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ATS2020 – Ανάπτυξη και αξιολόγηση οριζόντιων δεξιοτήτων  
(ένα παράδειγμα αξιοποίησης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για προώθηση πολιτικής)  

 

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018 

ATS2020 – Assessment of Transversal Skills 2020 is a project funded by the European 

Commission under the framework of the Erasmus+ Programme (Key Action 3: Support 

for policy reform - Prospective Initiatives: European policy experimentations). 

Αναστασία Οικονόμου 
Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
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Βέλγιο 

 17 εταίροι από 11 χώρες  

 10 χώρες υλοποίησης της εφαρμογής  

 224 σχολεία 

 747 εκπαιδευτικοί 

 11.891 μαθητές  

ATS2020 – έργο πειραματικής 
εφαρμογής για εισηγήσεις 
πολιτικής 

(Αυστρία*) 



Το έργο ATS2020 – Αξιολόγηση οριζόντιων κομβικών δεξιοτήτων  
προτείνει…  

ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης για την ενίσχυση των απαραίτητων κομβικών 

δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, στο πλαίσιο του υπάρχοντος αναλυτικού 

προγράμματος, περιλαμβανομένων εισηγήσεων προς εκπαιδευτικούς, για νέες 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμα εργαλεία για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση 

των δεξιοτήτων αυτών. 



Μαθησιακό μοντέλο ATS2020 



της  

μάθησης 

για  

μάθηση 

ως  

μάθηση 

Αξιολόγηση 
“Portfolio-type self-assessments or observations of 
key competencies grounded within authentic 
learning situations are suggested as methods that 
are better suited to supporting learners to develop 
key competencies and for validly assessing key 
competencies” 
(Hipkins, Boyd & Joyce, 2005). 



Στόχοι 
Προηγούμενη 

γνώση 

Στρατηγική 

Τεκμήρια  

Εργαλεία 

Αυτο-

αξιολόγηση 

Αποθετήριο 

Διερεύνηση/Συλλογή 

Πληροφορίες/Προϊόντα 

Χώρος εργασίας 

Σχεδιασμός/Οργάνωση 

Συνεργασία/ 

Αναστοχασμός 

Χώρος επιτευγμάτων 

Παρουσίαση/Επικοιν

ωνία/Αξιολόγηση 

Αξιολόγηση δεξιοτήτων 
Τεκμήρια  

Αξιολόγηση δεξιοτήτων 
Τεκμήρια  

Αξιολόγηση δεξιοτήτων 
Τεκμήρια  

Διαμορφωτική αξιολόγηση 

Τελική αξιολόγηση 

Υποστηρικτικά εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης 
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Μαθητής 
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Εξωτερικός 
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Πλαίσιο 
δεξιοτήτων 
ATS2020 



Ικανότητες Στόχοι  Ψηφιακές δεξιότητες Παραδείγματα επιτυχίας  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Τρόπος σκέψης Τρόπος εργασίας Τρόπος ζωής 

4. Επεξεργασία 
πληροφοριών και 

οικοδόμηση νέας 

γνώσης 

4.1 Δημιουργούν νέο 
περιεχόμενο σε 

διάφορες μορφές 

 Δημιουργούν και 
επεξεργάζονται ψηφιακό 

περιεχόμενο 

 Χρησιμοποιούν εργαλεία 

λογισμικού για να 

δημιουργήσουν και να 

επεξεργαστούν κείμενα, 

παρουσιάσεις, βίντεο και 

άλλες μορφές. 

 Επιλέγουν κατάλληλα 
εργαλεία να 

δημιουργούν νέο 

περιεχόμενο 

 Επεξεργασία 
πληροφοριών και 

οικοδόμηση νέας 

γνώσης 

 Δημιουργούν νέο 

περιεχόμενο σε 

διάφορες μορφές 

 Δημιουργούν και 

επεξεργάζονται 

ψηφιακό περιεχόμενο 
 Χρησιμοποιούν 

εργαλεία λογισμικού 

για να δημιουργήσουν 
και να επεξεργαστούν 

κείμενα, παρουσιάσεις, 
βίντεο και άλλες 

μορφές. 

 Επιλέγουν κατάλληλα 

εργαλεία να 

δημιουργούν νέο 

περιεχόμενο 
 Γνωρίζουν ποια 

εργαλεία και 
εφαρμογές ταιριάζουν 

καλύτερα για το 
περιεχόμενο που 

θέλουν να 

δημιουργήσουν 

 Γνωρίζουν ότι το 

ψηφιακό περιεχόμενο 

μπορεί να παραχθεί σε 

ποικίλες μορφές και με 

διάφορα εργαλεία. 
 Κατασκευάζουν τη δική 

τους (και καινούργια) 

γνώση, με δημιουργικό 

και καινοτόμο τρόπο. 

 Δημιουργούν 
αναπαραστάσεις 

γνώσης (π.χ. 

εννοιολογικός χάρτης, 

διάγραμμα) με τη χρήση 

ψηφιακών μέσων 

 Δημιουργούν αυθεντικά 

έργα ως μέσω 

προσωπικής ή ομαδικής 

έκφρασης 
 Χρησιμοποιούν βασικά 

πακέτα λογισμικού για 

να δημιουργήσουν 
περιεχόμενο σε 

διάφορες μορφές 
(κείμενο, ήχος, 

αριθμούς, εικόνες) 

 Εφαρμόζουν τα μέσα 

και τις πληροφορίες 

μέσα στο επικοινωνιακό 

πλαίσιο – με σχετικές 
ρυθμίσεις στο 

προοριζόμενο κοινό 
 Δημιουργούν νέες 

πληροφορίες αφού 
ετοιμάσουν κριτική 

επισκόπηση και 

αναθεώρηση των 

σχετικών πληροφοριών 

 Κρίνουν 
εποικοδομητικά 

και εκτιμούν το 

έργο των άλλων 

Επεξεργάζονται 

πληροφορίες για να 

δημιουργήσουν ή να 

επεξεργαστούν 

περιεχόμενο σε 

ποικιλία μορφών, 

χρησιμοποιώντας 

διάφορα εργαλεία. 

Επεξεργάζονται 

πληροφορίες για να 

δημιουργήσουν ή να 

επεξεργαστούν 

περιεχόμενο σε 

ποικιλία μορφών, 

χρησιμοποιώντας 

διάφορα εργαλεία. 

Κατασκευάζουν τη 

δική τους (και 

καινούργια) γνώση 

Επεξεργάζονται 

πληροφορίες για να 

δημιουργήσουν ή να 

επεξεργαστούν 

περιεχόμενο σε 

ποικιλία μορφών, 

χρησιμοποιώντας 

διάφορα εργαλεία. 

Κατασκευάζουν τη 

δική τους (και 

καινούργια) γνώση, 

με δημιουργικό και 

καινοτόμο τρόπο. 

Δημοσιεύουν νέο 

περιεχόμενο με 

σεβασμό στους 

άλλους. 

Πληροφοριακός 
γραμματισμός 

1. Σχεδιασμός στρατηγικών για 
διερεύνηση. 

2. Αξιολόγηση και επιλογή 
πληροφοριακών πηγών και 
εργαλείων, με βάση την 
καταλληλόλητα για το σχετικό 
έργο. 

3. Εντοπισμός, οργάνωση, 
ανάλυση, αξιολόγηση, 
σύνθεση και ηθική χρήση 
πληροφοριών από ποικιλία 
πηγών και μέσων. 

4. Επεξεργασία πληροφοριών 
και οικοδόμηση νέας 
γνώσης. 

5. Εμπέδωση νέας γνώσης και 
εφαρμογή της σε νέες 



Ιστοσελίδα του 
έργου 
 
http://ats2020.eu   

http://ats2020.eu/
http://ats2020.eu/
http://ats2020.eu/


Αποθετήριο 
μαθησιακών 
εισηγήσεων και 
εκπαιδευτικού 
υλικού 
 
https://resources.
ats2020.eu  

https://resources.ats2020.eu/
https://resources.ats2020.eu/




Σας ευχαριστώ 
Αναστασία Οικονόμου, Συντονίστρια έργου 

economou.a@cyearn.pi.ac.cy 
http://ats2020.eu  
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