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Δεξιότητες Ζωής στον θεματικό άξονα "Ζω καλύτερα – Ευ Ζην" Γυμνασίου 
 
Βασικά στοιχεία των μεθόδων ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής 
Αν θέλουμε τα μαθήματα που διδάσκουμε (οι εκπαιδευτικοί) να είναι πραγματικά 

επιτυχημένα, δηλαδή να επιτυγχάνουν τους στόχους της εκπαίδευσης, αλλά και να έχουμε 
την πεποίθηση ότι οι μαθητές μας θα μεταφέρουν τις πληροφορίες, τις γνώσεις, τις άμεσες 
πρακτικές στην πραγματική ζωή, θεωρώ ότι το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να εστιάσει στην 
ανάπτυξη στάσεων, αξιών και δεξιοτήτων στους μαθητές, στην ανάπτυξη του ρόλου του 
εκπαιδευτικού ως συμβούλου που καθίσταται ικανός να καθοδηγήσει επαγγελματικά τον 
μαθητή, στην ανάπτυξη μιας διαδραστικής μεθοδολογίας διδασκαλίας-μάθησης. 

 
Για τη μάθηση και τη δημιουργία δεξιοτήτων ζωής 
Δεν έχει βρεθεί ακόμη καμία μέθοδος που να αναγνωρίζεται ως η καλύτερη μέθοδος 

μάθησης. Η διαδικασία της μάθησης θα μπορούσε να περιγραφεί και ως μια προσπάθεια να 
έρθει κανείς σε επαφή με τις δυνατότητές του- αυτό εκδηλώνεται με νέες γνώσεις, νέες 
δεξιότητες, νέες συμπεριφορές, νέες ικανότητες που συνδυάζονται με το όνομα 
επαγγελματισμός. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων θα πρέπει να δώσουμε 
ιδιαίτερη προσοχή στον  τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι δεξιότητες.  

Μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης και ζωής περιλαμβάνει μια 
διαδικασία με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, προωθώντας και αξιοποιώντας τις εμπειρίες του 
εκπαιδευόμενου, συμπεριλαμβάνοντας στη διαδικασία το περιβάλλον και υιοθετώντας ένα 
δημιουργικό όραμα, προσαρμοσμένο στις ποικίλες απαιτήσεις εκείνων που αναπτύσσουν 
αυτές τις δεξιότητες. 

 
Δημιουργικότητα και ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής,  δημιουργικότητα σημαίνει να βλέπει 
κανείς το ίδιο πράγμα με όλους τους άλλους, αλλά να σκέφτεται κάτι διαφορετικό, να 
αναλύει το συνηθισμένο και το οικείο και να δίνει πρωτότυπες και καινοτόμες απαντήσεις. 

Οποιοσδήποτε συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα δεξιοτήτων ζωής μπορεί και είναι 
επιθυμητό να είναι δημιουργικός.  

Η δημιουργική φαντασία μπορεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα που διαφορετικά θα 
έμεναν άλυτα. Συχνά βοηθά να μετατραπούν οι δύσκολες καταστάσεις σε διαχειρίσιμες 
(ανακαλύπτουμε ή αναπτύσσουμε τις απαραίτητες δεξιότητες) και δίνει ώθηση στη 
διαδικασία δημιουργίας σχεδίων για το μέλλον. 

 
Αναδυόμενες ανάγκες και δεξιότητες ζωής 

Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς από κάθε άποψη και αυτοί που 
επηρεάζονται περισσότερο από αυτές τις αλλαγές, οι οποίες μερικές φορές συμβαίνουν πολύ 
γρήγορα, είναι τα παιδιά. Προκειμένου να προσαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες, κάθε 
παιδί αναπτύσσει περισσότερο ή λιγότερο προσαρμοσμένους μηχανισμούς που επηρεάζουν 
τη ζωή του, μερικές φορές με τραγικά αποτελέσματα. Εμείς οι ενήλικες, που είμαστε 
υπεύθυνοι γι' αυτά, ταλαντευόμαστε ανάμεσα στο να βρούμε τις δικές μας λύσεις 
αντιμετώπισης και  

στο να βρούμε απαντήσεις γι' αυτά τα παιδιά, απαντήσεις που μερικές φορές 
σημαίνουν αγνόηση της πραγματικότητας ή παραίτηση. 

Η έννοια των αναδυόμενων αναγκών έχει εισέλθει πρόσφατα στη θεματολογία των 
αναγκών των νέων γενεών μαθητών. Έτσι, ορίζουμε τις αναδυόμενες ανάγκες των παιδιών 
και των νέων με μια ελαστική ετικέτα που περιλαμβάνει ένα συνδεδεμένο σύνολο 
προκλήσεων, ευκαιριών, γεγονότων, προβλημάτων και απειλών που σχετίζονται με τη 
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συνολική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων. Αυτό το σύνολο καταστάσεων μπορεί να 
δημιουργήσει μια σειρά από αποτελέσματα με σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή τους. Η 
ιδιαιτερότητα αυτών των αναγκών είναι ότι δεν έχουν ξαναεμφανιστεί σε προηγούμενες 
γενιές παιδιών και νέων, ή, αν έχουν εμφανιστεί, παρατηρείται αύξηση της συχνότητάς τους. 

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η έννοια της ανάγκης δεν περιορίζεται στη 
συνήθη έννοια, που είναι γνωστή μέχρι σήμερα και εξηγείται από το λεξικό, αλλά αναφέρεται 
σε ένα ολόκληρο σύμπλεγμα καταστάσεων και πλαισίων στα οποία ενδέχεται να βρεθούν τα 
παιδιά και οι νέοι, ένα σύμπλεγμα που επηρεάζει τη ζωή και την ανάπτυξή τους. Είναι «νέες» 
με την έννοια ότι δεν έχουν υπάρξει ποτέ πριν πουθενά αλλού στον κόσμο ή δεν είχαν γνωστά 
αποτελέσματα μέχρι τώρα. 

Οι αναδυόμενες ανάγκες έχουν πολλαπλές και σύνθετες αιτίες, καθώς είναι 
αποτέλεσμα των διαφορετικών χαρακτηριστικών κοινωνίας της συγκεκριμένης στιγμής, από 
τεχνική, επιστημονική, κοινωνική, εκπαιδευτική άποψη, από την άποψη του συστήματος 
υγείας, του νομοθετικού συστήματος, του τρόπου αντίληψης των σχέσεων και της 
επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Τα αίτια των νέων αναδυόμενων αναγκών είναι 
διαφοροποιημένα και μπορούν να επεκταθούν από το τοπικό στο διεθνές επίπεδο, 
αποτελώντας συγκεκριμένο και ιδιαίτερο μέλημα για τους ειδικούς. Η υπερκινητικότητα και 
η πίεση για επιτυχία είναι δύο τάσεις στην ανάπτυξη των παιδιών σε ορισμένα μέρη του 
κόσμου που μπορούν να αναγνωριστούν ως νέες αναδυόμενες ανάγκες. Στη Γαλλία γίνεται 
λόγος για τα «καινούργια παιδιά», τα οποία αναγνωρίζονται όχι από τη βιολογική τους ηλικία 
αλλά από την ψυχική τους κατάσταση. 

Είναι προφανές ότι η σύγχρονη κοινωνία συχνά αποτυγχάνει να παράσχει ένα 
ψυχολογικά ασφαλές πλαίσιο για τα παιδιά, και συνεπώς αυτά αισθάνονται σύγχυση. Τα 
παραδείγματα νέων αναδυόμενων αναγκών μπορούν να συνεχιστούν με καταστάσεις στον 
τομέα της υγείας (η παχυσαρκία έχει αυξηθεί μεταξύ των παιδιών, όχι μόνο των εφήβων και 
των ενηλίκων), στον τομέα της εκπαίδευσης (οι αρνητικές επιπτώσεις του εθισμού στο 
διαδίκτυο και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι ήδη εμφανείς σε πολλές χώρες του κόσμου), 
στον τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων (οι εικονικές σχέσεις έχουν σταδιακά 
αντικαταστήσει την πραγματικότητα των άμεσων ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων). 

Για την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη των παιδιών ή για την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της εμφάνισης μιας αναδυόμενης ανάγκης, η ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων ζωής των παιδιών αποτελεί μια λύση. Για παράδειγμα, για την πρόληψη των 
συνεπειών της παχυσαρκίας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως: η ικανότητα να έχουν υγιεινό 
τρόπο ζωής (ισορροπημένο πρόγραμμα, υγιεινή διατροφή κ.λπ.), η ικανότητα ενδο- και 
διαπροσωπικής γνώσης κ.λπ. 

Ο κόσμος στον οποίο ζούμε αλλάζει. Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, οι αξίες 
αλλάζουν, επαγγέλματα αναδύονται και εξαφανίζονται με εκπληκτική ταχύτητα. Τα δύο  
τελευταία  χρόνια μας έδειξαν  ότι μερικές φορές τα πράγματα μπορούν να σταματήσουν 
απότομα και ο μόνος τρόπος να συνεχίσουμε την επαγγελματική μας ζωή είναι να 
ανακαλύψουμε κάτι νέο και να προσαρμοστούμε το συντομότερο δυνατό, να δουλέψουμε 
σκληρά, να κάνουμε λάθη και να μάθουμε γρήγορα από αυτά για να έχουμε  τελικά  νέες 
επιτυχίες. Πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τα παιδιά σήμερα για τον κόσμο στον οποίο 
θα ζουν ως ενήλικες, όταν, ίσως, αυτό που εκτιμούμε σήμερα,  αύριο θα ξεχαστεί ή ο τρόπος 
που κάνουμε τα πράγματα σήμερα θα είναι ξεπερασμένος ή ανεφάρμοστος; 

Οι Δεξιότητες Ζωής του 21ου   συνιστούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου  της 
ψυχολογίας του ανθρώπου, και πιο συγκεκριμένα αποτελούν υποσύνολο της ψυχολογικής 
επάρκειας του. Η ψυχολογική επάρκεια είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει τις 
απαιτήσεις και τις αντιξοότητες της καθημερινής ζωής αποτελεσματικά (Gordon Training 
International, 1970) 

Ιδιαίτερα οι δεξιότητες ζωής αφορούν τις προσωπικές και διαπροσωπικές, κοινωνικές 
και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν μεταξύ 
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τους αλλά και να διαχειρίζονται τις δικές τους συναισθηματικές καταστάσεις, αποφάσεις και 
επιλογές έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μια ενεργό ασφαλή και παραγωγική ζωή (Unicef, 2012). 

Πώς θα μπορούσαμε να  διδάξουμε τους μαθητές  να αναγνωρίζουν ευκαιρίες, να 
θέτουν στόχους, να αναλαμβάνουν κινδύνους και ευθύνες; Πώς θα μπορούσαμε να 
αναπτύξουμε την ανθεκτικότητα και την κριτική σκέψη τους; Πώς θα τους εκπαιδεύσουμε να 
διαχειρίζονται τα οικονομικά τους θέματα και να επιλύουν προβλήματα που προκύπτουν 
στην πορεία της ζωής τους; 

Απλές καθημερινές διαδικασίες εξαρτώνται από δεξιότητες οι οποίες επιτρέπουν στον 
άνθρωπο να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινής του ζωής όπως το να μπορεί 
κάποιος να στρώσει το κρεβάτι του, να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής  

μεταφοράς, να μαγειρέψει ένα απλό γεύμα ή να χρησιμοποιήσει μία ηλεκτρονική 
συσκευή (Amato & Ochiltree, 1986). Οι προγενέστερες  παραδοχές των δεξιοτήτων ζωής 
περιγράφουν αυτές τις δεξιότητες ως τις κύριες πηγές του ευ ζην καθώς καθορίζουν τις 
δράσεις του ατόμου σε ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων της κοινωνίας (Heckman & Corbin, 
2016). Ερευνώντας τη βιβλιογραφία ανακαλύπτουμε  ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία 
αναπτύσσονται από την παιδική ηλικία και συμβάλλουν μελλοντικά στην καθιέρωση ενός 
υγιούς ψυχολογικά και κοινωνικά τρόπου ζωής (Duerden, Witt, Fernandez, Bryant & 
Theriault, 2012). 
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