
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

1. Κατέχουν ένα επαρκές κ αι συνεκτικό σώμα γνώσεων από όλες τις επιστήμες. 

Βασικός στόχος των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων είναι να αποτελέσει παρελθόν 

ο αγώνας δρόμου για κάλυψη της ύλης. Ως εκ τούτου, στα νέα Αναλυτικά 

Προγράμματα η διδακτέα ύλη περιορίζεται σε ένα επαρκές και συνεκτικό σώμα 

γνώσεων από όλες τις επιστήμες για να είναι σε θέση οι μαθητές/τριες: 

α. Να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα φαινόμενα του κοινωνικού και φυσικού 

περιβάλλοντός τους και να τα μεταβάλλουν προς όφελος της κοινωνίας. 

β. Να επικοινωνούν ισότιμα και δημιουργικά με τους συνανθρώπους τους και να 

διαμορφώνουν τη ζωή τους με τη βοήθεια των επιστημονικών και 

πολιτιστικών επιτευγμάτων της ανθρωπότητας. 

γ. Να συνεχίζουν τις σπουδές τους και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 

ανθρώπινης γνώσης. 

δ. Να ασκούν με γνώση οποιοδήποτε επάγγελμα επιλέξουν και να μπορούν να 

συμβαδίζουν με την εξέλιξή του. 

 

2. Αναπτύσσουν στάσεις και συμπεριφορές που διακρίνουν το δημοκρατικό 

πολίτη έτσι ώστε: 

α. Να χαρακτηρίζονται από δημοκρατικότητα, αγωνιστικότητα, παρρησία και 

κοινωνική υπευθυνότητα και να εμφορούνται από τις αξίες της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.  

β. Να διαμορφώνουν και βιώνουν συνθήκες ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα και 

να διαχειρίζονται με γνώση και ευαισθησία τα φαινόμενα ετερότητας των 

σημερινών πολυπολιτισμικών κοινωνιών.  

γ. Να σέβονται και να προστατεύουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και 

να προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη.  

δ. Να θεμελιώνουν την προσωπική, ψυχική και σωματική, ευεξία στην 

αυτογνωσία, στη φυσική άσκηση, στην έλλογη διατροφή και διαβίωση, στη 

συνειδητή διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου ως περίοδο δημιουργικής 

δραστηριότητας και ευχάριστης κοινωνικής συναναστροφής, στην ικανότητα 

διεκδίκησης κατάλληλων συνθηκών υγείας και αντιμετώπισης των 

πολυποίκιλων μηχανισμών επηρεασμού και χειραγώγησης.  

 

3. Διαθέτουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο τις κομβικές ιδιότητες, ικανότητες 

και δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα, οι οποίες 

περιλαμβάνουν: 

α.  Τη δημιουργικότητα.  

β.  Την κριτική σκέψη και αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης.  

γ.  Τη θεωρητική σκέψη και ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη.  

δ.  Τις ικανότητες και δεξιότητες ανάλυσης και σχεδιασμού. 

ε. Την προθυμία και ικανότητα για συλλογική εργασία και ανταλλαγή 

πληροφοριών.  

ζ. Την ικανότητα λύσης προβλημάτων και, παράλληλα, την ετοιμότητα 

αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων και ικανότητα ανάπτυξης εναλλακτικών 

θεωριών.  

η. Την άριστη, δόκιμη και συνετή χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας.  

θ. Την ενσυναίσθηση και τις δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας.  


