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Ημερίδα για τα Ευρωπαϊκά Έργα «Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων Assessment of Transversal Skills 2020 (ATS2020)» και «Mentoring Technology
Enhanced Pedagogy (MENTEP)»
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, στη Δημοσιογραφική Εστία στη
Λευκωσία, ενημερωτική ημερίδα για την επίσημη έναρξη της πειραματικής εφαρμογής
και προώθησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων ATS 2020-Assessment of
Transversal Skills (Ανάπτυξη και Αξιολόγηση οριζόντιων κομβικών δεξιοτήτων) και
ΜΕΝΤΕP - Mentoring Technology Enhanced Pedagogy (Καθοδηγώντας μια τεχνολογικά
υποστηριζόμενη παιδαγωγική). Και τα δύο έργα συγχρηματοδοτούνται από το
Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν σε πειραματικές
εφαρμογές καινοτόμων μαθησιακών προσεγγίσεων με στόχο τη διαμόρφωση
εκπαιδευτικής πολιτικής.
Την ημερίδα άνοιξε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, ο οποίος
ανέπτυξε τις θέσεις του Υπουργείου και τις κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση
του έργου. Χαιρετισμούς απηύθυναν η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κ.
Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευρυπίδου, και ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, κ. Κυπριανός
Λούης, ενώ η κ. Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη του Τομέα Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και ο κ. Γιώργος Κουτσίδης, Επιθεωρητής
Μέσης Εκπαίδευσης, παρουσίασαν τα έργα. Την ημερίδα παρακολούθησαν διευθυντές
και εκπαιδευτικοί των σχολείων που συμμετέχουν στα δύο έργα, επιθεωρητές και άλλα
στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα είχαν
επίσης την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με εργαλεία αξιολόγησης και μάθησης που
μεταχειρίζονται τα δύο έργα, ούτως ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω κατανόηση του
περιεχομένου τους.
Το
έργο
Ανάπτυξη
και
Αξιολόγηση
Κομβικών
Δεξιοτήτων
(ATS2020)
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά στην πιλοτική εφαρμογή
καινοτόμων μαθησιακών προσεγγίσεων με στόχο τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής
πολιτικής. Το έργο προτείνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης με τη χρήση
ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων (ePortfolio) για την ενίσχυση οριζόντιων κομβικών
δεξιοτήτων των μαθητών (δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, αυτόνομης μάθησης,
δημιουργικότητας, καινοτομίας, ψηφιακού και πληροφοριακού γραμματισμού) στο
πλαίσιο του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος. Ταυτόχρονα, εισηγείται στους
εκπαιδευτικούς νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμα εργαλεία για την
ανάπτυξη και αξιολόγηση των δεξιοτήτων αυτών (mahara.ats2020.eu, o365.ats2020.eu,
eis.ats2020.eu). Συντονιστής του έργου είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Στο
έργο συμμετέχουν 17 εταίροι από 11 Ευρωπαϊκές χώρες.
Το έργο MENTEP (Καθοδηγώντας μία Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Παιδαγωγική)
ανταποκρίνεται στην ανάγκη της Ευρώπης για α) εκπαιδευτικούς που να είναι σε θέση
να καινοτομούν χρησιμοποιώντας ΤΠΕ στην τάξη τους και β) νέα δεδομένα για τις
ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Με βάση τα πιο πάνω, το ΜΕΝΤΕP διερευνά
κατά πόσο ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης (Self Assessment Tool – SAT)

έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών να ενσωματώνουν την
τεχνολογία στη διδασκαλία τους (Technology- Enhanced Teaching - TET), στο δικό τους
ρυθμό. Συντονιστής του έργου είναι το European Schoolnet (http://www.eun.org/), ένα
δίκτυο 30 Υπουργείων Παιδείας από όλη την Ευρώπη. Στο έργο συμμετέχουν 16 εταίροι
από 13 χώρες.

