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O projektu ATS2020 

EVALVACIJA
Vpliv učnega modela ATS2020 bomo 

potrdili in evalvirali s pomočjo mešanih 

evalvacijskih metod, zbiranja podatkov 

v 10 pilotnih državah, znotraj razredov 

v 250 šolah, kjer je vključenih 1.000 

učiteljev ter 10.000 učencev in dijakov.

      CILJNA SKUPINA 
Učenci in dijaki od 10 do 15 let.

      KLJUČNI KORAKI  
PROJEKTA 
• Oblikovanje in razvoj okvira vsepredmetnih veščin 

ATS2020 s poudarkom na ključnih veščinah

• Razvoj platforme ATS2020 in tehnoloških orodij

• Oblikovanje programov stalnega strokovnega  

usposabljanja učiteljev 

• Usposabljanje in podpora učiteljem pri pilotnem 

uvajanju 

• Razvoj testiranja pred začetkom in ob koncu  

pilotnega dela projekta ter evalvacija 

• Ustvarjanje zbirke inovativnih učnih scenarijev

• Priprava celovitega evalvacijskega poročila in 

priporočil

      CILJ PROJEKTA
Cilj ATS2020 je zagotoviti učiteljem ter učencem 

in dijakom inovativni učni model, ki podpira razvoj 

in preverjanje vsepredmetnih veščin v okviru 

poučevanja in učenja. Model se bo uvajal in evalviral 

kot del obsežnega pilotnega projekta, ki vodi do 

priporočil na nacionalni in evropski ravni.

INFORMACIJE O PROJEKTU

      KAJ JE  ATS2020?
Preverjanje vsepredmetnih veščin (ATS2020) je inovativen projekt s področja 
eksperimentiranja politik, ki ga sofinancira Evropska komisija. V projektu sodeluje 
17 partnerjev iz 11 držav članic EU. ATS2020 ponuja celovit učni model za krepitev 
nepogrešljivih vsepredmetnih veščin učencev in dijakov znotraj kurikula ter učiteljem 
ponuja nove pristope in inovativna orodja za razvijanje in preverjanje teh veščin.

      KATERE SO  
VSEPREDMETNE VEŠČINE?
Vsepredmetne veščine se nanašajo na širok 

nabor ključnih veščin, za katere vemo, da so zelo 

pomembne za: uspeh v šoli, nadaljnje izobraževanje 

in zaposlitev. Vključujejo sposobnost kritičnega 

mišljenja, dajanja pobud, uporabe digitalnih orodij, 

reševanja problemov in skupinskega dela.

Preverjanje vsepredmetnih veščin 



Kaj sem naredil dobro?
Kaj lahko izboljšam?

UČENCI IN DIJAKI (aktivna udeležba)

Pristop e-listovnik
formativno in sumativno spremljanje 

UČITELJ (coaching, preverjanje)

PODROČJE VEŠČIN

MODEL UČENJAPouk osredotočen na 
učenca

Okvir vsepredmetnih 
veščin ATS2020 

Razvijanje učnih  
strategij

Dokazi o učenju, refleksija  
in povratne informacije

Ugotavljanje
predznanja

SamoevalvacijaNaslednji cilj

Postavljanje učnih ciljev in 
kriterijev uspešnosti

Kateri dokazi kažejo, da sem dosegel ta cilj?
Katere povratne informacije sem dobil? 

Kaj hočem doseči?
Kako bom vedel, da sem dosegel svoj cilj?

Kaj že vem ali znam 
narediti?

Kako bom dosegel ta cilj?

Preverjanje vsepredmetnih veščin 

Projekt se bo osredotočil na razvoj in preverjanje številnih ključnih vsepredmetnih veščin:

Projekt se bo osredotočil na cikel Moje učenje:

 kritično mišljenje 
 reševanje problemov 
 odločanje  raziskovanje 

možnosti in kompleksnih 
vprašanj

UČINKOVITO 
MIŠLJENJE
    podpira učinkovite 
načine razmišljanja
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 razvijanje digitalnih kompetenc  etična, varna in odgovorna uporaba IKT

DIGITALNA PISMENOST     za učenje in delo v inovativnih učnih okoljih

 poslušanje ter izražanje 
mnenj in zamisli  interakcija 
in sodelovanje  razvijanje 
družbenega in kulturnega  
razumevanja

KOMUNIKACIJA, 
SODELOVANJE
    podpira učenje in  
sodelovanje z drugimi

 uresničevanje zamisli in 
ukrepanje  ustvarjalno 
mišljenje  ustvarjanje  
digitalnih besedil

USTVARJALNOST, 
INOVATIVNOST
    spodbuja ustvarjalno 
učenje



Časovnica

ŠTEVILKA PROJEKTA: 

388446-EPP-1-2014-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY

Izvedba tega projekta je sofinancirana s 

strani Evropske komisije. Vsebina publikacije 

je izključno odgovornost avtorja in v nobe-

nem primeru ne predstavlja stališč Evropske 

komisije.

Kaj lahko pridobijo:

Projektni partnerji

      UČENCI IN DIJAKI  
• Priložnost za razvoj in 

samoevalvacijo večpredmetnih 
veščin

• Razvoj veščin za personalizirano 
učenje

• Uporaba e-listovnika kot podpora 
vseživljenjskemu učenju

      UČITELJI 
• Dostop do razvoja stalnega 

strokovnega usposabljanja učiteljev in 
zbirke pedagoških virov

• Izmenjava najboljših praks in zamisli
• Uporaba digitalne tehnologije za 

podporo inovativnemu poučevanju 
in učenju

• Usposabljanje za učinkovito uporabo 
formativnega spremljanja za podporo 
učenja

      IZVAJALCI POLITIK 
• Potrjen celovit model za učenje ter 

preverjanje vsepredmetnih veščin
• Razvoj kompetenčnih inovativnih  

učnih okolij 
• Evalvacija učinka in priporočila na 

nacionalni in evropski ravni

Projekt sofinancira 
Evropska unija v okviru
programa Erasmus+.

DOSEŽKI

2015 2016 2017 2018leto

raziskovalec

učitelji-trenerji

učitelji 
(eksperimentalna 
skupina)

drugi učitelji

izvajalci politik, 
ravnatelji

učenci in dijaki

POTEK PROJEKTA

pregled dosedanjih praks

udeležba na usposabljanju (neposredno, na spletu)

izmenjava, razprava in podpora projektnim timom

dejavnosti pred izvajanjem pilota

razvoj programov in gradiv za usposabljanje

zbiranje dokazov in ugotovitev

razvijanje in preverjanje večpredmetnih veščin pred in med pilotnim izvajanjem 

podpora šolam, spremljanje izvajanja, zbiranje podatkov in evalvacija pilotnega izvajanja

pilot (eksperimentiranje, razprava in razvoj učnih scenarijev)

testiranje pred izvajanjem pilota testiranje po izvajanju pilotu

usposabljanje in podpora učiteljem (neposredno, na spletu)

upoštevanje priporočil in diseminacija

dejavnosti po izvajanju pilota

razprave pred izvajanjem pilota in usposabljanje

razvoj programa in načrtovanje sredstev za stalno strokovno usposabljanje učiteljev in izobraževanje učiteljev-trenerjev

priprava priporočil in njihova diseminacija

Pridruženi 
partnerji


