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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εφαρμογή του κινήματος των δημιουργών (maker movement) σε makerspaces
τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη εκπαίδευση, δίνει ευκαιρίες στους μαθητές
να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα ενώ κατασκευάζουν τεχνήματα,
όπως για παράδειγμα ρομποτικές κατασκευές, διαδραστικά προγράμματα,
DIY ηλεκτρονικά κυκλώματα κ.α. Ο συνδυασμός των ψηφιακών τεχνολογιών
και των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών μπορεί να ενθαρρύνει τη
δημιουργική ικανότητα των μαθητών, την κριτική σκέψη, τη συνεργατικότητα
και την ικανότητα τους ως προς την επίλυση προβλημάτων – δεξιότητες που
θεωρούνται απαραίτητες στην αγορά εργασίας του 21ου αιώνα.
Ωστόσο, η αξιολόγηση αυτών των δεξιοτήτων στα makerspaces, όπου η
δραστηριότητα ειναι έντονη, πολυεπίπεδη και διεξάγεται τόσο στον ψηφιακό
όσο και στον πραγματικό κόσμο, δεν είναι εύκολη. Οι ψηφιακές τεχνολογίες θα
μπορούσαν να προσφέρουν λύσεις στο δύσκολο εγχείρημα της αξιολόγησης
των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα σε περιβάλλον makerspace και να ενθαρρύνουν
τον αναστοχασμό αναφορικά με την απόκτησή τους.
Ο στόχος του έργου ASSESSMAKE21 είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση
καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης των προαναφερθεισών
δεξιοτήτων. Οι παρεχόμενες λύσεις αξιολόγησης θα δοκιμαστούν σε
διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια, εστιάζοντας σε χώρους makerspaces. Οι
φορείς που συμπράττουν θα δημιουργήσουν μαθησιακά περιβάλλοντα που θα
επιτρέπουν στους μαθητές να δρουν ως δημιουργοί (makers) μέσω της χρήσης
φυσικών και ψηφιακών εργαλείων. Η συνθήκη αυτή θα υποστηριχθεί μέσω
χειρωνακτικών εμπειριών που θα δίνουν έμφαση στη συνεργατικότητα και τη
δημιουργικότητα, και ακολουθώντας πρακτικές που βασίζονται στην έρευνα και
όχι σε καθοδηγητικές πρακτικές και φόρμουλες. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
θα εκπαιδευτούν πάνω σε αυτές τις πρακτικές ενώ θα εμπλακούν ενεργά στο
σχεδιασμό και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων.
Τέλος, στο πλαίσιο του έργου θα προκύψει μία έκθεση αποτελεσμάτων που θα
βασίζεται σε δεδομένα από τις πιλοτικες εφαρμογές θα γίνουν σε 5 σχολεία και
σε 4 makerspaces άτυπης εκπαίδευσης στην Ιρλανδία, τη Σουηδία, την Ελλάδα
και την Κύπρο.

ΣΤΟΧΟΙ
Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μία ψηφιακή λύση για την
αξιολόγηση δεξιοτητων σε χώρους δημιουργίας (makerspaces) με στόχο:
•• να επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να έχουν καλύτερη εικόνα των δεξιοτήτων
που αναπτύσσουν και εξασκούν οι μαθητές τους.
•• να βελτιώσει την επεκτασιμότητα (scalability) του κινήματος των δημιουργών
στην εκπαίδευση αποκαλύπτοντας τις δεξιότητες των μαθητών που
αναπτύσσονται μέσω συγκεκριμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων,
•• να βοηθήσει ερευνητές και εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό καλύτερων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (curricula), παιδαγωγικών προσεγγίσεων
και μαθησιακών υλικών για makerspaces σε σχολεία και χώρους άτυπης
εκπαίδευσης,
•• και να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των makerspaces σε τυπικά
εκπαιδευτικά συστήματα

σε ποιουσ απευθυνεται
Το συγκεκριμένο έργο απευθύνεται σε:
•• μαθητές - εκπαιδευόμενους και συμμετέχοντες σε makerspaces ηλικίας 12
-18 χρονών
•• εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απασχολούνται σε makerspaces
•• εκπαιδευτές και βοηθούς που εργάζονται σε makerspaces

αποτελεσματα
Τα αποτελέσματα του έργου:
•• Μια ψηφιακή λύση για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα
διαθέσιμη για εκπαιδευτικούς και μαθητές
•• Εκπαιδευτικό υλικό ανοιχτού τύπου που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς
και μαθητές στην εφαρμογή της ψηφιακής λύσης η οποία και θα παρέχεται
από τον ιστότοπο του έργου και από άλλες online πλατφόρμες.
•• Μια έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τις
πιλοτικές εφαρμογές με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
•• Εκπαιδευτικά εργαστήρια και 4 εκδηλώσεις διάχυσης των βασικών ιδεών
του έργου και των αποτελεσμάτων του
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