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ATS2020

MIS ON ATS2020?
Projekt ATS2020 (Assessment of Transversal Skills, ek üldoskuste hindamine) on Euroopa
Komisjoni poolt toetatud poliitika uuendamise algatus, milles osalevad 17 partnerit 11
Euroopa Liidu riigist. Projekt pakub koolitöös kasutamiseks tervikliku õpimudeli, mis aitab
õpilastel omandada edukaks toimetulekuks vajalikke üldoskusi ning annab õpetajale
uuenduslikke vahendeid nende oskuste arendamiseks ja hindamiseks.

PROJEKTI EESMÄRK
ATS2020 eesmärk on anda õpilaste ja õpetajate
käsutusse uuenduslik õpimudel, mis toetab
üldoskuste arendamist ja hindamist praktilises
õppetöös. Õpimudelit katsetatakse ja tema tõhusust
hinnatakse kümne riigi koolides eesmärgiga anda
soovitusi Euroopa ja riikide poliitika kujundamiseks.

PROJEKTI TÄHTSAMAD
SAMMUD
• luua ATS2020 üldoskuste raamistik ja seda arendada, keskendudes tähtsamatele üldoskustele;
• arendada välja projektis ATS2020 kasutatav õpiplatvorm ja tehnoloogilised vahendid;
• luua koolituskava õpetajate professionaalse arengu
toetamiseks;
• koolitada õpetajaid ja toetada neid mudeli piloteerimise käigus;
• töötada välja test üldoskuste hindamiseks enne ja
pärast piloteerimist;
• luua uuenduslike õpistsenaariumite repositoorium;
• koostada projekti hindamisaruanne ja soovitused
poliitika kujundamiseks.

Üldoskuste hindamine

MIS ON ÜLDOSKUSED?
Üldoskused hõlmavad suurt hulka oskusi, mis
on vajalikud edukaks toimetulekuks koolis, edasisel haridusteel ja töömaailmas. Siia kuuluvad
võime kriitiliselt mõelda, näidata initsiatiivi, kasutada digivahendeid, lahendada probleeme ja teha
koostööd.

SIHTRÜHM
10–15-aastased õpilased

MUDELI HINDAMINE
ATS2020 õpimudeli mõju ja valiidsust
hinnatakse, kasutades kombineeritud
meetodeid ja kümnest osalevast riigist
kogutud andmeid, mis hõlmavad 250
kooli, 1000 õpetajat ja 10000 õpilast.

ATS2020 üldoskuste
raamistik

OSKUSED

INFOKIRJAOSKUS

eesmärkide seadmine aktiivne osalemine
enesehindamine kujundav hindamine

iseseisvaks õppijaks kasvamine

ÕPIOSKUSED

Tähtsamad üldoskused, millele projekt keskendub, on järgmised:

KOMMUNIKATSIOON JA
KOOSTÖÖ

tõhusa mõtteviisi
toetamine
kriitiline mõtlemine
probleemilahendus otsuste
tegemine süvenemine võimalustesse ja keerulistesse
probleemidesse

DIGIOSKUSED

LOOVUS JA
INNOVAATILISUS
loomingulise õppimise
julgustamine

koos õppimise ja
töötamise toetamine
kuulamine ning arvamuste ja
mõtete avaldamine suhtlus ja
koostöö sotsiaalne ja kultuuriline üksteisemõistmine

ideede elluviimine ja tegutsemine loominguline
ja kriitiline mõtlemine
digitaalsete tekstide
loomine

õppimine ja töötamine uuenduslikes õpikeskkondades

digipädevuse arendamine IKT eetiline, turvaline ja vastutustundlik kasutamine

Õpilasekeskne
õpikäsitlus
Mida ma juba tean
või oskan?

olemasolevate teadmiste hindamine

ÕPIMUDEL

Mida ma tahan saavutada?
Kuidas ma tean, et olen eesmärgile jõudnud?

Kuidas ma oma eesmärgi saavutan?

õpistrateegia
arendamine

õpieesmärkide seadmine ja edu
kriteeriumite kokkuleppimine

ÕPETAJA (toetus, hindamine)

elektroonilise õpimapi
(e-portfoolio) kasutamine
kujundav ja kokkuvõttev hindamine

ÕPILASED (aktiivne osalemine)

uus eesmärk

enesehindamine
Mida ma hästi tegin?
Kus on veel arenguruumi?

õppimise tõendid,
refleksioon ja tagasiside
Mis tõestab, et olen eesmärgi saavutanud?
Millist tagasisidet olen saanud?

Üldoskuste hindamine

Ajakava
Aasta

ÜLEVAADE PROJEKTIST

2015

2016

2017

2018

olemasolevate praktikate uurimine

teadustöötaja

õpetajate täienduskoolituse programmi ja materjalide koostamine ning koolitajate koolitamine
koolide toetamine, piloteerimise monitooring, andmete kogumine ja hindamine
soovituste andmine ja levitamine
piloteerimise-eelsed arutelud ja koolitused

koolitaja

täienduskoolituse programmi ja materjalide koostamine
õpetajate toetamine ja koolitamine (vahetult ja interneti teel)
koolitustel osalemine (vahetult ja interneti teel)
piloteerimise-eelsed tegevused

õpetaja
(projektiklass)

piloteerimine (läbiviimine, arutelud, õpistsenaariumite arendamine)
piloteerimise-järgsed tegevused

teised õpetajad

test enne piloteerimist

õpilased

üldoskuste arendamine ja hindamine piloteerimise käigus

hariduspoliitikud,
koolijuhid

test pärast piloteerimist

projekti meeskondade moodustamine ja toetamine
tõendite ja tulemuste kogumine
tulemuste levitamine ja poliitika kujundamise soovituste vaagimine

Projekti kasulikkus
ÕPILASED
•
•
•

arendavad ja hindavad oma
üldoskusi;
arendavad õpioskusi ja õpivad oma
õppimist ise juhtima;
kasutavad e-õpimappi, et toetada
elukestvat õpet.

TULEMUSED

ÕPETAJAD
•

•
•

•

Projekti partnerid

osalevad täienduskoolitustel
ja kasutavad õppematerjalide
repositooriumi;
jagavad ideid ja parimaid praktikaid;
kasutavad õpetamisel
digitehnoloogiat ning
uuendusmeelset metoodikat;
kasutavad tulemuslikult kujundavat
hindamist õppimise toetamiseks.

POLIITIKUD
•
•
•

valideeritud õpimudel üldoskuste
arendamiseks ja hindamiseks;
uuenduslike õpikeskkondade
arendamine;
projekti mõju hindamine ja sellest
lähtuvad soovitused Euroopa ja
riikide poliitika kujundamiseks.

Kaasfinantseerib
Euroopa Liidu
Erasmus+ programm
Projekti ATS2020 rahastamist toetab Euroopa Komisjon. Käesolev trükis peegeldab
ainult projekti partnerite vaateid ja Euroopa
Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe
kasutamise eest.
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