
Η ομάδα του ASSESSMAKE21 με χαρά μοιράζεται μαζί σας σημαντικούς 
στόχους που έχει έως τώρα πετύχει!

1ος ΣτοχοΣ: Η αναπτυξΗ του ψΗφιακου εργαλειου ASSESSMAKE21 

το ψηφιακό εργαλείο ASSESSMAKE21 έχει ως στόχο να 
ενθαρρύνει τους μαθητές να αναστοχαστούν αναφορικά 
με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα που αναπτύσσουν 
ενώ εμπλέκονται σε δραστηριότητες τύπου making.  
οι εκπαιδευτικοί μέσω του ψηφιακού εργαλείου μπορούν 
να παρακολουθούν τα αποτελέσματα αυτής της 
αναστοχαστικής διαδικασίας και να δουν την πρόοδο 
των μαθητών. τον νοέμβριο του 2021 μία 1η έκδοση του 
εργαλείου έγινε διαθέσιμη για πιλοτικές εφαρμογές. Η 
ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες στις πιλοτικές 
εφαρμογές οδήγησε σε νέες βελτιωμένες εκδόσεις του 
εργαλείου.  

2ος ΣτοχοΣ: επιτυχΗς εναρξΗ των πιλοτικων εφαρμογων

Οι 2 διεπαφές του ψηφιακού εργαλείου ASSESSMAKE21

με την 1η λειτουργική έκδοση του εργαλείου ξεκίνησε πιλοτικά και 
η αξιολόγησή του με μαθητες και εκπαιδευτικούς στην ιρλανδία, 
στη κύπρο, στην ελλάδα και στη ςουηδία. οι μαθητές κλήθηκαν να 
χρησιμοποιήσουν το εργαλείο ASSESSMAKE21 για να αξιολογήσουν 
τις δεξιότητες που εξασκούν κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων 
τύπου making. περνώντας από διάφορα στάδια (έρευνας, σχεδιασμού, 
κατασκευής, επανασχεδιασμού, παρουσίασης) και αξιοποιώντας 
διάφορα εργαλεία και υλικά (ηλεκτρονικά κυκλώματα, ρομποτική 
τεχνολογία, τεχνολογίες τρισδιάστατης σχεδίασης & εκτύπωσης, απλά 
υλικά για χειροτεχνίες) οι μαθητές κατασκευάζουν τα τεχνήματά τους. 
το στάδιο αυτό θα ολοκληρωθεί στις αρχές μαΐου του 2022. εν τω 
μεταξύ, η ομάδα έργου συλλέγει δεδομένα σχετικά με την εμπειρία 
των συμμετεχόντων στις πιλοτικές εφαρμογές στα οποία θα βασιστεί 
η τελική αναφορά αποτελεσμάτων που θα είναι ευρέως διαθέσιμη τον 
οκτώβριο του 2022.



3ος ΣτοχοΣ:  ΔιαΔοςΗ αποτελεςματων ςτΗν εκπαιΔευτικΗ και 
ερευνΗτικΗ κοινοτΗτα

Η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου είναι σε εξέλιξη. Δραστηριότητες διάδοσης και 
προβολής του έργου ASSESSMAKE21 έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους 6 μήνες στο 
πλαίσιο συνεδρίων, εκδηλώσεων άλλων ευρωπαϊκών έργων και workshops. το έργο έχει επίσης 
δημοσιευτεί σε πολλές θεματικές πλατφόρμες συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας Scientix
http://www.scientix.eu/projects/project-detail?articleId=1133149 
 
ςτις 16 μαρτίου του 2022, το πανεπιστήμιο Karlstads πραγματοποίησε την εκδήλωση «ψηφιακά 
εργαλεία για την διδασκαλία της τεχνολογίας – με έμπνευση από το κίνημα των δημιουργών» με 
60 συμμετέχοντες. οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν παρουσιάσεις και να λάβουν 
μέρος σε workshops και συζητήσεις. Η αξιολόγηση στα makerspaces τέθηκε σαν θέμα συζήτησης 
δίνοντας έδαφος για περαιτέρω συζητήσεις γύρω από τους στόχους του έργου, τις προκλήσεις 
του εκπαιδευτικού εγχειρήματος και το ψηφιακό εργαλείο ASSESSMAKE21.  

περισσότερα: https://www.assessmake21.eu/2022/03/multiplier-event-in-sweden/  

τι ακολουθει; 
μια ςΗμαντικΗ ΔραςτΗριοτΗτα ΔιαχυςΗς!

το ερευνητικό εργαστήρι Cyprus Inter-
action Lab του τμήματος πολυμέσων 
και γραφικών τεχνών του τεχνολογικού 
πανεπιστημίου κύπρου οργανώνει 
την διαδικτυακή εκδήλωση “Δεξιότητες 
21ου αιώνα και η αξιολόγησή τους 
εντός των Makerspaces” που θα 
διεξαχθή την τετάρτη, 13 απριλίου 
2022, στις 5 μ.μ. 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του Erasmus+ έργου ASSESS-
MAKE21 και θα πραγματοποιηθεί στα 
ελληνικά. Η εγγραφή είναι δωρεάν 
αλλά απαραίτητη. 

Περισσότερες πληροφορίες:
Η ανακοίνωση της εκδήλωσης 
- στα αγγλικά  https://www.assessmake21.eu/2022/03/events/  
- στα ελληνικά  https://www.assessmake21.eu/2022/03/online-multiplier-event-gr/  


