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Εισαγωγή
Το παρόν εργαλείο αξιολόγησης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ «STRENCO», το
οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη ικανοτήτων συλλογικής εργασίας στο πεδίο της ψυχικής υγείας. Το
έργο αποβλέπει στη διασύνδεση φοιτητών που εργάζονται στο πεδίο της ψυχικής υγείας με
ακαδημαϊκούς, χρήστες υπηρεσιών και επαγγελματίες του κλάδου για την προαγωγή της
συλλογικής εργασίας και συνεργατικότητας στην ψυχική υγεία.
Εκτός από την ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης των ικανοτήτων συμπαραγωγής, υπάρχει και
άλλος στόχος που είναι η αποκόμιση ενδελεχούς γνώσης σχετικά με τις γενικές ικανότητες που
απαιτούνται στο πλαίσιο μιας διεθνούς συνεργασίας. Η αξιολόγηση αυτή υλοποιήθηκε ειδικότερα
για φοιτητές που συμμετέχουν σε ένα έργο Erasmus+.
Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί καρπό εντατικής συνεργασίας μεταξύ 6 πανεπιστημίων
(εφαρμοσμένων επιστημών) από 5 Ευρωπαϊκές χώρες. Η διεξαγωγή της αξιολόγησης
πραγματοποιήθηκε με συλλογική εργασία και η διαχείρισή της έγινε από το διδακτικό και
ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών VIVES, Σχολή Φροντίδας
Υγείας του Kortrijk (Βέλγιο).
Το εργαλείο αυτό βασίζεται στο ICOMS (Leuven, 2014) και στις Βασικές Ικανότητες δια βίου
μάθησης που έχουν προσδιοριστεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (The Council of
European Union, 2018), στο οποίο έγινε μια επιλογή των πλέον σημαντικών ικανοτήτων στο πλαίσιο
του έργου STRENCO του Erasmus+.
Υπάρχουν 35 ικανότητες που έχουν ομαδοποιηθεί σε 6 τομείς. Στην τρίτη στήλη μπορείτε να βρείτε
μια περιγραφή των ικανοτήτων. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί μια κλίμακα Likert από 0 έως 5
αστέρια. Ο αριθμός αστεριών υποδηλώνει το επίπεδο της ικανότητας. Το ελάχιστο επίπεδο είναι
εκείνο με μηδέν αστέρια, το οποίο εκφράζει την ολική απουσία. Το ανώτερο επίπεδο είναι εκείνο
με πέντε αστέρια και εκφράζει την αριστεία.
Πρόθεση είναι να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο αυτό ως μια αναστοχαστική αυτοαξιολόγηση.
Είναι επίσης εφικτό να συμπληρωθεί με τη συνδρομή και των άλλων συμμετεχόντων και σε
συνδιαλλαγή με άλλους στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας. Η συζήτηση με τους άλλους
συμμετέχοντες θα έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη επίγνωση για τις γενικές ικανότητες που έχει ο
καθένας.
Στο τέλος της αξιολόγησης είναι δυνατόν να δείτε τις επιδόσεις που συγκεντρώθηκαν ανά τομέα
στο πλαίσιο ενός αραχνοειδούς διαγράμματος. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη σύγκριση πολλαπλών
μετρήσεων μεταξύ τους και τη διαμόρφωση μιας σχετικής εξέλιξης.
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Χρήση του Εργαλείου αξιολόγησης: Διαδικασία βήμα-βήμα

1. Στο εγχειρίδιο αυτό μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση γενικών ικανοτήτων και τις περιγραφές
τους. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο στην υπόδειξη του επιπέδου της ικανότητας. Στην τέταρτη
στήλη θα βρείτε μια επίδοση (βαθμό) ανά ικανότητα που σημειώνεται με πέντε αστέρια. Ο
αριθμός αστεριών υποδηλώνει το επίπεδο της ικανότητας. Το ελάχιστο επίπεδο είναι εκείνο με
μηδέν αστέρια, το οποίο εκφράζει την ολική απουσία. Το ανώτερο επίπεδο είναι εκείνο με
πέντε αστέρια και εκφράζει την αριστεία. Για να είναι απλούστερη η συμπλήρωση του εντύπου
είναι καλύτερο να μη χρησιμοποιούνται μισά αστέρια.
2. Εστιάστε στην κατάσταση ή στο περιβάλλον στο οποίο έχετε εργαστεί μαζί με άλλους σε ένα
διεθνές πλαίσιο, στοιχεία που αποτελούν και το αντικείμενο της συγκεκριμένης διαδικασίας.
3. Ξεκινήστε με την πρώτη ικανότητα. Διαβάστε την περιγραφή κάθε ικανότητας και σκεφθείτε το
βαθμό κατά τον οποίο κατέχετε τη συγκεκριμένη ικανότητα. Μπορείτε επίσης να λάβετε
ανατροφοδότηση από άτομα με τα οποία έχετε εργαστεί.
4. Ολοκληρώστε τη διαδικασία για κάθε ικανότητα.
5. Μετά από το βήμα 4, μπορείτε να υπολογίσετε τον μέσο όρο για κάθε τομέα στην πέμπτη
στήλη. Είναι καλύτερο να στρογγυλοποιείται η μέση τιμή. Για παράδειγμα ≥ 3.5 είναι 4 αστέρια,
< 3.5 θα είναι 3 αστέρια.
6. Αφού έχετε ολοκληρώσει τους έξι τομείς, μεταφέρετε τις μέσες επιδόσεις (βαθμολογίες) στο
αραχνοειδές διάγραμμα. Τώρα μπορείτε να συνδέσετε όλα τα σημεία σε έναν αριθμό.
7. Με τις επόμενες αξιολογήσεις χρησιμοποιείστε ένα διαφορετικό χρώμα και συγκρίνετε τα
αποτελέσματα με την προηγούμενη.
8. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεκινήσετε ένα διάλογο ή
ως άσκηση αυτό-αναστοχασμού για τη διερεύνηση της απόκτησης των εν λόγω ικανοτήτων.
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Τομείς
1. Γλωσσικές
δεξιότητες

Ικανότητες
Γραφή ενός κειμένου σε
άλλη γλώσσα

Περιγραφές
Ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να εκφραστεί γραπτώς σε τουλάχιστον
άλλη μια γλώσσα εκτός της μητρικής, με τρόπο που να μπορεί να
συντάξει ένα σαφές, λεπτομερές κείμενο σε ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων συναφών με τον κλάδο των σπουδών του/της.

Προφορική ομιλία μιας
ξένης γλώσσας

Ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να εκφραστεί προφορικά σε
τουλάχιστον άλλη μια γλώσσα εκτός της μητρικής, με τρόπο που να
μπορεί να παρουσιάσει λεπτομερείς προφορικές περιγραφές σε
θέματα που έχουν σχέση με την εργασία, σε ένα ευρύ φάσμα
γνωστικών αντικειμένων, ενώ είναι επίσης σε θέση να συμμετέχει
ευχερώς σε μια αυθόρμητη συζήτηση με άτομα που έχουν μητρική
τη συγκεκριμένη γλώσσα.

Ικανότητα κατανόησης
προφορικού λόγου σε
μια ξένη γλώσσα

Ο/η φοιτητής/τρια είναι σε θέση να κατανοεί πιο περίπλοκες
επιχειρηματολογίες και ομιλίες σχετικά με τον κλάδο σπουδών
του/της σε τουλάχιστον άλλη μια γλώσσα εκτός της μητρικής
του/της και μπορεί επίσης να αναπαραγάγει την ομιλία ή την
επιχειρηματολογία με τον ίδιο ειρμό σκέψης.

Ικανότητα κατανόησης
γραπτού λόγου σε μια
ξένη γλώσσα

Ο/η φοιτητής/τρια κατανοεί κείμενα που έχουν γραφεί σε
τουλάχιστον μια άλλη από τη μητρική του/της γλώσσα και που
αφορούν τον κλάδο σπουδών του/της, ενώ είναι επίσης σε θέση να
επαναλάβει τα πιο σημαντικά μηνύματα των κειμένων αυτών.
Ο/η φοιτητής/τρια γνωρίζει και κατανοεί τις δικές του/της
κοσμοθεωρίες και πλαίσια αναφοράς και είναι σε θέση να συνδέει
αυτά με άλλες απόψεις.

Πολιτισμική αυτογνωσία
2. Διαπολιτισμι
κή ικανότητα

“Η ικανότητα
αποτελεσματική

Πολιτισμική
ευελιξία

Εφόσον χρειάζεται, ο φοιτητής/τρια προσαρμόζει τις
συμπεριφορές και τον τρόπο επικοινωνίας του/της σε ένα
διαπολιτισμικό πλαίσιο διερευνώντας νέα και εναλλακτικά
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ς και
κατάλληλης
επικοινωνίας σε
διαπολιτισμικά
περιβάλλοντα
σύμφωνα με τις
διαπολιτισμικές
γνώσεις,
δεξιότητες και
στάσεις ζωής
του ατόμου”
(Deardorff,
2006).
“Διαπολιτισμική
ικανότητα είναι
η κατάλληλη και
αποτελεσματική
διαχείριση της
αλληλεπίδρασης
μεταξύ ατόμων,
τα οποία, σε
κάποιο βαθμό,
αντιπροσωπεύο
υν
διαφορετικούς
συναισθηματικούς,
γνωστικούς

συμπεριφορικά πρότυπα.
Πολιτισμική
ανθεκτικότητα

Ο/η φοιτητής/τρια είναι σε θέση να χειριστεί με εποικοδομητικό
τρόπο τις δυσκολίες και τα αρνητικά αισθήματα που μπορεί να
ενσκήψουν σε περιπτώσεις διαπολιτισμικών συναντήσεων.

Πολιτισμική ανταπόκριση

Ο/η φοιτητής/τρια ακούει με προσοχή τις απόψεις και τις
εμπειρίες/γνώσεις άλλων ατόμων και αποδέχεται τη σχετικότητα
των απόψεων και των ιδεών κάθε ατόμου.

Πολιτισμική γνώση

Ο/η φοιτητής/τρια αποκτά γνώσεις για άλλες πολιτισμικές
πραγματικότητες και χρησιμοποιεί τις γνώσεις του/της με τον
τρόπο που πρέπει στο πλαίσιο του σεβασμού της μοναδικότητας
κάθε ανθρώπου.

Ικανότητα πολιτισμικής
συνδεσιμότητας

Σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον, ο/η φοιτητής/τρια αναπτύσσει
εργασιακή σχέση με συμφοιτητές του/της, με πελάτες και άλλους
εμπλεκόμενους στις διαδικασίες και συνεισφέρει στη διαμόρφωση
κλίματος εμπιστοσύνης.

Πολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα

Ο/η φοιτητής/τρια εξετάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
τρόπου επικοινωνίας του/της, αφήνει περιθώρια για διορθωτικές
προσεγγίσεις εφόσον χρειάζεται και διερευνά τους τρόπους
επικοινωνίας άλλων ατόμων.

Διαχείριση Πολιτισμικών
Συγκρούσεων

Ο/η φοιτητής/τρια εκλαμβάνει τις διαπολιτισμικές συγκρούσεις ως
ευκαιρίες εκμάθησης και έχει επίγνωση του δικού του/της τρόπου
διαχείρισης των συγκρούσεων.
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συμπεριφορικού
ς
προσανατολισμο
ύς για τον
κόσμο.”
(Spitzberg, 1989)
3. Παγκόσμια
δέσμευση

4. Προσωπική
Ανάπτυξη

Πολυπαραγοντική
προσέγγιση

Ο/η φοιτητής/τρια προσεγγίζει και κατανοεί μια κατάσταση, ένα
θέμα ή ένα πρόβλημα εξετάζοντάς το σύμφωνα με πολλαπλές
πολιτισμικές απόψεις.

Διεθνής
προσανατολισμός

Ο/η φοιτητής/τρια είναι σε θέση να τοποθετεί τοπικά γεγονότα και
πρακτικές σε ένα διεθνές πλαίσιο υποδεικνύοντας τις διεθνείς
επιπτώσεις τοπικών γεγονότων και την επιρροή του διεθνούς ή της
Ευρωπαϊκού πλαισίου στα εν λόγω τοπικά γεγονότα.

Διαμόρφωση
προσωπικής άποψης
σχετικά με κοινωνικά ή
διεθνή θέματα

Ο/η φοιτητής/τρια είναι ικανός/ή να διαμορφώνει ενημερωμένες
απόψεις σχετικά με διεθνή κοινωνικά ή/και πολιτικά θέματα.

Έκφραση προσωπικής
άποψης για κοινωνικά ή
διεθνή θέματα

Ο/η φοιτητής/τρια διατυπώνει και επικοινωνεί τις απόψεις του/της
για διεθνή ή/και πολιτικά θέματα με ξεκάθαρο και πειστικό τρόπο.

Συμμετοχή σε κοινωνικά
θέματα

Ο/η φοιτητής/τρια κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να
συνεισφέρει προσωπικά στην κοινωνική επίλυση διεθνών
προβλημάτων με θετικό τρόπο και είναι επίσης σε θέση να ενεργεί
αναλόγως προς την κατεύθυνση αυτή (είτε ως άτομο είτε ως μέλος
οργανισμού που εμπλέκεται σε κοινωνικά θέματα).

Ικανότητα ανεξάρτητης
άσκησης
δραστηριοτήτων

Ο/η φοιτητής/τρια είναι σε θέση να πραγματοποιεί την εργασία
ή/και την πρακτική άσκησή του/της με ανεξάρτητο τρόπο.
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Συνεργασία και
δικτύωση

Σε περιβάλλοντα που έχουν σχέση με την εργασία, ο/η φοιτητής/τρια
μπορεί να συνδεθεί με άλλα άτομα και είναι σε θέση να επικοινωνεί
με ξεκάθαρο τρόπο και να λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ομάδας.

Εμπιστοσύνη

Ο/η φοιτητής/τρια τολμά να αναλαμβάνει ευθύνες και μπορεί να
αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στην εργασία ή στην πρακτική άσκησή
του/της. Η συμπεριφορά αυτή βασίζεται στη ρεαλιστική κατανόηση
των δικών του/της δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Ευέλικτη στάση

Εφόσον χρειάζεται ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να αλλάζει σχέδια και
να ανταποκρίνεται σε έκτακτα γεγονότα.

Διερεύνηση άλλων
προοπτικών

Ο/η φοιτητής/τρια είναι ανοικτός/ή σε εναλλακτικές ιδέες και
απόψεις, τις εξετάζει και αναλογίζεται την αξία των εναλλακτικών
λύσεων.

Δημιουργικότητα

Ο/η φοιτητής/τρια επινοεί καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα που
αντιμετωπίζει στην εργασία ή στην πρακτική άσκησή του/της.

Ξεκάθαρες ιδέες για το
μέλλον

Ο/η φοιτητής/τρια έχει ξεκάθαρη εικόνα για τις μελλοντικές σπουδές
ή για τις επιλογές εργασίας σύμφωνα με μια ρεαλιστική επίγνωση και
κατανόηση των ικανοτήτων του/της και των ενδιαφερόντων του/της.

Διέξοδοι σε περιπτώσεις
πιεστικών καταστάσεων

Σε περιπτώσεις πιέσεων που αφορούν την εργασία, ο/η
φοιτητής/τρια έχει τη σχετική ικανότητα και δεξιότητες
αντιμετώπισης των θεμάτων ώστε είτε να διατηρεί την
επαγγελματική του/της απόδοση είτε να αναζητά την κατάλληλη
υποστήριξη.
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5. Διεθνής
Ικανότητα τοποθέτησης
Επιστημονική του επιστημονικού
Μάθηση
κλάδου των φοιτητών σε
διεθνές πλαίσιο
Αναγνώριση του
γεγονότος ότι ο κλάδος
τους είναι πολιτισμικά
προσδιορισμένος
Ανεπτυγμένη γνώση των
επαγγελματικών
δραστηριοτήτων του
επιστημονικού τους
κλάδου σε άλλες χώρες
Επίγνωση των διεθνών
οργανισμών στο πλαίσιο
του επιστημονικού τους
κλάδου
6. Ψηφιακές
ικανότητες

Ψηφιακή επικοινωνία

Ο/η φοιτητής/τρια είναι ικανός/η να αντιλαμβάνεται τον τρόπο με
τον οποίο οι ψηφιακές ικανότητες μπορούν να υποστηρίξουν την
επικοινωνία.

Ψηφιακή
δημιουργικότητα

Ο/η φοιτητής/τρια είναι ικανός/η να αντιλαμβάνεται τον τρόπο με
τον οποίο οι ψηφιακές ικανότητες μπορούν να υποστηρίξουν τη
δημιουργικότητα.

Ψηφιακή καινοτομία

Ο/η φοιτητής/τρια είναι ικανός/η να αντιλαμβάνεται τον τρόπο με
τον οποίο οι ψηφιακές ικανότητες μπορούν να υποστηρίξουν τις
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καινοτομίες.
Ψηφιακή συμμετοχή του
πολίτη στα κοινά

Ο/η φοιτητής/τρια είναι ικανός/ή να αντιλαμβάνονται τον τρόπο με
τον οποίο οι ψηφιακές ικανότητες μπορούν να υποστηρίξουν την
ενεργή συμμετοχή του πολίτη στα κοινά.

Ψηφιακή επίγνωση

Ο/η φοιτητής/τρια είναι ενήμερος/η για τις ευκαιρίες, τους
περιορισμούς, τα αποτελέσματα και τους κινδύνους των ψηφιακών
τεχνολογιών, για παράδειγμα για τις εφαρμογές ψυχικής υγείας.

Εργασία με ψηφιακό
περιεχόμενο

Ο/η φοιτητής/τρια είναι ικανός/η να χρησιμοποιεί, να έχει
πρόσβαση, να φιλτράρει, να αξιολογε’ι, να δημιουργεί, να
προγραμματίζει και να μοιράζεται περιεχόμενο ψηφιακής
τεχνολογίας.
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Αραχνοειδές διάγραμμα
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