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Η κατοχή γνώσης δεν είναι το ίδιο με την 
ικανότητα εφαρμογής της. Το να κατέχεις 
μια δεξιότητα σημαίνει να μπορείς να 

κάνεις κάτι καλά. Η κατοχή μιας δεξιότητας 
απαιτεί γνώσεις, αλλά η γνώση δεν σημαίνει 
απαραίτητα την ύπαρξη δεξιοτήτων. Η γνώση του 
πώς λειτουργεί μια ανεμογεννήτρια δεν σημαίνει 
ότι ένα άτομο έχει την ικανότητα να επισκευάσει 
μία τέτοια.

Οι δεξιότητες είναι πολυδιάστατες, 
δυναμικές και διαδραστικές. 

Η προώθηση ενός ανοιχτού πλαισίου δεξιοτήτων 
σημαίνει «εκπαίδευση για την επαρκή γνώση 
ενός φάσματος ικανοτήτων μεγάλου εύρους που 
θα συμβάλουν στην άμβλυνση των προκλήσεων 
που θέτει το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο πλαίσιο». 
Η παρούσα έκθεση χρησιμοποιεί τρεις ευρείες 
κατηγορίες δεξιοτήτων.

Οι γνωστικές δεξιότητες αναφέρονται στην 
«ικανότητα κατανόησης πολύπλοκων ιδεών, στην 

αποτελεσματική προσαρμογή στο περιβάλλον, 
στη μάθηση από την εμπειρία, στην ανάπτυξη 
διαρόρων μορφών αιτιολόγησης, στην 
υπερνίκηση εμποδίων με τη βοήθεια της σκέψης». 
Γνωστικές δεξιότητες απαιτούνται για τη μάθηση, 
την επαγγελματική ανάπτυξη και την ανάπτυξη 
άλλων κατηγοριών δεξιοτήτων. ΟΙ δεξιότητες 
μπορούν να διακριθούν σε θεμελιώδεις -οι οποίες 
περιλαμβάνουν βασική παιδεία / αλφαβητισμό, 
αριθμητική, κριτική σκέψη και επίλυση 
προβλημάτων- και γνωστικές υψηλότερης τάξης, 
όπως κάποιες πιο προηγμένες εκδόσεις των 
προαναφερόμενων γνωστικών δεξιοτήτων και 
άλλες όπως η προσαρμοστική μάθηση.

Οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες 
είναι οι συμπεριφορές, οι στάσεις και οι αξίες 
που χρειάζεται ένα άτομο για να «πλοηγηθεί 
αποτελεσματικά στις διαπροσωπικές και 
κοινωνικές καταστάσεις», καθώς και να 
«αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και ηθικά 
τα καθημερινά καθήκοντα και προκλήσεις».                    
Η αυτογνωσία, η ηγεσία, η ομαδική εργασία, 

Ο πολυδιάστατος 
χαρακτήρας των 
δεξιοτήτων
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ο αυτοέλεγχος και τα κίνητρα είναι κοινωνικο-
συναισθηματικές δεξιότητες. Μερικές φορές 
οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες 
αναφέρονται ως μη γνωστικές δεξιότητες, και 
περιλαμβάνουν τα αποκαλούμενα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας, τα οποία αντανακλούν 
σταθερά (διαχρονικά) πρότυπα αναφορικά με τον 
τρόπο με τον οποίο τα άτομα ανταποκρίνονται 
στις διάφορες καταστάσεις. Οι κοινωνικο-
συναισθηματικές δεξιότητες είναι εγκάρσιες 
δεξιότητες, που σημαίνει ότι σχετίζονται με ένα 
ευρύ φάσμα τομέων. Συνεργούν με τις γνωστικές 
δεξιότητες, καθώς η επιτυχία στην αντιμετώπιση 
πολλών προκλήσεων στο χώρο της εργασίας και 
γενικότερα στη ζωή εξαρτάται και από τα δύο 
είδη δεξιοτήτων.

Τεχνικές δεξιότητες είναι οι αποκτηθείσες γνώσεις, 
η εμπειρογνωμοσύνη και οι αλληλεπιδράσεις 
που χρειάζεται ένας εργαζόμενος για την 
ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων που 
σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εργασία. Οι 
τεχνικές δεξιότητες απαιτούν επάρκεια των 
γνώσεων, των υλικών, των εργαλείων και των 
τεχνολογιών που χρειάζονται για την εκτέλεση 
μιας εργασίας.

Οι γνωστικές δεξιότητες και οι κοινωνικο-
συναισθηματικές δεξιότητες αλληλοενισχύονται. 
Τα άτομα με χαρακτηριστικά όπως η κινητήρια 
δύναμη (τα κίνητρα), η επιμέλεια, η επιμονή ή 
οι καλές κοινωνικές δεξιότητες είναι πιο πιθανό 
να διαθέσουν τον εαυτό τους στην απόκτηση 
γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και να έχουν 
θετικές σχέσεις στη ζωή τους. Εντούτοις, οι 
γνωστικές δεξιότητες διακρίνονται από τις 
κοινωνικο-συναισθηματικές. Η απόκτηση, 
νωρίς στη ζωή, μιας σταθερής βάσης και των 
δύο ειδών δεξιοτήτων είναι κρίσιμη, διότι και 
οι δύο συνκαθορίζουν τις τροχιές της ζωής. 
Τα άτομα με πρώιμα πλεονεκτήματα (με καλές 
αρχικές βάσεις και θεμέλια) τείνουν να αποκτούν 
περισσότερες δεξιότητες κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους και είναι δύσκολο για όσους δεν έχουν 
αυτά τα πλεονεκτήματα να κλείσουν τα κενά (ή 
να μειώσουν τις διαφορές) με την πάροδο του 
χρόνου.

Οι δεξιότητες μπορούν να 
αποκτηθούν.

Διαφορετικά είδη δεξιοτήτων μπορούν να 
αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου, 
ανάλογα με τη νευροβιολογική και ψυχολογική 
ανάπτυξη ενός ατόμου. Οι περισσότερες 
γνωστικές δεξιότητες αποκτώνται κατά τη 
διάρκεια της παιδικής ηλικίας, αλλά μπορούν 
να ενισχυθούν και κατά τη νεανική ηλικία. Η 
πρώιμη παιδική ηλικία είναι η βέλτιστη περίοδος 
για να αποκτηθούν οι θεμελιώδεις γνωστικές 
δεξιότητες επειδή αποτελούν προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη περαιτέρω γνωστικών και κοινωνικο-
συναισθηματικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια 
των μεταγενέστερων αναπτυξιακών περιόδων.
Οι γνωστικές δεξιότητες ανώτερης τάξης 
αναπτύσσονται κανονικά στην ύστερη φάση της 
εφηβείας και την πρώτη φάση της ενηλικιότητας 
παράλληλα με τις τεχνικές δεξιότητες που είναι 
σχετικές με την αγορά εργασίας. Δεδομένων των 
ηλικιών που αντιστοιχούν σε περιόδους βέλτιστης 
ανάπτυξης δεξιοτήτων, οι θεμελιώδεις γνωστικές 
δεξιότητες συνήθως μαθαίνονται στο σχολείο και 
στο σπίτι.

Ομοίως, οι κοινωνικο-συναισθηματικές 
δεξιότητες μπορούν να αποκτηθούν κατά την 
ενηλικιότητα, αν και η βέλτιστη περίοδος είναι 
στην πρώτη παιδική ηλικία, ενώ το καλύτερο 
στάδιο για την (επαν)ενίσχυση τους είναι η 
πρώτη φάση της ενηλικιότητας. Αντίθετα, 
όμως, από τις γνωστικές δεξιότητες, ορισμένες 
κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες -όπως 
η αυτοεκτίμηση, η θετική ταυτότητα ή η ηγετική 
ικανότητα- αποκτώνται καλύτερα στη μέση 
παιδική ηλικία και κατά την εφηβεία. Παρόλο που 
οι νευροβιολογικές και ψυχοκοινωνικές βάσεις 
είναι ήδη εγκαθιδρυμένες σε αυτό το στάδιο, οι 
κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες μπορούν 
επίσης να γίνουν αντικείμενο μάθησης κατά 
την πρώτη ενηλικιότητα, μέσω νέων εμπειριών. 
Τεχνικές δεξιότητες μπορούν να αποκτηθούν σε 
ηλικίες και σε πλαίσια που αντιστοιχούν στους 
τομείς σπουδών ή εργασίας που επιλέγει κάποιος. 
Έτσι, αυτές οι δεξιότητες μπορούν να αποκτηθούν 
κατά τη διάρκεια όλης της ζωής, στο σχολείο και 
στο χώρο εργασίας, καθώς και μέσω ειδικής 
κατάρτισης και εκπαίδευσης.
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Αλληλεπίδραση γνωστικών, κοινωνικο-συναισθηματικών και τεχνικών δεξιοτήτων

Κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες

 ` Αυτογνωσία
 ` Διαχείριση του εαυτού
 ` Κοινωνική ευαισθητοποίηση
 ` Δεξιότητες συσχέτισης με άλλα άτομα

Γνωστικές δεξιότητες

 ` Θεμελιώδεις δεξιότητες 
• Γενικές ακαδημαϊκές δεξιότητες 

(αλφαβητισμός, αριθμητισμός)
• Γενικές γνωστικές δεξιότητες
 ` Δεξιότητες ανώτερης τάξης 

Α.  Λήψη αποφάσεων, επικοινωνία, θάρρος, αυτοέλεγχος
Β.  Επίλυση προβλημάτων, οργανωτικές δεξιότητες 
Γ.  Τεχνικές δεξιότητες μεσαίου και υψηλού επιπέδου

Τεχνικές δεξιότητες

 ` Δεξιότητες 
επιχειρηματικότητας
 ` Ψηφιακές δεξιότητες

A

Β

Γ

 `
 

 `
 

 `
 

 `
 

 `   ` 
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