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Παραγωγή γραπτού λόγου/προετοιμασία 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ζητούμενο του σύγχρονου ανθρώπου είναι : ποιότητα ζωής, ευτυχία, δημοκρατία, 

ελευθερία (εθνική ανεξαρτησία  και ευνομούμενη κοινωνία), εκσυγχρονισμένη 

τεχνικά και θεσμικά κοινωνία, οικονομικά και περιβαλλοντικά ασφαλής, σ’ ένα υγιές 

και ισορροπημένο περιβάλλον συνοδοιπόρο στην ανθρώπινη ανάπτυξη. 

Ένα κράτος που έχει την ιδανική εκπαίδευση και καλλιεργεί τους πολίτες του στο 

πλαίσιο της ανθρωπιστικής παιδείας => ενδέχεται να έχει μια δυνατή οικονομία 

και άρα=> μια ανεξάρτητη εθνική οικονομική και πολιτική ζωή => παρέχοντας 

στους πολίτες του ελευθερία και δημοκρατικά αγαθά μαζί με τις ευκολίες και τα 

κεκτημένα της ευρωπαϊκής και παγκοσμιοποιημένης οικουμένης 

Ποιες οι κυριότερες προκλήσεις της εποχής που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη από το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα;  
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Ποια είναι η αποστολή της σύγχρονης εκπαίδευσης /παιδεία; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………… 

Ποια είναι η αποστολή σου ως εκπαιδευτικός μέσα από το δικό σου 

γνωστικό αντικείμενο/από τη δική σου πλευρά /βαθμίδα της 

εκπαίδευσης; 
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Με ποιους τρόπους, με ποια μέσα, με ποια είδους επιμόρφωση θα μπορείς και εσύ μέσα 

από το δικό σου ρόλο να βοηθήσεις ώστε η παρεχόμενη εκπαίδευση να συμβάλλει στην 

καλλιέργεια κριτικά σκεπτόμενων νέων με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες του 21ου αιώνα 

;  

Δεξιότητες 21ου αιώνα  

(ψηφιακή ικανότητα, πληροφοριακό γραμματισμό, κριτική ικανότητα, συνεργασία, 

επικοινωνία, πολιτότητα, ενσυναίσθηση, μεταγνώση,δημιουργικότητα) 
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