ENTERSCHOOLMIND

Απρίλιος 2021

Τέταρτο Ενημερωτικό Δελτίο
Περιεχόμενα
Λίγα λόγια για το έργο

1

Επισκόπηση Πνευματικού 1
Παραδοτέου 6 —
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών
Πιστοποίηση & Διαδικασία 2
Αξιολόγησης
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών 2
στο Ηνωμένο Βασίλειο
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών 2
στην Κύπρο
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών 3
στην Ελλάδα
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών 3
στην Αυστρία

Λίγα λόγια για το έργο
Σας καλωσορίζουμε στο τέταρτο
ενημερωτικό δελτίο του EnterSchoolMind. Το έργο αυτό
στοχεύει στην καλλιέργεια του
επιχειρηματικού πνεύματος στη
Δημοτική Εκπαίδευση μέσω μιας
ολιστικής προσέγγισης και
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς
και μαθητές/τριες. Το παρόν
ενημερωτικό δελτίο παρέχει
πληροφορίες για την πρόοδο στην
υλοποίηση του έργου.

Επισκόπηση Πνευματικού Παραδοτέου 6 - Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών
Το Πνευματικό Παραδοτέο
6 περιλάμβανε την
ανάπτυξη ενός εργαλείου
για την αξιολόγηση των
δεξιοτήτων
των
εκπαιδευτικών οι οποίες
σχετίζονται
με
το
επιχειρηματικό πνεύμα.
Οι εταίροι ανέπτυξαν ένα
εργαλείο
για
κάθε
δ ε ξι ό τ ητ α , ε π ο μ έ ν ω ς
αναπτύχθηκαν 8 εργαλεία
στο σύνολο.
Τα εργαλεία αξιολόγησης
δημιουργήθηκαν σύμφωνα

με
το
σύστημα
πιστοποίησης
της
αξιολόγησης (IO3) και
περιλάμβαναν
έναν
συνδυασμό από ερωτήσεις
πολλαπλής επι λογής,
ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής βασισμένες σε
σενάρια, καθώς και
ερωτήσεις ανάπτυξης. Τα
εργαλεία αξιολόγησαν τις
δ ε ξ ι ό τ ητ ε ς
και
τις
ικανότητες
των
εκπαιδευτικών
που
συμμετείχαν
στα
εργαστήρια του Enter-

SchoolMind στο πλαίσιο
του
πνευματικού
παραδοτέου 5.
Οι εταίροι που ήταν
υπεύθυνοι
για
την
ανάπτυξη των εργαλείων
αξιολόγησης ήταν οι εξής:
MMC, ΔΗΜΗΤΡΑ, Rinova
and FH Joanneum. Τα
εργαλεία πιστοποιήθηκαν
α πό
τ η ν Κυ πρι ακή
Εταιρεία Πιστοποίησης, η
οποία συντόνισε τη
διαδικασία
της
αξιολόγησης και της

πιστοποίησης.
Τα σχολεία εντός της
κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α ς
(15billionebp, Δημοτικό
Σχο λεί ο
Α πο στ ό λ ου
Βαρνάβα, 4ο Δημοτικό
Σ χ ο λεί ο
Τ υρ ν ά β ου )
προγραμμάτισαν από
κοινού με την Κυπριακή
Εταιρεία Πιστοποίησης
την υλοποίηση των
αξιολογήσεων
των
εκπαιδευτικών.
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Πιστοποίηση και αξιολόγηση
Αφού οι εταίροι ανέπτυξαν τα
εργαλεία
αξιολόγησης
των
δεξιοτήτων, αυτά μεταφράστηκαν
στις γλώσσες της κοινοπραξίας. Οι
εταίροι MMC και FH Joanneum
ανέλαβαν τη μετάφραση των
εργαλείων.
Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης
υλοποίησε την πιστοποίηση των
εργαλείων σύμφωνα με το σύστημα
πιστοποίησης που είχε αναπτύξει στο
πλαίσιο του πνευματικού παραδοτέου
3. Αυτό περιλάμβανε την ανάπτυξη

των εντύπων για την εγγραφή για
συμμετοχή στην αξιολόγηση, καθώς και
τα απαραίτητα έντυπα των εξεταστών/
διορθωτών.
Η MMC οργάνωσε επίσης ένα
εργαστήριο για την εκπαίδευση των
εξεταστών, εκπαιδεύοντας 4 εξεταστές
εντός της κοινοπραξίας.
Οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν τον
Μάρτιο
του
2021
μέσω
της
πλατφόρμας Moodle. Η Κυπριακή
Εταιρεία Πιστοποίησης πιστοποίησε την

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο
15billionebp πραγματοποίησε την
αξιολόγηση τριών δεξιοτήτων στο
Ηνωμένο Βασίλειο: Συνεργασία στο
σχολείο και στην τάξη, Κινητοποίηση
του εαυτού και επιμονή, Αυτογνωσία
και αυτοαποτελεσματικότητα.
7 εκπαιδευτικοί έλαβαν μέρος στις
διαδικτυακές αξιολογήσεις για τις
τρεις δεξιότητες.
Η τελική αποτίμηση των
αξιολογήσεων ήταν θετική σε όλες τις
χώρες. Θεωρήθηκε ότι έφεραν εις
π έ ρ α ς τ ο ν σ τ ό χ ο τ ου ς , ν α
αξιολογήσουν δηλαδή με
ικανοποιητικό τρόπο τον βαθμό στον
οποίο η κάθε δεξιότητα αποκτήθηκε
και/ή αναπτύχθηκε.

ταυτότητα των συμμετεχόντων και
τους
επέβλεψε
μέσω
της
πλατφόρμας Microsoft Teams.
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Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
7 εκπαιδευτικοί από το 4ο Δημοτικό Σχολείο
Τυρνάβου αξιολογήθηκαν σε τρεις δεξιότητες:
Δημιουργικότητα, Συνεργασία στο σχολείο και στην
τάξη και Εμπειρική μάθηση.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών στην Κύπρο
Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης σε
συνεργασία με την MMC υλοποίησε την
αξιολόγηση 8 δεξιοτήτων: Δημιουργικότητα,
Ηθική σκέψη και κοινωνική και οικολογική
συνείδηση,
Αυτογνωσία
και
αυτοαποτελεσματικότητα, Κινητοποίηση του
εαυτού και επιμονή, Προγραμματισμός και
διαχείριση στόχων, Διαχείριση αβεβαιότητας,
ασάφειας και κινδύνων, Συνεργασία στο
σχολείο και στην τάξη και Εμπειρική μάθηση.
Εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό Σχολείο
Αποστόλου Βαρνάβα, καθώς και από άλλα
σχολεία στην Κύπρο συμμετείχαν στις
αξιολογήσεις.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών στην Αυστρία
Το FH Joanneum πραγματοποίησε την
αξιολόγηση τριών δεξιοτήτων: Εμπειρική
μάθηση, Δημιουργικότητα και Συνεργασία
στο σχολείο και στην τάξη. Τρεις
εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην
αξιολόγηση.

EnterSchoolMind

Μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας εδώ:
http://
enterschoolminds.projectsgalle
ry.eu

Η κοινοπραξία του έργου:
Συντονιστής
www.mmclearningsolutions.com/

Εταίροι

www.dimitra.gr/

www.cycert.org.cy

4th Primary School
of Tirnavos
https://blogs.sch.gr/4dimtyrnavlar/

www.rinova.co.uk/

www.fh-joanneum.at/

Apostolos Varnavas
Primary School
http://dim-ap-varnavas-lef.schools.ac.cy/

https://15billionebp.org/

