφικϊν αναφορϊν και 

καλϊν πρακτικϊν και εργαλείων διαφαίνεται ότι ςτθν προϊκθςθ των Δεξιοτιτων Ηωισ ωσ 

ολοκλθρωμζνο μακθςιακό πλαίςιο, ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι  μακθτοκεντρικϊν τεχνικϊν, ο  

αναγκαίοσ ςχεδιαςμόσ μάκθςθσ και οι κατάλλθλεσ ςτάςεισ των εκπαιδευτϊν απζναντι ςτουσ 

ενιλικεσ εκπαιδευομζνουσ ϊςτε να επιτευχκεί το προςδοκϊμενο αποτζλεςμα. Οι Καλζσ Πρακτικζσ 

που ςυγκεντρϊςαμε ςυμβάλλουν ωσ μια αρχικι ανταπόκριςθ ςτισ ‘άμεςεσ ανάγκεσ’ των 

εκπαιδευομζνων και μποροφν να αξιοποιθκοφν ωσ παροχι κινιτρων ςυμμετοχισ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. Ικανοποιϊντασ τισ άμεςεσ ανάγκεσ, παράλλθλα ο ενιλικασ προςλαμβάνει και πλθκϊρα 

‘τυχαίων αφορμϊν’ νζασ γνϊςθσ που ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ των Δεξιοτιτων Ηωισ. Το 

ιδιαίτερο ςτοιχείο που διακζτουν οι καλζσ πρακτικζσ, είναι θ δυνατότθτα ευελιξίασ ςτθν χριςθ και 

τθν δυνατότθτα προςαρμογισ ςτισ ανάγκεσ των ομάδων ςτόχου εφόςον επιτρζπουν τθν  

ςυνδιαμόρφωςθ του περιεχομζνου με και για τουσ εκπαιδευόμενουσ7. Αυτό επιφζρει τθν απόκτθςθ 

μιασ επιπλζον κετικισ εμπειρίασ, ωσ το κλειδί για τθν επιτυχθμζνθ μάκθςθ και εκπαίδευςθ8. Θ 

εκπαίδευςθ ςτισ Δεξιότθτεσ Ηωισ, μπορεί να ζχει αντίκτυπο ςτισ ηωζσ των ανκρϊπων. Δεν είναι 

ςπάνιο το φαινόμενο, οι άνκρωποι να μθν ‘βλζπουν’ με ποιο τρόπο θ εκπαίδευςθ μπορεί να 

ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ τουσ - εδϊ πιςτεφουμε ότι μπορεί θ εκπαίδευςθ ςτισ Δεξιότθτεσ Ηωισ να 

τουσ αλλάξει αυτι τθν αντίλθψθ. Θ μάκθςθ μπορεί όντωσ να προκαλζςει το ερζκιςμα μιασ νζασ 

εκπαιδευτικισ ανάγκθσ: αν επομζνωσ τα Κζντρα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ‘ςυλλάβουν’ τισ 

πραγματικζσ ανάγκεσ μζςω τθσ παροχισ προγραμμάτων Δεξιοτιτων Ηωισ, τότε κα δθμιουργθκεί θ 

αναγκαία εμπιςτοςφνθ με τουσ εκπαιδευόμενουσ για τθν αξία τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ηωι τουσ.  

Κατά αυτόν τον τρόπο, θ παροχι προγραμμάτων Δεξιοτιτων Ηωισ (LSE) κα μποροφςε να 

αποτελζςει μζςο ενίςχυςθσ του ενδιαφζροντοσ δυνθτικϊν εκπαιδευομζνων ςτα πλαίςια τθσ 

Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων. 

 

Το ζργο LSE αποτελεί τθν παρουςίαςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ πρωτοβουλίασ για τθν εκτενζςτερθ 

κεωρθτικι  εννοιολόγθςθ του όρου Δεξιότθτεσ Ηωισ,  κακϊσ και για τθν αξιοποίθςθ  και ανάπτυξθ 

εμπνευςμζνων εμπειρικϊν πρακτικϊν ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων ςτο μζλλον. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7http://www.eaea.org/media/oed-network/publications/guidelines-for-trainers_en.pdf(1.9.2017) 
8Javrh, P. (ed.). (2011). Obrazi pismenosti: spoznanja o razvoju pismenosti odraslih.Ljubljana: Slovenian Institute for Adult Education. 
(Translated title: Faces of literacy: Evidence in the development of adult literacy).  
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