
 

 

Βασικές δεξιότητες και 
Bildung 

-μια προσέγγιση 

 

 

1. Οι  σύνθετες  κοι νωνί ες  απαι τούν ευκαι ρί ες  εκμάθησης  
βασι κών δεξ ι οτήτων καθ' όλη τη δι άρκει α της  ζωής  

Οι  πολλαπλές  προκλήσει ς  και  οι  ραγδαί ες  αλλαγές  στ ι ς  κοι νωνί ες  μας  στην Ευρώπη 
απαι τούν να επανεξ ετάσουμε το ρόλο και  τους  στόχους  της  εκπαί δευσης  ενηλί κων . Στο παρόν  
έγγραφο εξ ετάζ ουμε πώς  η έννοι α της  "εκπαί δευσης " μπορεί  να προωθήσει  μι α πι ο ολι στ ι κή 
κατανόηση των αναγκών και  των στόχων της  εκπαί δευσης  βασι κών δεξ ι οτήτων .  

Γι α να λει τουργήσουμε και  να ευημερήσουμε στ ι ς  σημερι νές  πολύπλοκες  κοι νωνί ες  
χρει αζ όμαστε μι α ποι κι λί α βασι κών δεξ ι οτήτων .  Γι α παράδει γμα, η ατελεί ωτη ποσότητα και  
οι  πηγές  πληροφορι ών και  τα κανάλι α επι κοι νωνί ας  δημι ουργούν την ανάγκη γι α νέα εί δη 
γραμματ ι σμού, καθώς  επι βάλλουν την ανάγκη γι α ενεργή αναζ ήτηση, αξ ι ολόγηση, ερμηνεί α 
και  επεξ εργασί α των πληροφορι ών . Χρει αζ όμαστε επί σης  κρι τ ι κή σκέψη, την ι κανότητα να 
κατανοούμε τους  τρόπους  με τους  οποί ους  επηρεαζ όμαστε καθώς  και  το πώς  μπορούμε εμεί ς  
οι  ί δι οι  να ενεργήσουμε ως  φορεί ς  μετασχηματ ι σμού. Όλα αυτά επηρεάζ ουν τον τρόπο με τον  
οποί ο πρέπει  να κατανοήσουμε την ανάγκη και  την παροχή εκπαί δευσης  βασι κών δεξ ι οτήτων . 



  

 
 

Ποι ες  εί ναι  οι  σημερι νές  βασι κές  δεξ ι ότητες ; Ποι ος  πρέπει  να τ ι ς  μάθει ; Εί ναι  κάτ ι  που 
κάποι ος  εί τε έχει  εί τ ε δεν έχει ;  

Προτεί νουμε τη χρήση της  προσέγγι σης  των δεξ ι οτήτων ζ ωής  γι α τον ορι σμό των βασι κών  
δεξ ι οτήτων . Οι  δεξ ι ότητες  ζ ωής  περι λαμβάνουν ι κανότητες  γραμματ ι σμού, ψηφι ακές  
ι κανότητες , περι βαλλοντ ι κές  ι κανότητες , πολι τ ι κές  ι κανότητες , προσωπι κές  και  
δι απροσωπι κές  ι κανότητες , ι κανότητες  υγεί ας , οι κονομι κές  ι κανότητες  και  αρι θμητ ι κές  
ι κανότητες . 

Οι  επαρκεί ς  βασι κές  δεξ ι ότητες  επι τρέπουν την ένταξη και  τη συμμετοχή στην πολύπλοκη 
και  ταχέως  μεταβαλλόμενη κοι νωνί α της  πληροφορί ας . Η Ευρωπαϊ κή Επι τροπή τονί ζ ει  στον 
Ευρωπαϊ κό Πυλώνα Κοι νωνι κών Δι και ωμάτων  το δι καί ωμα του ατόμου να συμμετέχει  στην 
κοι νωνί α:   

"Καθένας  έχει  δι καί ωμα σε ποι οτ ι κή και  χωρί ς  αποκλει σμούς  εκπαί δευση, 
κατάρτ ι ση και  δι α βί ου μάθηση που αναπτύσσει  βασι κές  ι κανότητες  και  βασι κές  
δεξ ι ότητες . Οι  βασι κές  ι κανότητες  και  οι  βασι κές  δεξ ι ότητες  χρει άζ ονται  από 
όλους  γι α την προσωπι κή ολοκλήρωση και  ανάπτυξη, την απασχολησι μότητα, την  
κοι νωνι κή ένταξη και  την ενεργό συμμετοχή στα κοι νά." (Ευρωπαϊ κή Επι τροπή, 
2019.)  

Γι α να το πάμε ακόμη παραπέρα, οι  βασι κές  δεξ ι ότητες  θεωρούνται  δι καί ωμα, δι ότ ι  όπου δεν  
αναπτύσσονται , υπάρχει  καταπί εση (Paulo Freire 1970).  

Το πρόγραμμα Bildung Erasmus+, το οποί ο δι ευθύνεται  από την Ευρωπαϊ κή Ένωση γι α την  
Εκπαί δευση των Ενηλί κων (EAEA), συμβάλλει  στην επανεξ έταση των βασι κών δεξ ι οτήτων με 
τη χρήση της  ολι στ ι κής  έννοι ας  της  "εκπαί δευσης ". Η έννοι α της  Bildung μπορεί  να 
εμπλουτ ί σει  τ ι ς  συζ ητήσει ς  και  την πρακτ ι κή της  εκπαί δευσης  βασι κών δεξ ι οτήτων . 

2. Η συμβολή της  έννοι ας  Bildung στην εκπαί δευση βασι κών 
δεξ ι οτήτων 

Η έννοι α της  εκπαί δευσης  βασί ζ εται  σε τέσσερι ς  πυλώνες : μεταβι βάσι μες  γνώσει ς , μη 
μεταβι βάσι μες  γνώσει ς , δι εύρυνση του αι σθήματος  ευθύνης  και  ενδυνάμωση των πολι τών .  
Bildung δεν εί ναι  μόνο να γνωρί ζ ει ς  πράγματα, αλλά και  να έχει ς  τ ι ς  δεξ ι ότητες  και  τα 
κί νητρα γι α να αλλάξει ς  τον κόσμο προς  το καλύτερο και  να ενεργεί ς  ανάλογα. 

Πρέπει  να υι οθετήσουμε μι α ολι στ ι κή αντ ί ληψη των βασι κών δεξ ι οτήτων ως  δεξ ι οτήτων ζ ωής  
και  να προσφέρουμε ευκαι ρί ες  μάθησης  καθ' όλη τη δι άρκει α της  ζ ωής . Οι  δεξ ι ότητες  ζ ωής  
πρέπει  να δι δάσκονται  με δι αλογι κό τρόπο που τ ι ς  συνδέει  άμεσα με τ ι ς  ανάγκες  των  
μαθητών . Αυτό εί ναι  απαραί τητο γι α να εφοδι άσουμε τους  πολί τ ες  με τ ι ς  δεξ ι ότητες  να 
λαμβάνουν τεκμηρι ωμένες  αποφάσει ς  και  να αναλαμβάνουν δράση σε έναν κόσμο που 
δι αμορφώνεται  από τάσει ς  όπως  η κλι ματ ι κή αλλαγή, η ψηφι οποί ηση και  το κοι νωνι κό χάσμα. 

Συνδυάζ οντας  την ολι στ ι κή κατανόηση των δεξ ι οτήτων ζ ωής  με την ι δέα της  εκπαί δευσης , η 
εκπαί δευση των βασι κών δεξ ι οτήτων θα πρέπει  να καλύπτει  τ ι ς  ακόλουθες  πτυχές :  

 Μι α ολι στ ι κή προσέγγι ση. Η κατανόηση των  βασι κών δεξ ι οτήτων πρέπει  να 
δι ευρυνθεί  προς  την κατεύθυνση των δεξ ι οτήτων ζ ωής .  

 Μι α μαθητοκεντρι κή προσέγγι ση. Οι  μαθησι ακές  ανάγκες  των  συμμετεχόντων  
αποτελούν το σημεί ο εκκί νησης  και  όχι  ένα προκαθορι σμένο πρόγραμμα σπουδών .  



  

 
 

 Δι αλογι κές  μέθοδοι . Η μάθηση δεν  μπορεί  να εί ναι  "από πάνω προς  τα κάτω", αλλά οι  
γνώσει ς  όλων αναγνωρί ζ ονται . Η μάθηση από ομότ ι μους  δι ευκολύνεται . Ο δάσκαλος  
μαθαί νει  επί σης .  

 Μι α προσέγγι ση χωρί ς  αποκλει σμούς . Όλοι  μπορούν να συμμετάσχουν ανεξαρτήτως  
γενι άς  και /ή υπόβαθρου.  

 Μι α συμμετοχι κή/πολι τ ι κή προσέγγι ση ενδυνάμωσης . Οι  εκπαι δευόμενοι  πρέπει  να 
καθοδηγούνται  γι α το πώς  να υποστηρί ζ ουν την αλλαγή και  να επηρεάζ ουν το 
περι βάλλον τους . Ενι σχύονται  η αυτοαποτελεσματ ι κότητα και  η αυτονομί α. 

3. Συστάσει ς  

3.1. Συστάσει ς  σε μακρο-επί πεδο (υπεύθυνοι  χάραξης  πολι τ ι κής , υπεύθυνοι   
 λήψης  αποφάσεων... σε τοπι κό, περι φερει ακό ή εθνι κό επί πεδο) 

Οι  συστάσει ς  σε μακρο-επί πεδο αποσκοπούν στη δι εύρυνση της  έννοι ας  της  μάθησης  και  των 
δεξ ι οτήτων που θεωρούνται  απαραί τητες  στη σύγχρονη κοι νωνί α.   

 Εκτ ι μούν τη δι α βί ου μάθηση και  τη μη τυπι κή μάθηση: Σε μι α ταχέως  μεταβαλλόμενη 
κοι νωνί α, χρει αζ όμαστε ευέλι κτα μοντέλα και  νέους  χώρους  μάθησης . Αυτό θα πρέπει  
επί σης  να ληφθεί  υπόψη στα μέσα χρηματοδότησης .   

 Η εκπαί δευση ενηλί κων βοηθά τους  ανθρώπους  να προσαρμοστούν στ ι ς  νέες  
πραγματ ι κότητες . Θα πρέπει  να αναγνωρι στεί  ότ ι  χρει αζ όμαστε μάθηση γι α τη ζ ωή, 
όχι  μόνο μάθηση γι α την απόκτηση απασχόλησης . Η ευρύτερη, ολι στ ι κή μάθηση εί ναι  
αναγκαί α σήμερα περι σσότερο από ποτέ.  

 Να μην αφήσουμε κανέναν πί σω - αυτό θα πρέπει  να αποτελεί  κατευθυντήρι α αρχή σε 
κάθε κοι νωνι κή ανάπτυξ η και  ει δι κότερα στην εκπαί δευση και  κατάρτ ι ση ενηλί κων .  

 Συμμετοχή των εκπροσώπων και  των οργανώσεων της  κοι νωνί ας  των πολι τών στο 
σχεδι ασμό των πολι τ ι κών γι α την εκπαί δευση και  τη μάθηση. Μπορούν να εκφράσουν  
τ ι ς  ανάγκες  των παρόχων  εκπαί δευσης  ενηλί κων και  των εκπαι δευομένων .   

 Παροχή χώρων γι α την  εκμάθηση βασι κών δεξ ι οτήτων . Επενδύστε περι σσότερο στην  
εκπαί δευση βασι κών δεξ ι οτήτων . Αναγνώρι ση των αναγκών των δι αφόρων ομάδων-
στόχων .   

3.2. Συστάσει ς  σε μέσο-επί πεδο (φορεί ς  ΔΒΜ, κέντρα μάθησης ...)  

Οι  συστάσει ς  σε μέσο επί πεδο στοχεύουν στην παροχή ευέλι κτων μαθησι ακών 
περι βαλλόντων , στη συμμετοχή των κοι νοτήτων των μαθητών στο σχεδι ασμό της  μαθησι ακής  
προσφοράς  και  στην εξ εύρεση νέων τρόπων γι α την πραγματοποί ηση εργασι ών προβολής .   

 Παρέχετε χώρους  όπου η μαθησι ακή κοι νότητα μπορεί  να μοι ράζ εται  τ ι ς  απόψει ς  της  
και  να συμμετέχει  στ ι ς  αποφάσει ς  που αφορούν την οργάνωση της  μάθησης . Οργανώστε 
συμμετοχι κές  πρακτ ι κές  μέσω των οποί ων οι  μαθητές  μπορούν να εκφράσουν τα 
ενδι αφέροντα, τ ι ς  ανάγκες  και  την περι έργει ά τους .  

 Εξασφαλί στε ότ ι  οι  άνθρωποι  μπορούν να μάθουν σε ένα λι γότ ερο τυπι κό περι βάλλον 
και  παρέχετε ευκαι ρί ες  μάθησης  που συνδέονται  με πλαί σι α και  καταστάσει ς  της  



  

 
 

πραγματ ι κής  ζ ωής . Η δι δασκαλί α μπορεί  να εξακολουθεί  να εί ναι  προσανατολι σμένη 
στο στόχο.  

 Υποστήρι ξη και  παροχή καθοδήγησης  σχετ ι κά με τ ι ς  ευκαι ρί ες  μάθησης  γι α 
ενήλι κες .  

 Αν θέλουμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή στη μάθηση, πρέπει  να εί μαστε πι ο ευέλι κτοι  
και  δημι ουργι κοί  στην παροχή μάθησης . Γι α παράδει γμα, τα μαθησι ακά περι βάλλοντα 
που συνδέονται  με καταστάσει ς  της  πραγματ ι κής  ζ ωής  μπορούν να αυξήσουν τη 
δέσμευση και  να δι ευκολύνουν τη συναι σθηματ ι κή σύνδεση των μαθητών με το θέμα.  

 Επενδύστε σε εργασί ες  προβολής : Τα άτομα με πολλές  μαθησι ακές  ανάγκες  συχνά δεν  
αναζ ητούν ευκαι ρί ες  μάθησης . Παρόλο που οι  ελλεί ψει ς  σε βασι κές  δεξ ι ότητες  ή 
δεξ ι ότητες  ζ ωής  εμποδί ζ ουν τ ι ς  πι θανότητες  μάθησης  και  ανάπτυξης  των 
δυνατοτήτων  του ατόμου και  τη συμμετοχή του στην κοι νωνί α, οι  άνθρωποι  δεν 
αντ ι λαμβάνονται  πάντα τη σχέση μεταξύ των προκλήσεων που αντ ι μετωπί ζ ουν στην 
καθημερι νή τους  ζ ωή και  της  έλλει ψης  δεξ ι οτήτων .   

 Δι κτυωθεί τε με άλλους  οργανι σμούς  γι α να λάβετε πληροφορί ες  σχετ ι κά με πι θανές  
μαθησι ακές  ανάγκες . Ο συν-σχεδι ασμός  μαθημάτων βοηθά στην ανάπτυξη μαθησι ακών  
ευκαι ρι ών που ανταποκρί νονται  στ ι ς  πραγματ ι κές  ανάγκες  των ομάδων 
εκπαι δευομένων . Επί σης , η συνεργασί α μπορεί  να δημι ουργήσει  μονοπάτ ι α γι α 
περαι τέρω μάθηση.  

3.3. Συστάσει ς  σε μι κροεπί πεδο (εκπαι δευτές , μαθήματα κατάρτ ι σης  των  
 εκπαι δευτών...)  

Οι  συστάσει ς  σε μι κροεπί πεδο στοχεύουν στην υι οθέτηση μι ας  μαθητοκεντρι κής  
προσέγγι σης  και  μεθόδων στη μάθηση, καθώς  και  στην ενδυνάμωση των μαθητών στην πορεί α 
τους  προς  τη δι εύρυνση των κύκλων του ανήκει ν , όπως  αναφέρεται  στην προσέγγι ση Bildung. 
Στόχος  εί ναι  η ενδυνάμωση των μαθητών στην προσωπι κή ανάπτυξη και  στην αύξηση της  
αί σθησης  ευθύνης  γι α το περι βάλλον .  

 Χρησι μοποι ήστε μεθόδους  που εμπλέκουν τους  μαθητές  και  δι ευκολύνουν τη 
δι αθεματ ι κή μάθηση, όπως  η μάθηση βάσει  προβλημάτων , η μάθηση από ομότ ι μους  και  
οι  μελέτες  περι πτώσεων .  

 Υι οθετήστε μι α μαθητοκεντρι κή προσέγγι ση. Να εί στε ανοι χτοί  στα ενδι αφέροντα 
και  τ ι ς  καταστάσει ς  ζ ωής  των εκπαι δευομένων και  να επι δει κνύετ ε ευελι ξ ί α ώστε 
να προσαρμόζ ετε το πρόγραμμα μάθησης  στ ι ς  ανάγκες  τους .  

 Δημι ουργήστε ένα ασφαλές  περι βάλλον όπου όλοι  εί ναι  αξ ι όλογα μέλη της  ομάδας  
και  γνώστες  της  αμοι βαί ας  μάθησης . Να πυροδοτεί τε συναι σθηματ ι κές  συνδέσει ς  με 
τους  άλλους  δι ευκολύνοντας  τη συνεργασί α και  το μοί ρασμα.   

 Προώθηση του δι αλόγου.  
 Εξ ετάστε το ενδεχόμενο να απευθυνθεί τε σε όλη την κοι νότητα, ανεξάρτητα από την 

κοι νωνι κή θέση ή το μορφωτ ι κό υπόβαθρο. Όλοι  μαθαί νουμε ο ένας  από τον άλλον , γι ' 
αυτό προσπαθήστε να συγκεντρώσετε ανθρώπους  από δι αφορετ ι κά υπόβαθρα στη 
δι αδι κασί α μάθησης .  
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