Αξιολόγηση
Κομβικών Δεξιοτήτων
Eνισχυση των κομβικων δεξιοτητων των μαθητων μεσα απο καινοτομες
προσεγγισεις στη διδασκαλια, τη μαθηση και την αξιολογηση
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#ats2020 @ats2020project

Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Erasmus+
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σχετικά με το ATS2020
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ATS2020;
Το έργο Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων (ATS2020) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και αφορά στην πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μαθησιακών προσεγγίσεων με στόχο τη
διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο έργο συμμετέχουν 17 εταίροι από 11 Ευρωπαϊκές χώρες.
Το έργο προτείνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης για την ενίσχυση των απαραίτητων κομβικών
δεξιοτήτων των μαθητών στο πλαίσιο του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος. Ταυτόχρονα,
εισηγείται στους εκπαιδευτικούς νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμα εργαλεία για την
ανάπτυξη και αξιολόγηση των δεξιοτήτων αυτών.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο ATS2020 έχει στόχο να προσφέρει σε μαθητές
και εκπαιδευτικούς ένα καινοτόμο μαθησιακό μοντέλο,
το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και την αξιολόγηση
κομβικών δεξιοτήτων, ενσωματωμένων στη διδασκαλία
και τη μάθηση. Το μοντέλο αυτό θα εφαρμοστεί και θα
αξιολογηθεί ως μέρος ενός πιλοτικού έργου μεγάλης
κλίμακας και αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να συμβάλει
με αξιόπιστα δεδομένα στη διαμόρφωση προτάσεων
εκπαιδευτικής πολιτικής, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΚΥΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου των κομβικών
δεξιοτήτων στις οποίες θα εστιάσει το ATS2020
• Ανάπτυξη της πλατφόρμας και των εργαλείων ATS2020
• Σχεδιασμός ενός προγράμματος συνεχιζόμενης
επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς
• Εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως προς
την πιλοτική εφαρμογή
• Αρχική και τελική διερεύνηση για τις κομβικές δεξιότητες
των μαθητών (πριν και μετά την πιλοτική εφαρμογή)
• Δημιουργία ενός αποθετηρίου καινοτόμων εκπαιδευτικών
σεναρίων
• Διαμόρφωση ολοκληρωμένης αναφοράς αξιολόγησης και
προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής

Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ
ΚΟΜΒΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ;
Με τον όρο Κομβικές δεξιότητες το έργο αναφέρεται
σε ένα ευρύ φάσμα βασικών δεξιοτήτων, οι οποίες
θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές, τόσο σε σχέση με
τη σχολική και την ακαδημαϊκή επιτυχία όσο και με
τον χώρο εργασίας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η
κριτική σκέψη, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η αξιοποίηση
ψηφιακών εργαλείων, η επίλυση προβλημάτων και η
συνεργασία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο απευθύνεται σε μαθητές 10-15 ετών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η επίδραση του μαθησιακού μοντέλου ATS2020
θα αξιολογηθεί και θα επικυρωθεί μέσα από
ένα μεικτό μοντέλο έρευνας και αξιολόγησης.
Η συλλογή δεδομένων θα καλύψει ένα μεγάλο
εύρος τάξεων από 250 σχολεία σε 10 χώρες, με
τη συμμετοχή 1.000 εκπαιδευτικών και 10.000
μαθητών.

Το πλαίσιο Κομβικών
Δεξιοτήτων του ATS2020

ΚΟΜΒΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Στοχοθεσία Ενεργή συμμετοχή
Αυτοαξιολόγηση Διαμορφωτική αξιολόγηση

Προωθεί την ανεξάρτητη μάθηση

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ

Το έργο θα εστιάσει στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση συγκεκριμένων κομβικών δεξιοτήτων:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ,
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Υποστηρίζει αποτελεσματικούς
τρόπους σκέψης

Υποστηρίζει τη μάθηση και τη
συνεργασία

Ενθαρρύνει τη δημιουργική
μάθηση

Κριτική σκέψη Επίλυση
προβλημάτων Λήψη
αποφάσεων Διερεύνηση
επιλογών και σύνθετων
ζητημάτων

Εφαρμογή ιδεών και ανάληψη
δράσης Δημιουργική και κριτική
σκέψη Δημιουργία ψηφιακού
περιεχομένου

Εφαρμογή ιδεών και ανάληψη
δράσης Δημιουργική και
κριτική σκέψη Δημιουργία
ψηφιακού περιεχομένου

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Για μάθηση και εργασία σε καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα

Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Ηθική, ασφαλής και υπεύθυνη χρήση των ΤΠΕ

Μαθητοκεντρική
Προσέγγιση στη Μάθηση
Τι γνωρίζω ήδη και τι
είμαι σε θέση να κάνω;

Αξιολόγηση
προηγούμενης γνώσης

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Τι θέλω να επιτύχω;
Πώς θα ξέρω ότι πέτυχα τον στόχο μου;

Πώς θα πετύχω τον στόχο μου;

Ανάπτυξη
στρατηγικών μάθησης

Ορισμός μαθησιακών στόχων και
διαπραγμάτευση κριτηρίων επιτυχίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (καθοδήγηση, αξιολόγηση)

Η Προσέγγιση του ePortfolio
Διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση

ΜΑΘΗΤΕΣ (ενεργή συμμετοχή)

Νέος Στόχος

Αυτοαξιολόγηση
Τι έκανα καλά;
Σε τι μπορώ να βελτιωθώ;

Ενδείξεις για τη μάθηση, αναστοχασμός
και ανατροφοδότηση
Ποια τεκμήρια φανερώνουν ότι πέτυχα το στόχο μου;
Τι ανατροφοδότηση έχω λάβει;

Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων

Χρονοδιάγραμμα
2015

έτος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2016

2017

2018

Ερευνούν τρέχουσες πρακτικές
Αναπτύσσουν το σχέδιο και τους πόρους για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εκπαιδεύουν τους επιμορφωτές

Ερευνητές

Υποστηρίζουν τα σχολεία, παρακολουθούν την εφαρμογή, συλλέγουν δεδομένα και αξιολογούν την πιλοτική εφαρμογή
Κάνουν συστάσεις και υλοποιούν ενέργειες/δράσεις διάχυσης
Υλοποιούν επιμορφωτικές συναντήσεις και συζητήσεις πριν την πιλοτική εφαρμογή

Επιμορφωτές

Αναπτύσσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης και εκπαιδευτικό υλικό
Εκπαιδεύουν και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς (δια ζώσης και εξ αποστάσεως)
Συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως)
Υλοποιούν τις απαραίτητες δράσεις πριν την πιλοτική εφαρμογή

Εκπαιδευτικοί
(ομάδα παρέμβασης)

Υλοποιούν την πιλοτική εφαρμογή (πειραματίζονται, συζητούν και αναπτύσσουν σενάρια)
Υλοποιούν τις απαραίτητες δράσεις μετά την πιλοτική εφαρμογή

Άλλοι εκπαιδευτικοί

Συμμετέχουν σε αρχική διερεύνηση πριν την εφαρμογή

Μαθητές
Φορείς χάραξης
πολιτικής, διευθυντές
σχολείων

Συμμετέχουν σε τελική διερεύνηση μετά την εφαρμογή

Αναπτύσσουν και αξιολογούν κομβικές δεξιότητες πριν και κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής
Αναπτύσσουν και αξιολογούν κομβικές δεξιότητες πριν και κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής
Συλλέγουν τεκμήρια και ευρήματα
Λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής και υλοποιούν ενέργειες/δράσεις διάχυσης

Οφέλη από το Έργο
ΜΑΘΗΤΕΣ
• Ευκαιρία για ανάπτυξη και
αυτοαξιολόγηση των κομβικών
δεξιοτήτων
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για αυτόκατευθυνόμενη μάθηση
• Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών
φακέλων επιτευγμάτων (ePortfolios)
στη δια βίου μάθηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
• Πρόσβαση σε επιμορφωτικές δράσεις
για επαγγελματική ανάπτυξη και στο
αποθετήριο παιδαγωγικών πόρων
• Διαμοιρασμός καλών πρακτικών και
ιδεών
• Χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την
υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων
διδασκαλίας και μάθησης
• Εκπαίδευση στην αποτελεσματική
αξιοποίηση της διαμορφωτικής
αξιολόγησης για την υποστήριξη της
μάθησης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΡΑΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
• Επικύρωση ολοκληρωμένου μοντέλου
μάθησης και αξιολόγησης κομβικών
δεξιοτήτων
• Ανάπτυξη καινοτόμων περιβαλλόντων
μάθησης για την καλλιέργεια
δεξιοτήτων
• Αξιολόγηση της επίδρασης του έργου
και εισηγήσεις εκπαιδευτικής πολιτικής
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Εταίροι του Έργου

Με συγχρηματοδότηση
από το Πρόγραμμα Erasmus+
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το έργο ATS2020 χρηματοδοτείται με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή
η δημοσίευση αντανακλά την άποψη μόνο
του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συνεργαζόμενοι
φορείς:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
388446-EPP-1-2014-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY

