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Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων

Ενίσχυση της Ψηφιακής Αξιολόγησης 
για την ανάπτυξη των Οριζόντιων 

Δεξιοτήτων μαθητών και μαθητριών 
στην Εκπαίδευση STEM



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (2 σε κάθε χώρα)

ΝΟΕ 2020 2 μαθησιακοί κύκλοι ΜΑΙ 2021

ΣΕΠ-ΟΚΤ 2020 ανάπτυξη μαθησιακών κύκλων ATS STEM

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
μαθησιακά 
προϊόντα

ανά μαθησιακό κύκλο ανά σχολείο

συνεντεύξεις 

ομάδα μαθητών και μαθητριών 
ομάδα εκπαιδευτικών
Επίβλεψη ατομικού ερωτηματολογίου

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
(διαδικτυακό ερωτηματολόγιο) 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
(διαδικτυακό ερωτηματολόγιο)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αρχική εφαρμογή Τελική εφαρμογή

• τον σχεδιασμό διαθεματικών μαθησιακών 
δραστηριοτήτων STEM, οι οποίες θα δίνουν 
την ευκαιρία στους μαθητές και μαθήτριες να 
αναπτύξουν μία σειρά δεξιοτήτων STEM. 

• την ανάπτυξη και δοκιμή στρατηγικών 
αξιολόγησης με τη χρήση δεδομένων, για 
την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας, 
η οποία θα υποστηρίζεται από ψηφιακές 
τεχνολογίες, καθώς και τον σχεδιασμό 
στρατηγικών διαμορφωτικής αξιολόγησης 
STEM, που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
ανάγκες των μαθητών/μαθητριών 

• να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες 
αξιολόγησης ανταποκρίνονται στα μαθησιακά 
αποτελέσματα, και υποστηρίζουν την ενεργή 
μάθηση καθώς και τις μαθητο-κεντρικές  
παιδαγωγικές προσεγγίσεις. 

• να οργανώσουν και να αναπτύξουν 
ευέλικτες μαθησιακές προσεγγίσεις, που 
να υποστηρίζονται από τη διεύθυνση της 
σχολικής μονάδας.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: μαθητές και μαθήτριες 
STEM, ηλικίας 10 έως 15 χρονών.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
120 πιλοτικά σχολεία σε εφτά (7) χώρες 
(Βέλγιο, Κύπρος, Φινλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία) θα εμπλακούν ενεργά για:

ΤΟ ΕΡΓΟ ATS STEM
Το έργο Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων στην εκπαίδευση STEM (ATS STEM) είναι ένα καινοτόμο ερευ-
νητικό έργο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής, το οποίο περιλαμβάνει ένα δίκτυο εταίρων από δώδε-
κα (12) εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυβερνητικούς οργανισμούς σε οχτώ (8) χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Στόχος του έργου είναι να προσφέρει ένα καινοτόμο μαθησιακό μοντέλο, το οποίο υποστηρίζει την 
ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών μέσα από μία ενοποιημένη προσέγγιση των 
μαθημάτων STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 
για την αξιολόγησή τους.
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ΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ATS STEM
Σύμφωνα με τους στόχους του έργου ATS STEM, το διευρυμένο θεωρητικό πλαίσιο ATS STEM μπορεί να 
βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη να διαμορφώσουν κοινή αντίληψη για την έννοια της 
ενοποιημένης εκπαίδευσης STEM, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιολογηθεί 
χρησιμοποιώντας μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία εντός της σχολικής τάξης. Στόχος είναι το θεωρητικό 
πλαίσιο να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον σχεδιασμό μαθησιακών εμπειριών, την ψηφιακή αξιολόγηση των 
μαθητών/μαθητριών και  την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων, που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
ενεργά σε δραστηριότητες και να αλληλοεπιδρούν, ως κριτικά εγγράμματοι πολίτες στη σύγχρονη κοινωνία.

* Οι Οριζόντιες Δεξιότητες αναφέρονται σε ένα ευρύ πλαίσιο από κύριες δεξιότητες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
για την επιτυχή πορεία ενός ατόμου κατά τα σχολικά του χρόνια, στη μετέπειτα εκπαιδευτική του πορεία αλλά και στον 
χώρο εργασίας. Περιλαμβάνουν την ικανότητα ενός ατόμου να σκέφτεται με κριτικό τρόπο, να παίρνει πρωτοβουλίες, να 
χρησιμοποιεί ψηφιτουακά εργαλεία, να επιλύει προβλήματα και να συνεργάζεται. (Πηγή: www.ats2020.eu )
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ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι υπολοιποι

Με συγχρηματοδότηση από το «Εrasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο ATS STEM χρηματοδοτείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός αναφοράς του Έργου – 606696-EPP-1-2018-2-IE-EPPKA3-PI-POLICY

www.atsstem.eu

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

• Συμμετέχουν σε μια διεπιστημονική διαδικασία μάθησης, για την επίλυση προβλημάτων που εκπηγάζουν από 
την καθημερινή ζωή.

• Βελτιώνουν και αναπτύσσουν συνεχώς τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν, μέσω της διαμορφωτικής 
αξιολόγησης.

• Αποκτούν εμπειρία στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται και αντιμετωπίζουν προβλήματα της καθημερινής ζωής.
• Συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, για αειφόρο ανάπτυξη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
• Έχουν πρόσβαση σε επιμορφώσεις επαγγελματικής μάθησης και σε ένα αποθετήριο παιδαγωγικών πόρων και 

προσεγγίσεων.
• Έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν και να μοιραστούν μεταξύ τους βέλτιστες πρακτικές, για την ενσωμάτωση της 

εκπαίδευσης STEM στα Αναλυτικά Προγράμματα.
• Χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες για την υποστήριξη καινοτόμων μορφών αξιολόγησης.
• Επιμορφώνονται στην αποτελεσματική χρήση της διαμορφωτικής αξιολόγησης για την υποστήριξη της μαθησιακής 

εμπειρίας στην εκπαίδευση STEM.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Θα έχουν στη διάθεσή τους:  
• Επικυρωμένο περιεκτικό μοντέλο για την ψηφιακή αξιολόγηση στην εκπαίδευση STEM.
• Καινοτόμες διαθεματικές μαθησιακές δραστηριότητες ενσωματωμένες στα Αναλυτικά Προγράμματα
• Αξιολόγηση αντίκτυπου (Impact evaluation) και συστάσεις για χάραξη πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.


