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τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ . Αρχικά διερευνώνται 
οι έννοιες των ικανοτήτων μέσα από ευρωπαϊκά θεσμικά κείμενα και τη διεθνή βιβλιογραφία . Στη συνέχεια 
προσεγγίζονται οι έννοιες των ήπιων ικανοτήτων και διερευνώνται με συγκριτικό και κριτικό τρόπο αντίστοιχα 
πλαίσια ικανοτήτων από τη διεθνή εμπειρία . Τέλος, παρουσιάζεται η λογική και τα βασικά σημεία του Πλαισίου 
Ικανοτήτων Ζωής και Σταδιοδρομίας, σε συνάρτηση αφενός με τις αλλαγές στο χώρο της εργασίας και της κοι-
νωνίας, και αφετέρου σε σχέση με αντίστοιχα πλαίσια ικανοτήτων διεθνώς . Παρουσιάζονται εκτενώς οι πέντε 
διακριτές ικανότητες που προτείνονται στο Πλαίσιο, συνοδευόμενες από δέσμες μαθησιακών αποτελεσμάτων . 
Τέλος, εξετάζεται η ίδια η διαδικασία αυτοαξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως διαδικασία ανά-
πτυξης των ικανοτήτων που προτείνονται στο πλαίσιο .

1.  Εισαγωγή

«Φυσικά οι άνθρωποι ποτέ δεν μπορούσαν να προβλέπουν με ακρίβεια το 
μέλλον. Σήμερα όμως, αυτό είναι πιο δύσκολο από ποτέ άλλοτε» (Harari 
2018: 259). Η φράση αυτή συνοψίζει την αβεβαιότητα των τελευταίων 
δεκαετιών, που ξεκίνησε ήδη από το τέλος 20ου αιώνα και μοιάζει έκτοτε 
να κλιμακώνεται με τρόπο εκθετικό. Το διεθνές περιβάλλον των τελευ-
ταίων δεκαετιών περιγράφεται από έννοιες όπως παγκοσμιοποίηση της 
οικονομίας (Albrow 1997, Κοτζιάς 2003, Waters 1995,) επικράτηση του 
νεοφιλελεύθερου παραδείγματος, ανάδυση του γνωστικού καπιταλισμού 
(Burton-Jones, 1999, Peters 2003), που διαμορφώνει κοινωνίες διακινδύ-
νευσης (Beck 1992), στις οποίες η πολιτική διεθνοποιείται (Held et al., 
1999). Τα παραπάνω, ειδικά στη διάρκεια του 21ου αιώνα επισυμβαίνουν 
σε συνθήκες που ορίζουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός και την 4η βιο-
μηχανική επανάσταση (Schwab 2017), αλλά και οι ταχύτατες κοινωνικές 
μεταβολές που συνοδεύουν τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Οι παρα-
πάνω μεγάλες τομές διαμορφώνουν έναν νέο κόσμο, ο οποίος μεταβάλ-
λεται με γεωμετρική πρόοδο. Οι μεταβολές αυτές είναι απτές στην εργα-
σία, στην κοινωνική αλληλεπίδραση και πολιτειακή συμμετοχή και στον 
ίδιο τον τρόπο παραγωγής και διάχυσης της γνώσης. 

Στις κοινωνίες της διακινδύνευσης (risk societies) που αναδύονται κυ-
ριαρχεί η αποσταθεροποίηση. Το πρόταγμα της δια βίου μάθησης επιχεί-
ρησε να απαντήσει στην πρόκληση της ρευστότητας αυτής (Fejes, 2014: 
100), αρχικά ως διακηρυκτικό όραμα και ανάγκη για την εκπαίδευση και 
στη συνέχεια ως μια έννοια ομπρέλα που αγκαλιάζει κάθε εκπαιδευτι-
κή δραστηριότητα υπό το πρίσμα του διηνεκούς. Ωστόσο, τα τελευταία 
τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια, η συζήτηση για τη δια βίου μάθηση έχει 
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στραφεί στην εφαρμοσμένη διάσταση των δεξιοτήτων και των ικανοτή-
των (βλ. και Tuijnman 2003). «H πρόκληση για τη δια βίου μάθηση είναι να 
εξετάσουμε ξανά και ριζικά τη μάθηση, τη διδασκαλία και την εκπαίδευση 
για την εποχή της πληροφορίας, σε μια προσπάθεια συνολικής αλλαγής 
τρόπου σκέψης» (Collins, 2009: 615) καθώς η περισσότερη γνώση είναι 
άρρητη και βασίζεται σε άρρητες δεξιότητες. 

Στην εργασία αυτή επικεντρωνόμαστε στις δεξιότητες ζωής, ως τις 
εγκάρσιες εκείνες δεξιότητες, οι οποίες καθιστούν δυνατή την προσωπική 
αλλαγή και την επαγγελματική εξέλιξη. Αρχικά διερευνούμε τις έννοιες των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, για να εστιάσουμε ιδιαίτερα στις δεξιότη-
τες ζωής και σταδιοδρομίας, μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Διερευ-
νούμε επίσης τη θεσμοθέτηση πλαισίων ικανοτήτων ζωής στον ευρωπαϊκό 
χώρο, για να καταλήξουμε στην περίπτωση του Πλαισίου Δεξιοτήτων Ζωής 
και Σταδιοδρομίας που υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ για λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ το 2020-21. 

2.  Ικανότητες και δεξιότητες: εννοιολογικό περιεχόμενο
 και διαφοροποιήσεις

Οι έννοιες ικανότητα και δεξιότητα συχνά στον δημόσιο λόγο χρησιμο-
ποιούνται εναλλακτικά η μία της άλλης και σε κάθε περίπτωση συνδέο-
νται με το τι είναι ικανό ένα άτομο να επιτελέσει. Οι έννοια της ικανότητας 
περιγράφεται ως «σύνθετος συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, κατανό-
ησης, αξιών, στάσεων και επιθυμιών, ο οποίος οδηγεί σε δράση σε ένα 
συγκεκριμένο τομέα» (Deakin Crick, 2008). Η ικανότητα διαφέρει κατά 
τον τρόπο αυτό από τη δεξιότητα, η οποία ορίζεται ως δυνατότητα επιτέ-
λεσης σύνθετων δράσεων με ευκολία, ακρίβεια και προσαρμοστικότητα 
(European Commission, 2013: 9), καθώς εμπεριέχει επιπλέον το στοιχείο 
των στάσεων, των αξιών και των προδιαθέσεων. Ένας από τους πρώτους 
ορισμούς της ΕΕ για τις ικανότητες τις προσεγγίζει ως έναν «συνδυασμό 
γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών, που αρμόζουν σε μια συγκεκρι-
μένη κατάσταση και υποστηρίζουν την προσωπική ολοκλήρωση, την κοι-
νωνική ενσωμάτωση και συνοχή, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την 
απασχόληση» (European Commission, 2003 στο Pasias & Samara 2021: 
85). Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΕ (2003, 2006) και ο ΟΟΣΑ (βλ. DeSeCo, 
ΟECD 2005) επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τον ευρύτερο όρο «ικανό-
τητες» έναντι αυτόν των «δεξιοτήτων». «Οι βασικές ικανότητες είναι εκεί-
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νες τις οποίες χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους ολοκλήρωση και 
ανάπτυξη, την απασχολησιμότητα, την κοινωνική ένταξη, έναν βιώσιμο 
τρόπο διαβίωσης, την επιτυχή ζωή σε ειρηνικές κοινωνίες, τη διαχείριση 
της ζωής με συναίσθηση του υγιεινού τρόπου ζωής και την ενεργό συμμε-
τοχή στα κοινά. Αναπτύσσονται με μια προοπτική διά βίου μάθησης, από 
την προσχολική ηλικία μέχρι την ενήλικο ζωή, και μέσω τυπικής, μη τυπι-
κής και άτυπης μάθησης σε όλα τα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων της 
οικογένειας, του σχολείου, του χώρου εργασίας, της γειτονιάς και άλλων 
κοινοτήτων.» (Συμβούλιο της ΕΕ, 2018: 7). Οι Anderson-Levitt & Gardinier 
(2021: 1) χαρακτηρίζουν τις ικανότητες ως «δεξιότητες του 21ου αιώνα», 
τις οποίες τα άτομα χρειάζονται προκειμένου «να είναι παραγωγικοί ερ-
γαζόμενοι και καλοί πολίτες». 

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες ως όροι που διαφοροποιούνται ανά-
λογα και με το εθνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρονται 
(βλ. Nordin 2021) χαρακτηρίζονται ως έννοιες από πολυσημία και υβρι-
δικότητα, καθώς χρησιμοποιούνται «με την σχετικά ασαφή έννοια της 
δυνατότητας του ατόμου να σκέφτεται, να δρα και να μαθαίνει» (Rychen 
2001: 8), και ως εκ τούτου «η ενσωμάτωση των ικανοτήτων μπορεί να δη-
μιουργήσει υβριδικούς λόγους μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των εθνικών 
πολιτικών» (Anderson-Levitt & Gardinier, 2021: 10).

Παρά την πολυσημία τους, μια γενική διάκριση είναι εκείνη μεταξύ 
ήπιων (soft skills) και «σκληρών» δεξιοτήτων, με τις πρώτες να αποτελούν 
ένα σύνολο προσωπικών ιδιοτήτων, χαρακτηριστικών, συνηθειών και 
συμπεριφορών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς διαφορε-
τικούς τύπους θέσεων εργασίας (Skills Panorama Glossary, 2020) και τις 
δεύτερες να θεωρούνται πιο τεχνικές, ιδιαίτερα εξειδικευμένες στη φύση 
καθώς είθισται να συνδέονται συγκεκριμένα σε ένα επάγγελμα, και που 
(γενικά) μπορούν να διδαχθούν ευκολότερα από τις μαλακές δεξιότητες. 
Οι ήπιες δεξιότητες, καθώς είναι ευρέως εφαρμόσιμες, θεωρούνται επί-
σης ως μεταβιβάσιμες δεξιότητες (transferable skills) / εγκάρσιες ικανό-
τητες (transversal competencies), ως δεξιότητες, δηλαδή, που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα περιβάλλοντα. Οι Heckman και Kautz 
(2013: 452 στο Cinque 2016: 394) προσεγγίζουν τις ήπιες δεξιότητες ως 
«χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, στόχοι, κίνητρα και προτιμήσεις 
που εκτιμώνται στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και σε πολλούς 
άλλους τομείς» καθώς αποτελούν «ένα μείγμα προδιαθέσεων, κατανόη-
σης, χαρακτηριστικών και πρακτικών». Αντίστοιχα οι Haselberger και συ-
νεργάτες (2012 στο Cinque 2016: 394) αναφέρουν ότι «οι ήπιες δεξιότητες 
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αντιπροσωπεύουν έναν δυναμικό συνδυασμό γνωστικών και μεταγνω-
στικών, διαπροσωπικών, διανοητικών και πρακτικών δεξιοτήτων. Οι ήπιες 
δεξιότητες βοηθούν τους ανθρώπους να προσαρμόζονται και να συμπε-
ριφέρονται με θετικό τρόπο, ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις 
προκλήσεις της επαγγελματικής τους ζωής και της καθημερινότητάς τους». 

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες δύνανται να αναπτυχθούν/καλλιεργη-
θούν μέσω ποικίλλων μαθησιακών διαδικασιών, τυπικών, μη τυπικών ή 
και άτυπων, ενώ βοηθούν άτομα και ομάδες τόσο να διαχειρίζονται απο-
τελεσματικά προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας όσο και να 
αντιμετωπίζουν με επιτυχία αλλαγές, μεταβάσεις και προκλήσεις στη ζωή 
τους. Η μεθοδολογία μάθησης βασίζεται στην αξιοποίηση προηγούμενων 
γνώσεων και εμπειριών της ζωής, προκειμένου να χρησιμοποιούνται και 
να εφαρμόζονται οι γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορα πλαίσια, όπως στο 
σπίτι, στην εργασία, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (Πασιάς, Φλου-
ρής, & Φωτεινός, 2016α).

3.  Ικανότητες ζωής και σταδιοδρομίας: σημαντικά «εφόδια» 
 στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Οι δεξιότητες ζωής και σταδιοδρομίας αποκτούν σημαντική θέση στο 
πλαίσιο των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, καθώς σηματοδοτούν τη συνδι-
αλλαγή του ατόμου μεταξύ της εσωτερικής-ψυχολογικής πλευράς και της 
εξωτερικής-κοινωνικής του πλευράς (Αργυροπούλου, 2019), δομώντας, 
αποδομώντας, αναδομώντας και εξελίσσοντας τη σταδιοδρομία του. 
Ακόμη, οι ικανότητες ζωής και σταδιοδρομίας αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι ενός μεγάλου αριθμού επαγγελμάτων, ενώ θεωρούνται σημαντι-
κά «εφόδια» στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου 
(ΕΟΠΠΕΠ, 2013α). Οι έννοιες της ζωής και της σταδιοδρομίας χρησιμοποι-
ούνται ολοένα και περισσότερο συνδυαστικά, προκειμένου να δοθεί έμ-
φαση αφενός στη μεταξύ τους διασύνδεση, αφετέρου στον ενεργό ρόλο 
που οφείλουν να αναλάβουν τα άτομα στη διαχείριση της προσωπικής και 
επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Ως δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομί-
ας νοούνται «οι ικανότητες που βοηθούν τα άτομα να αναγνωρίσουν τις 
υπάρχουσες δεξιότητές τους, να αναπτύξουν μαθησιακούς στόχους στα-
διοδρομίας και να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση της σταδιοδρομίας 
τους» (Neary, Dodd & Hooley, 2016, όπ. αναφ. στο ΕΟΠΠΕΠ 2021: 17). «Η 
σημασία των ήπιων δεξιοτήτων δεν είναι νέα … Η σημασία τους ωστόσο 



ΔΟΜΏΝΤΑΣ ΠΛΑΊΣΊΑ ΊΚΑΝΟΤΉΤΏΝ ΓΊΑ ΈΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΈΊ. 
Ή ΠΈΡΊΠΤΏΣΉ ΤΟΥ ΠΛΑΊΣΊΟΥ ΔΈΞΊΟΤΉΤΏΝ ΖΏΉΣ ΚΑΊ ΣΤΑΔΊΟΔΡΟΜΊΑΣ 113 

ΣYΓKPITIKH KAI ΔIEΘNHΣ EKΠAIΔEYTIKH EΠIΘEΩPHΣH          Nο 28          ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022 

έχει επανατονιστεί στο πλαίσιο του μέλλοντος της εργασίας, το οποίο πε-
ριλαμβάνει μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας καθώς και την 
προοπτική πολλαπλών σταδιοδρομιών» (ILO, 2018: 7, όπ. αναφ. στο ILO, 
2021: 4). Η σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτεί από κάθε ενεργό πολίτη να 
διαθέτει όχι μόνο επαγγελματικές, τις λεγόμενες «σκληρές» δεξιότητες 
αλλά και εγκάρσιες διαπροσωπικές δεξιότητες, ώστε να συνεργάζεται 
εποικοδομητικά με άλλους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της εργα-
σίας του, να διαχειρίζεται συγκρουσιακές καταστάσεις, να κατανοεί τους 
κώδικες συμπεριφοράς και τους κανόνες επικοινωνίας στα ποικίλα περι-
βάλλοντα που αλληλεπιδρά, αλλά και να διαχειρίζεται την αβεβαιότητα 
στην απασχόληση (ΕΟΠΠΕΠ, 2021). Ως εκ τούτου, οι δεξιότητες ζωής και 
σταδιοδρομίας συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τις δεξιότητες απασχολη-
σιμότητας, καθώς υποστηρίζουν τους πολίτες, όχι μόνο στην εξεύρεση 
εργασίας, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας αποτελεί, βασικό 
στοιχείο και της αρχικής εκπαίδευσης, ώστε τα άτομα να είναι σε θέση 
να αναπτύσσουν στόχους μάθησης και ενεργό εμπλοκή στη βελτίωση 
των επαγγελματικών τους διαδρομών και την αντιμετώπιση των μετα-
βάσεων (ELGPN, 2015). Καθώς ο κόσμος της αγοράς εργασίας γίνεται 
ολοένα και πιο σύνθετος, αναμένεται από τα άτομα να αναλαμβάνουν 
όλο και περισσότερο την ευθύνη ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, ενδια-
φερόμενα ταυτόχρονα για την προσωπική τους πρόοδο, την εύρεση διε-
ξόδων στις εσωτερικές τους ανησυχίες και την βιώσιμη επαγγελματική 
τους εξέλιξη (Αργυροπούλου, Μουράτογλου, Μικεδάκη & Χαροκοπάκη, 
2020). Η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής και σταδιοδρομίας σχετίζεται με 
τον τρόπο αυτό και με την ιδέα της ανάπτυξης του επιχειρηματικού εαυ-
τού (entrepreneurial self/enterprising individual) (βλ. Ball, 2009), υπό την 
έννοια ότι διευκολύνει την προσαρμογή του ατόμου στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες του επαγγελματικού του βίου και του επιτρέπει να χαράσσει 
στρατηγικές διαχείρισης της ζωής και της σταδιοδρομίας του. 

4.  Ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές σχετικά με την ανάπτυξη 
 ικανοτήτων διαχείρισης ζωής και σταδιοδρομίας

Το πλήθος των εννοιολογικών προσεγγίσεων που εντοπίζουμε σε προη-
γούμενη ενότητα σχετίζεται εν πολλοίς με τις προσεγγίσεις διαφορετι-
κών φορέων και οργανισμών στο ζήτημα των δεξιοτήτων διαχείρισης 
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ζωής και σταδιοδρομίας. Ένα εύρος ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών 
σχετικών με την ανάπτυξη των ικανοτήτων διαχείρισης ζωής και σταδιο-
δρομίας έχει διαμορφωθεί στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Στις 
10 Ιουνίου του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη «Νέα 
Ατζέντα Δεξιοτήτων» (New Skills Agenda), γνωστή και ως «Νέο Θεμα-
τολόγιο Δεξιοτήτων», για την Ευρώπη με στόχο τη συνεργασία για την 
ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της 
ανταγωνιστικότητας. Το θεματολόγιο περιελάμβανε 10 δράσεις, οι οποίες 
οργανώνονταν σε τρεις κατηγορίες και ειδικότερα στη(ν): α) βελτίωση της 
ποιότητας και της συνάφειας της ανάπτυξης δεξιοτήτων, β) μεγαλύτερη 
προβολή και συγκρισιμότητα δεξιοτήτων και προσόντων, και γ) προώθη-
ση των πληροφοριών δεξιοτήτων της τεκμηρίωσης και των συνειδητών 
επιλογών σταδιοδρομίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016). Στην τρίτη κατη-
γορία, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι οι άνθρωποι αφενός θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες δεξιοτήτων, αφετέρου να 
είναι σε θέση να τις κατανοούν. Επιπλέον αναδεικνύεται η ανάγκη χρήσης 
κατάλληλων εργαλείων (αυτο)αξιολόγησης των δεξιοτήτων τους, προκει-
μένου να είναι σε θέση να παρουσιάζουν αποτελεσματικά τις δεξιότητες 
και τα προσόντα τους.

Επιπλέον, το 2017, η Εσθονική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναφέρει ότι οι δεξιότητες, οι ικανότητες και τα προσόντα που χρειάζο-
νται οι άνθρωποι αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Προκειμένου, 
λοιπόν, οι άνθρωποι να είναι σε θέση να διαχειριστούν αυτές τις αλλα-
γές, οφείλουν να είναι εξοπλισμένοι με μία ποικιλία βασικών δεξιοτήτων 
συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας και 
της πρόσβασης σε ενημερωμένες και αξιόπιστες πληροφορίες για την 
αγορά εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Κατά ανάλογο τρό-
πο, επισημαίνεται ότι οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας πρέπει να 
εισαχθούν ως βασική ικανότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών 
για τις ικανότητες-κλειδιά της διά βίου μάθησης (Cedefop, Foundation 
Innove, Estonian Ministry of Education and Research, 2017).

Στις 22 Μαΐου του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε τη Σύ-
σταση για τις ικανότητες-κλειδιά στη Δια βίου Μάθηση που εισηγήθηκε 
αρχικά το 2006 (Συμβούλιο της ΕΕ 2018), μεταξύ των οποίων συγκατα-
λέγονται τόσο γνωστικές ικανότητες (ικανότητα γραμματισμού, πολυ-
γλωσσική ικανότητα, μαθηματική ικανότητα και ικανότητα στις θετικές 
επιστήμες, την τεχνολογία και τη μηχανική, ψηφιακή ικανότητα), όσο και 
εγκάρσιες δεξιότητες (προσωπική, κοινωνική και μεταγνωστική ικανότη-
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τα) συμπεριλαμβάνοντας τη διαχείριση του χρόνου και των πληροφοριών, 
τον κριτικό αναστοχασμό, την ανθεκτικότητα και τη λήψη αποφάσεων 
(Συμβούλιο της ΕΕ 2018). Μάλιστα, στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για τον βασικό ρόλο των πολιτικών διά βίου μάθησης προς 
όφελος της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, αναδεικνύονται 
οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας (career management skills) και 
οι ικανότητες σταδιοδρομίας (career competences).

Στην πρόσφατη ανακοίνωση (2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
στήριξη της απασχόλησης των νέων «Γέφυρα προς την απασχόληση για 
την επόμενη γενιά», που αποτελεί την ανανέωση των εγγυήσεων για τη 
νεολαία (Youth Guarantee) συγκαταλέγεται και η κατάρτιση σε θέματα 
διαχείρισης σταδιοδρομίας στην τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση, με 
σκοπό την προετοιμασία των νέων για έναν ασταθή, επισφαλή κόσμο ερ-
γασίας και την επεξήγηση πιθανών ενεργειών για την εξεύρεση εργασί-
ας ή τη λήψη στήριξης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020). Προς ενίσχυση των 
παραπάνω, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο αναδεικνύει την ανάγκη για την αξιολόγηση, βελτίωση και 
επικύρωση άλλων σημαντικών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων συγκα-
ταλέγονται και οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας. Ως εκ τούτου, 
στην εισαγωγή της Νέας Ατζέντας Δεξιοτήτων, που ανακοινώθηκε στις 
30 Ιουνίου του 2020 η ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων, αλλά και 
των δεξιοτήτων ζωής βρίσκονται σε περίοπτη θέση, ενώ παράλληλα η 
δια βίου μάθηση, φαίνεται να αποτελεί το κλειδί που θα κάνει τη διαφορά 
προάγοντας την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ενισχύοντας τη βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα, ώστε να διασφαλισθεί η κοινωνική δικαιοσύνη (Πα-
σιάς, Φλουρής & Φωτεινός, 2016β).

Ειδικότερα για τις δεξιότητες ζωής, η ΕΕ έχει αναπτύξει ειδική μεθοδο-
λογία/πλαίσιο για την ενίσχυση και παρακολούθηση των προσωπικών, 
κοινωνικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων (LifeComp) (βλ. Caena, 2019, 
Sala et al., 2020). Στη συγκεκριμένη κατάταξη ακολουθείται το μοτίβο τρι-
ών δεσμών ικανοτήτων (προσωπική, κοινωνική και μεταγνωστική ικανό-
τητα), οι οποίες εξειδικεύονται σε τρεις επιμέρους ικανότητες η καθεμία. 
Οι επιμέρους αυτές ικανότητες συσχετίζονται με δέσμες περιγραφικών 
δεικτών και μαθησιακών αποτελεσμάτων που συνθέτουν ένα δενδροει-
δές διάγραμμα. Οι περιγραφικοί δείκτες (τρεις για κάθε επιμέρους ικανό-
τητα) συνδέονται με α. την επίγνωση, β. την κατανόηση/επεξεργασία και 
γ. τη δράση και καθένας μπορεί να αποτιμηθεί σε τρία επίπεδα (Sala et al., 
2020). 
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Αντίστοιχο πλαίσιο ικανοτήτων για τις δεξιότητες ζωής και σταδιοδρο-
μίας έχει αναπτυχθεί και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας (Global 
framework on core skills for life and work in the 21st century) (ILO, 2021). 
Στο πλαίσιο αυτό διακρίνονται τέσσερις δέσμες ικανοτήτων: 1. Κοινωνικές 
και συναισθηματικές δεξιότητες, 2. Γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότη-
τες, 3. Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και 4. Βασικές δεξιότητες για «πρά-
σινη» εργασία (ILO, 2021: 25). Η κάθε δέσμη ικανοτήτων εξειδικεύεται σε 
επιμέρους ικανότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δέσμη 
των γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, η οποία περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων την αναλυτική και κριτική σκέψη, την καινοτόμα σκέψη, τον 
στρατηγικό σχεδιασμό, την επίλυση προβλήματος, την ικανότητα λήψης 
απόφασης και ατομικού αναστοχασμού (ILO, 2021: 30-31)

5.  Ή ελληνική εμπειρία – πολιτικές για τις ικανότητες

Η λογική της ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική εκ-
παίδευση είναι κεντρική στον δημόσιο λόγο των τελευταίων ετών και εκ-
φράζεται σε πολιτικές και πρακτικές. Η κυριότερη και πιο πρόσφατη από 
αυτές είναι η θεσμοθέτηση των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» στην πρωτο-
βάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βλ. Ν4692/2020, ΥΑ Φ.7/79511/
ΓΔ4), με σκοπό την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων ζωής  
και των δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και τις 
μαθήτριες. Ειδικότερα, υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες δεξιοτήτων που 
επιχειρούνται να καλλιεργηθούν: «α) δεξιότητες μάθησης: κριτική σκέψη, 
επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, β) δεξιότητες ζωής: αυτομέρι-
μνα, κοινωνικές δεξιότητες, πολιτειότητα, ενσυναίσθηση και ευαισθησία, 
προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ορ-
γανωτική ικανότητα, προγραμματισμός, παραγωγικότητα, γ) δεξιότητες 
τεχνολογίας και επιστήμης: δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, 
γραμματισμοί [πληροφορικός, ψηφιακός, τεχνολογικός, στα Μέσα (μι-
ντιακός)], ευχέρεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ψηφιακές ανθρω-
πιστικές επιστήμες, ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, προστασία από 
εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες, συνδυαστικές δεξιότητες 
ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας, δεξιότητες ανάλυ-
σης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δεξι-
ότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών, 
δ) δεξιότητες του νου: στρατηγική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, μελέτη 
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περιπτώσεων (case studies), κατασκευές, πλάγια σκέψη» (ΥΑ Φ.7/79511/
ΓΔ4: 25377- 25378). 

Παράλληλα, μεταξύ των βασικών προσανατολισμών των νέων Προ-
γραμμάτων Σπουδών είναι να υποστηρίξουν τους/τις μαθητές/-ριες προ-
κειμένου «να αποκτήσουν δεξιότητες αναστοχαζόμενων ανθρώπων που 
μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, πώς να ερευνούν και πώς να γίνονται δημιουρ-
γικοί και αποτελεσματικοί, να καλλιεργήσουν δεξιότητες με τις οποίες θα 
αξιοποιούν τις γνώσεις τους και θα παράγουν νέα γνώση, να λαμβάνουν 
αποφάσεις που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες και να λειτουργούν αυτόνομα στη σχολική τάξη και στη ζωή 
τους, να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση και αν-
θεκτικότητα, ώστε να είναι ικανοί να συνδέονται και να επικοινωνούν με τους 
άλλους, να αναγνωρίσουν αξίες και να συνειδητοποιήσουν αρχές, ώστε να 
αποκτήσουν συναίσθηση ευθύνης και να προετοιμαστούν ως ενεργοί πο-
λίτες, να συμμετέχουν σε δρώμενα και πρακτικές που παραπέμπουν στην 
ανάγκη ενεργοποίησης όλων για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλή-
σεων της εποχής που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες» (http://iep.
edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida)

Τέλος, το 2013 στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως κέντρου 
Euroguidance της Ελλάδας για το έτος αυτό εκπονήθηκε από τον οργανι-
σμό σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολο-
γίας (Τομέας Ψυχολογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών επιστημονικό υποστηρικτικό υλικό για την ανάπτυξη των 
Δεξιοτήτων Διά Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, με στόχο την ανάλυση 
και κατανόηση του περιεχομένου, της λειτουργίας και της χρήσης των 
δεξιοτήτων αυτών στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας. Το υλικό αυτό, το 
οποίο αποτελείται από τρία εγχειρίδια εμπλουτίζεται με κατάλληλο θεω-
ρητικό υπόβαθρο, παραδείγματα καλών πρακτικών που εφαρμόζονται 
σε διάφορες χώρες, καθώς και με δραστηριότητες και ασκήσεις για το 
πλαίσιο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, ώστε οι επαγγελ-
ματίες να μπορούν να υποστηρίζουν τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους 
(μαθητές, φοιτητές, νέους και ενήλικες) στην ανάπτυξη των απαραίτητων 
δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων για τον σχεδιασμό και την δια βίου 
διαχείριση της σταδιοδρομίας τους (ΕΟΠΠΕΠ, 2013α). 
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6.  Εθνικό Πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας

Εθνικά πλαίσια ικανοτήτων και δεξιοτήτων διαχείρισης ζωής και σταδιο-
δρομίας έχουν ήδη αναπτυχθεί στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο όπως 
για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ACRN, 1989, National 
Career Development Association, 2004), τον Καναδά (https://www.
lifework.ca/lifework/blueprint.html), την Αυστραλία (MCEECDYA, 2010), 
την Αγγλία (Learning and Skills Improvement Service, 2012), τη Σκωτία 
(Skills Development Scotland 2012) και την Εσθονία (Foundation Innove 
Centre, 2017). Στα πλαίσια αυτά επιδιώκονται να προσδιοριστούν οι γνώ-
σεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που οφείλουν να διαθέτουν οι νέοι και 
ενήλικες προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά την επαγγελμα-
τική τους ανάπτυξη και σταδιοδρομία. 

Το 2021 διαμορφώθηκε το αντίστοιχο Εθνικό Πλαίσιο για την Ελλάδα 
(ΕΟΠΠΕΠ, 2021), το οποίο αποτελεί την εθνική ανταπόκριση στη σύστα-
ση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις βασικές ικανότητες της δια βίου 
μάθησης (Συμβούλιο της ΕΕ 2018) και αποτελεί έναν οδηγό για την ανά-
πτυξη και την (αυτό-)αξιολόγηση πέντε ικανοτήτων διαχείρισης ζωής και 
σταδιοδρομίας. Οι ευρείες ικανότητες που επελέγησαν και εντάσσονται 
στις περιοχές του εαυτού (Εγώ), της κοινωνικής συνύπαρξης του ατόμου 
(Εγώ και οι Άλλοι) και της προοπτικής του μέλλοντός του (Εγώ, οι Άλλοι και 
το Μέλλον) είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η αναζήτηση και ανάλυση 
ευκαιριών εκπαίδευσης ή/και εργασίας, η επικοινωνία (διαπροσωπική επι-
κοινωνία και επαγγελματικές σχέσεις), η μεταγνωστική ικανότητα (μαθαί-
νω πως να μαθαίνω) και η ικανότητα σχεδιασμού σταδιοδρομίας και λήψης 
απόφασης. 

Βασικός στόχος του Πλαισίου είναι η δυνατότητα σύνδεσης των παρα-
πάνω ικανοτήτων με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία 
πλαισιώνονται από ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία αξιολόγησης καθώς 
και από αντίστοιχες δραστηριότητες ανάπτυξης/καλλιέργειάς τους. Επι-
πλέον, η ανάπτυξη του Πλαισίου αυτού επιδιώκει την υποστήριξη του 
έργου ενός ευρέος φάσματος επαγγελματιών και ενδιαφερομένων που 
ανήκουν στον χώρο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλη-
σης (αλλά και ευρύτερα), για την ανάπτυξη και αξιολόγηση των ικανοτή-
των ζωής και σταδιοδρομίας κατά μία κοινή, αντικειμενική και συνεκτική 
προσέγγιση (ΕΟΠΠΕΠ, 2021: 21-22).
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6.1.  Περιγραφή του Πλαισίου Δεξιοτήτων Ζωής και Σταδιοδρομίας

Στο Πλαίσιο περιλαμβάνεται ο σκοπός, η μεθοδολογία ανάπτυξης και 
αξιο λόγησης των δεξιοτήτων, η εξέταση των προτεινόμενων τυπολογιών, 
η παρουσίαση αντίστοιχων εθνικών πλαισίων άλλων χωρών και η συζή-
τηση του μακρο-επιπέδου της μελέτης με την παρουσίαση Ευρωπαϊκών 
και εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης, εργασίας και απασχόλησης για τις 
ικανότητες διαχείρισης ζωής και σταδιοδρομίας. Στη συνέχεια, περιγρά-
φεται το θεωρητικό υπόβαθρο των πέντε δεξιοτήτων που απαρτίζουν το 
εθνικό πλαίσιο και ειδικότερα της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ανα-
ζήτησης και ανάλυσης ευκαιριών εκπαίδευσης ή/και εργασίας, της επικοι-
νωνίας, της μεταγνωστικής ικανότητας και της ικανότητας σχεδιασμού 
σταδιοδρομίας και λήψης απόφασης.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω ικανότητες υιοθετείται μία προσέγγι-
ση μακρο-ικανοτήτων / διευρυμένων ικανοτήτων, όπου η κάθε μία συ-
ναποτελείται από μικρότερες ικανότητες, οι οποίες διατυπώνονται ως 
περιγραφικοί δείκτες. Παράλληλα, οι ικανότητες αυτές επιμερίζονται σε 
τρείς θεματικές περιοχές με στόχο την αλληλεπίδραση του ατόμου με το 
περιβάλλον και την εναρμόνισή του με το κοινωνικό του περιβάλλον: εγώ 
(συναισθηματική νοημοσύνη, μεταγνωστική ικανότητα), εγώ και οι άλλοι 
(επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα αναζήτησης και ανάλυσης ευκαι-
ριών εκπαίδευσης ή/και εργασίας), εγώ, οι άλλοι και το μέλλον (ικανότητα 
σχεδιασμού σταδιοδρομίας και λήψης απόφασης). Έτσι, οι πέντε ικανό-
τητες προσδιορίστηκαν μέσω 39 περιγραφικών δεικτών και 156 μαθη-
σιακών αποτελεσμάτων (ΕΟΠΠΕΠ, 2021). Τα μαθησιακά αποτελέσματα 
αποτελούν ένα καινοτόμο στοιχείο του πλαισίου, καθώς αποτυπώνουν 
όλα αυτά που ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και 
να μπορεί να επιτελέσει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδι-
κασίας και συνδέονται με τέσσερα επίπεδα επάρκειας: βασικό επίπεδο 
(πρωτοβάθμια εκπαίδευση), μέτριο επίπεδο (δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση), προχωρημένο επίπεδο (μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση), άριστο 
επίπεδο (ενήλικες). 

Το μαθησιακό μοντέλο που αξιοποιήθηκε για την ανάπτυξη του εθνι-
κού πλαισίου δεξιοτήτων ζωής και σταδιοδρομίας βασίζεται στο μοντέ-
λο εμπειρικής μάθησης του Kolb (1984), το οποίο συνίσταται στη(ν): α) 
συγκεκριμένη εμπειρία (το άτομο βιώνει ένα συγκεκριμένο γεγονός), β) 
αναστοχαστική παρατήρηση (το άτομο εντοπίζει συγκεκριμένα σημεία της 
εμπειρίας, τα επεξεργάζεται και διατυπώνει μία κριτική), γ) αφηρημένη έν-
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νοια/θεωρητικοποίηση (το άτομο ερμηνεύει και κατανοεί αυτά τα σημεία 
της εμπειρίας του) και δ) τον ενεργό πειραματισμό (το άτομο προβαίνει σε 
ενέργειες εφαρμόζοντας τη μάθηση στην πράξη). Πρακτικά, αυτό σημαί-
νει ότι κάθε περιγραφικός δείκτης αντανακλάται μέσω του μαθησιακού 
μοντέλου (υποκείμενο, συμπεριφορά, συνθήκη, κριτήριο) στα αντίστοιχα 
επίπεδα επάρκειας (βασικό, μέτριο, προχωρημένο, άριστο).

Κατά την παρουσίαση των πέντε ικανοτήτων ζωής και σταδιοδρομίας, 
αρχικά, γίνεται αναφορά στη συναισθηματική νοημοσύνη, στην οποία για 
την ανάπτυξή της αξιοποιείται μια συνθετική προσέγγιση των σύγχρονων 
προσεγγίσεων, που λαμβάνει υπόψη της την ευρύτητα της έννοιας, στο-
χεύοντας στην ξεκάθαρη και διακριτή καταγραφή των στοιχείων που την 
απαρτίζουν. Ως συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται, λοιπόν, η ικανότητα 
του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να μπορεί να κάνει λεπτές διακρίσεις ανά-
μεσα στα διάφορα συναισθήματα, τόσο τα δικά του όσο και των άλλων, κα-
θώς και να είναι σε θέση να αξιολογεί αυτά τα συναισθήματα και να τα διαχει-
ρίζεται με τρόπο που να προωθεί τη συναισθηματική και διανοητική του ανά-
πτυξη και την επιτυχημένη σύνδεσή του με το περιβάλλον (ΕΟΠΠΕΠ 2021: 
51). Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελείται από επτά περιγραφικούς 
δείκτες: συναισθηματική αυτοεπίγνωση, συναισθηματική αυτοδιαχείριση, 
αυτοέλεγχος, κοινωνική επίγνωση, θετική διεκδίκηση, διαχείριση σχέσεων, 
και αυτοπαρακίνηση, που καταλήγουν σε 28 μαθησιακά αποτελέσματα. 
Ακολούθως, η ικανότητα αναζήτησης και ανάλυσης ευκαιριών εκπαίδευσης 
ή/και εργασίας αφορά στην ικανότητα αναγνώρισης, οργάνωσης, απόκτη-
σης και αξιολόγησης πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση, κατάρτιση, 
εργασία και απασχόληση μέσω εργαλείων αναζήτησης ή ειδικών (ΕΟΠΠΕΠ 
2021: 5) Η ικανότητα αναζήτησης και ανάλυσης ευκαιριών εκπαίδευσης 
ή/και εργασίας προϋποθέτει την ανάληψη προσωπικής ευθύνης για τη 
διαχείριση ζωής και σταδιοδρομίας στον σύγχρονο κόσμο, με κριτική 
και παραγωγική σκέψη, δημιουργικότητα και όραμα. Η δεξιότητα αυτή 
διακρίνεται από πέντε περιγραφικούς δείκτες: ικανότητα αναζήτησης της 
πληροφορίας, συγκέντρωση προσοχής, κριτική σκέψη, ανοιχτότητα και δη-
μιουργικότητα, παραγωγικότητα που αντιστοιχούν σε 20 μαθησιακά απο-
τελέσματα.

Κατά ανάλογο τρόπο, η μεταγνωστική ικανότητα (ικανότητα να μαθαί-
νω) σηματοδοτεί την επίγνωση του ατόμου για τις γνωστικές και συναισθη-
ματικές του λειτουργίες και η ικανότητά του να ελέγχει, να ρυθμίζει και να 
οργανώνει αυτές τις λειτουργίες για την αποτελεσματική κατάκτηση νέας 
γνώσης (ΕΟΠΠΕΠ 2021: 90) Η εκμάθηση της μεταγνωστικής ικανότητας 
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ως μέσο για την αποτελεσματική και δια βίου κατάκτηση νέας γνώσης 
αναλύεται μέσα από έξι περιγραφικούς δείκτες και αντίστοιχα 24 μαθη-
σιακά αποτελέσματα που στοχεύουν στη σφαιρική και εστιασμένη κα-
ταγραφή των μικρο-δεξιοτήτων που τη συνθέτουν: γνωστική επίγνωση, 
στοχοθέτηση και σχεδιασμός, ενεργή παρακολούθηση, διαχείριση χρόνου, 
διαχείριση πληροφορίας, αναστοχασμός και αυτοαξιολόγηση. Παράλληλα, 
η διαπροσωπική επικοινωνία, όντας κυρίως άτυπη, με όρους μετάδοσης 
και πρόσληψης μηνυμάτων κατά την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα 
άτομα ή και ομάδες, καθώς και δημιουργίας ανατροφοδότησης έτσι ώστε 
το μήνυμα να γίνεται κατανοητό και από τα δύο μέρη (ΕΟΠΠΕΠ 2021: 77) 
περιλαμβάνει πολλαπλές μικρο-δεξιότητες, με απώτατο στόχο: τη μετά-
δοση της πληροφορίας, την ευαισθησία στα συναισθήματα των άλλων, την 
πρόσληψη της πληροφορίας, την ανατροφοδότηση, τις συνθήκες χώρου 
και χρόνου, τη μη λεκτική επικοινωνία, τη συνεργασία, την επαγγελματική 
δικτύωση, τη διαπολιτισμική επικοινωνία, και τη δέσμευση στις διαπροσω-
πικές σχέσεις (10 περιγραφικοί δείκτες, 40 μαθησιακά αποτελέσματα). 
Τέλος, η ικανότητα σχεδιασμού σταδιοδρομίας και λήψης απόφασης 
αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να διερευνά, να σχεδιάζει και να 
διαμορφώνει την επαγγελματική του εξέλιξη και πορεία, καθώς και να είναι 
σε θέση να ανταποκρίνεται στη διαδικασία διαχείρισης των επιλογών του με 
προσωπική και κοινωνική ευθύνη. (ΕΟΠΠΕΠ 2021: 102) Η συγκεκριμένη 
δεξιότητα ακολουθεί μια εξελικτική και σύγχρονη καταγραφή στοιχείων 
της επαγγελματικής ανάπτυξης εμπλουτισμένων από τα μοντέλα αυτοδι-
αχείρισης της σταδιοδρομίας και αποτελείται από τους ακόλουθους έντε-
κα περιγραφικούς δείκτες: διαμόρφωση αυτογνωσίας και αυτοαντίληψης, 
αντίληψη πολλαπλών ρόλων, διαχείριση μεταβάσεων, ανάδειξη προσωπικής 
νοηματοδότησης, εναρμόνιση ρόλων ζωής και σταδιοδρομίας, αξιοποίηση 
αναστοχαστικότητας, υιοθέτηση ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, κατα-
νόηση σταδίων λήψης απόφασης, ανάπτυξη «προφίλ» λήψης απόφασης, 
διαχείριση αναποφασιστικότητας, ανάπτυξη στοχοθεσίας που συνδέονται 
με 44 μαθησιακά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο ορίζονται οι παραπάνω ικανότητες ως βασικές ικανότητες 
που καθορίζουν την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή του 
ατόμου και οι οποίες.
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6.2.  Εμπειρική έρευνα πεδίου

Η μελέτη ενισχύεται μέσα από τη συνεργασία και τη σύμπραξη εκπρο-
σώπων από διάφορους κοινωνικούς εταίρους εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
απασχόλησης και εργασίας. Το προτεινόμενο πλαίσιο συζητήθηκε και 
εγκυροποιήθηκε από το σύνολο των εμπλεκομένων μελέτης πεδίου που 
υλοποιήθηκε από τον Αύγουστο έως και τον Οκτώβριο του 2020. Προ-
κειμένου να συλλεχθούν οι απόψεις συμμετεχόντων/ουσών επαγγελ-
ματιών από τους χώρους της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού 
προσανατολισμού, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης 
και της εργασίας, σχεδιάστηκε ένα ψηφιακό ερωτηματολόγιο το οποίο 
και διανεμήθηκε μέσω αποστολής σε ηλεκτρονικές ταχυδρομικές διευ-
θύνσεις φορέων, επαγγελματιών, αλλά και αναρτήθηκε σε διαδικτυακούς 
ιστοτόπους.

Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας, τα οποία καταγράφονται 
αναλυτικά στο εθνικό πλαίσιο δεξιοτήτων διαχείρισης ζωής και σταδιο-
δρομίας κατέδειξαν ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφωνούν 
ή συμφωνούν απόλυτα με τα μαθησιακά αποτελέσματα όπως αυτά ανα-
πτύσσονται στα τέσσερα αντίστοιχα επίπεδα επάρκειας. Αυτό σημαίνει 
ότι το Εθνικό Πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας 
(National Life/Career Competences Framework) προσφέρει ένα εννοιο-
λογικό πλαίσιο για τη συναισθηματική νοημοσύνη, την αναζήτηση και 
ανάλυση ευκαιριών εκπαίδευσης ή/και εργασίας, την επικοινωνία (δια-
προσωπική επικοινωνία και επαγγελματικές σχέσεις), τη μεταγνωστική 
ικανότητα (μαθαίνω πως να μαθαίνω) και τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας 
και λήψης απόφασης, το οποίο μπορεί να προαχθεί μέσω της εκπαίδευ-
σης και της δια βίου μάθησης. Υπό το πρίσμα αυτό αναπτύσσεται ένα κοι-
νό πλαίσιο αναφοράς που άπτεται των παραπάνω πέντε ικανοτήτων, σε 
διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και σε διαφορετικούς τομείς και κλά-
δους (π.χ. κατάρτιση, εργασία, απασχόληση). 

Καθώς ένα τέτοιο πλαίσιο σηματοδοτεί την αυτό-αξιολόγησή και τον 
αναστοχασμό για την ανάπτυξη των ικανοτήτων, η παρούσα μελέτη ολο-
κληρώνεται με την παρουσίαση μίας συστοιχίας έργων αυτό-αξιολόγησης 
σκοπό της οποίας δεν αποτελεί η ψυχομετρική αξιολόγησή τους, αλλά ο 
προσδιορισμός του επιπέδου επάρκειας και η υποστήριξη του ατόμου 
προκειμένου να εντοπίσει συστηματικά τα δυνατά του σημεία και να 
προσδιορίσει τα λιγότερο δυνατά, όπως νέες ευκαιρίες μάθησης, εκπαί-
δευσης, κατάρτισης, απασχόλησης και εργασίας που θα το καταστήσουν 
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περισσότερο αποτελεσματικό και ικανό να διαχειριστεί τα επόμενα βήμα-
τά του. Στη λογική αυτή, η ίδια η αυτοαξιολόγηση των ικανοτήτων μέσω 
του προτεινόμενου εργαλείου για κάθε ικανότητα, αποτελεί μέσο ενδυ-
νάμωσης των ικανοτήτων αυτών και εμβάθυνσης στην κατάκτησή τους 
(Κολλιοπούλου, Σαμαρά, Φανάρας 2022, Samara 2021). 

7.  Επιλογικές σκέψεις 

Το Εθνικό Πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας επι-
χειρεί να λειτουργήσει ως ένα πλαίσιο αναφοράς για τον ελληνικό χώρο, 
ανταποκρινόμενο στις διεθνείς και εθνικές προκλήσεις και ακολουθώ-
ντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Βασική στόχευσή του άλλωστε, 
όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις καθορισμού πλαισίου δεξιοτήτων είναι 
η αναγνώριση και η συγκρισιμότητα των ικανοτήτων (Anderson-Levitt 
& Gardinier, 2021: 10). Η δόμηση του πλαισίου παρουσιάζει σημαντικές 
αναλογίες με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (βλ. Sala et al 
2020, Caena 2019 κλπ), καθώς είναι δομημένο σε μια λογική δενδροει-
δούς ανάπτυξης, εκκινώντας από ευρείες περιοχές (Εγώ, Εγώ και οι άλλοι, 
Εγώ, οι άλλοι και το μέλλον), στις οποίες εντάσσονται οι βασικές ικανότη-
τες ζωής και σταδιοδρομίας, οι οποίες με τη σειρά τους διαρθρώνονται σε 
μαθησιακά αποτελέσματα. 

Το Πλαίσιο υποστηρίζει την ανάπτυξη, καλλιέργεια και αυτό-αξιολόγη-
ση των δεξιοτήτων ζωής και σταδιοδρομίας από νεαρή ηλικία, μέσω των 
περιγραφικών δεικτών, των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των επιπέ-
δων επάρκειας. Υπό το πρίσμα αυτό, αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης 
προενεργητικών και προσαρμοστικών συμπεριφορών στον σχεδιασμό, τη 
διερεύνηση και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας, ενώ παράλληλα δύ-
ναται να συνδράμει στον γραμματισμό, επαναπροσανατολισμό και την 
ανάληψη πρωτοβουλιών στη δια βίου μάθηση, προάγοντας την ενεργό 
συμμετοχή, την ατομική και συλλογική ευθύνη, τις κοινές αξίες και την 
ενδυνάμωση του ατόμου στην κοινωνία.

Καθώς πλέον οι κοινωνίες διέπονται από ρευστότητα και η παρακο-
λούθηση των εξελίξεων καθίσταται πρόκληση για όλους/ες, η επένδυση 
στους προσωπικούς πόρους και την ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης 
ζωής και σταδιοδρομίας αναδεικνύεται ως μία σημαντική και ασφαλής 
προσωπική επιλογή. Σημαντική, καθώς συνδέεται με όλους τους ρόλους 
που αναλαμβάνει το άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ασφαλής, 
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καθώς οι δεξιότητες αυτές είναι οριζόντιες και συνεπώς συναντώνται σε 
οποιοδήποτε πλαίσιο, αλλά μπορούν να αναπτυχθούν και να καλλιεργη-
θούν σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διαπερνώ-
ντας τον χρόνο με πυξίδα το μέλλον. Τέλος, η επιλογή αυτή είναι προσω-
πική καθώς το άτομο, στο πλαίσιο και της ατομικής του ευθύνης (Olssen 
2006), οφείλει να διαθέτει αυθεντικά κίνητρα και να εμπλέκεται ενεργά στην 
ανάπτυξη των ικανοτήτων του, προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργεί 
αυτόνομα στην τρέχουσα και μελλοντική ζωή και σταδιοδρομία του.
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A b s t r A c t

The paper is focused on soft competencies as a means for career development and flexibility and wellbeing in 
life . It explores international competence frameworks and attempts to present the Life/Career Competencies 
Framework, conducted by the Greek National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational 
Guidance (EOPPEP) and the Department of Educational Studies of the National and Kapodistrian University 
of Athens . We examine the matter of competencies development as part of the current discourse and policies 
of international organizations and national states and proceed on focusing on soft skills and competencies as 
part of career development . Finally we focus on the aforementioned Framework and present its orientation 
and its structure . The competencies in the Framework are structured in three areas, namely the area of self 
development (me), the area of the person’s social interaction (me and the others), and the area of future 
orien tation of oneself in relation to their social environment (me, the others and the future) . In these areas, 
the Framework suggests five wide life/career competencies: (1) emotional intelligence and (2) learning how 
to learn in the first area, (3) communication and (4) seeking and analysing learning and career opportunities in 
the second area, and (5) career planning and decision making in the third area . One of the primary aims of the 
Framework is to connect these competencies with specific learning outcomes . The outcomes can be assessed 
with the use of qualitative and quantitative assessment tools, and can be further developed with proposed 
activities . Finally, we also examine the self assessment questionnaire proposed by the framework, not only in 
terms of an assessment mechanism, but as a means of further developing the above competencies through 
the use of qualitative self evaluation . 


