Εκπαίδευση στο Εργοτάξιο – Μια αναθεωρημένη
προσέγγιση υποστήριξης συζεύξεων για την κατάρτιση
O1: Κοινός πυρήνας οριζόντιων δεξιοτήτων που αναπτύσσονται μέσω της
Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [παρουσίαση] αντανακλά μόνον τις
απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.
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Βασικές αρχές
Η σημασία των οριζόντιων δεξιοτήτων στη δια βίου μάθηση υπογραμμίζεται στην
Σύσταση 2006/962/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης
Δεκεμβρίου 2006 (OJ L 394, 30.12.2006, σ. 10-18). Η Σύσταση τονίζει την ανάγκη
επένδυσης στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, απαραίτητων για τους πολίτες μιας
κοινωνίας βασισμένης στην γνώση. Από τις 8 δεξιότητες που αναγνωρίζονται στο
έγγραφο, τέσσερις σχετίζονται με συγκεκριμένες γνώσεις/θέματα (επικοινωνία στην
μητρική γλώσσα, επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, δεξιότητες στα μαθηματικά, τις
επιστήμες και την τεχνολογία, ψηφιακές δεξιότητες) και τέσσερις ορίζονται ως
μεταβιβάσιμες δεξιότητες – softskills - ( «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», κοινωνικές και
δημόσιες δεξιότητες, πνεύμα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, πολιτισμική
συνειδητοποίηση και έκφραση). Αυτές οι άτυπες δεξιότητες βασίζονται στην
αποτελεσματική κινητοποίηση και χρήση ενός συνόλου διεπιστημονικών γνώσεων
και ικανοτήτων. Το συγκεκριμένο έργο τις θεωρεί θεμελιώδεις στην καταπολέμηση
της σχολικής διαρροής, καθώς επιτρέπουν στο άτομο να ενεργήσει δραστικά ώστε να
χαράξει τη δική του εκπαιδευτική και επαγγελματική διαδρομή. Κατά τις
προηγούμενες δεκαετίες, διεθνείς οργανισμοί υπεύθυνοι για το σχεδιασμό
εκπαιδευτικής πολιτικής αναγνώρισαν την αυξανόμενη σημασία που
διαδραματίζουν στην εργασιακή ζωή ενός ατόμου οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες.
Το πρόγραμμα FormBridge αποβλέπει στη δημιουργία ενός αριθμού εκπαιδευτικών
συμμαχιών, οι οποίες δημιουργούνται με σκοπό την μετατροπή σχολείων και
κέντρων εκπαίδευσης σε κοινότητες μάθησης με ένα κοινό όραμα ανάπτυξης που θα
μοιράζονται όλοι οι εταίροι και θα διαμορφώνεται από την εμπειρία και τη γνώση
όλων, προσφέροντας ένα περιβάλλον με πνεύμα ανοιχτό, ενδιαφέρον και ευχάριστο
που θα ενθαρρύνει τους νέους να συνεχίσουν την εκπαίδευσή ή την κατάρτιση τους.
Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος είναι να ενισχυθεί η σύνδεσηανάμεσα στα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης και τον τομέα απασχόλησης, με τη χρήση της μεθόδου
«Εκπαίδευση στο Εργοτάξιο» ως μέσον ανακάλυψης επαγγελμάτων και τεχνών. Η
ευελιξία και διαπερατότητα των μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της
διαίρεσης των μαθημάτων σε διδακτικές ενότητες ή μέσω της εναλλαγής ανάμεσα
σε σχολείο, εκπαίδευση και εργασία σε εργοτάξιο, μπορεί να φανεί ιδιαίτερα
χρήσιμη για νέους με χαμηλές σχολικές επιδόσεις ή για νέους σε φάση αποτυχίας,
και μπορεί να τους ενθαρρύνει να ακολουθήσουν μια διαφορετική κατάρτιση,
καλύτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις ικανότητές τους. Κατά συνέπεια, η
καινοτομία βρίσκεται στην ανάπτυξη- μέσω του μοντέλου της «Εκπαίδευσης στο
Εργοτάξιο»- ενός σκελετού αναφοράς για τη δόμηση τεχνικών και διασταυρούμενων

δεξιοτήτων, που θα ενεργοποιούνται από εμπειρίες σε τομείς που εξασφαλίζουν
απασχόληση και σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, με σκοπό την προώθηση
ενός κοινού αισθήματος ιδιοκτησίας. .

Στάδια νοητικής παραγωγής
Το πρόγραμμα προτείνει την κατασκευή ενός συστήματος αναφοράς για την
αξιολόγηση των δεξιοτήτων που καλλιεργούνται μέσα από το σύστημα «Εκπαίδευση
στο Εργοτάξιο», με ιδιαίτερη έμφαση στις διασταυρούμενες δεξιότητες. Ο στόχος
είναι να ενσωματωθούν οι άτυπες μέθοδοι της «Εκπαίδεισης στο εργοτάξιο» στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση, και να
υποστηριχτούν με αξιολόγηση και πιστοποίηση (ECVET).
Συγκεκριμένα, η σύσταση τοπικών Ομάδων Εντατικών Μαθημάτων και Δεξαμενών
Σκέψης θα καταστήσει δυνατή την δημιουργία / ενίσχυση εκπαιδευτικών συμμαχιών
σε κάθε περιοχή (συνεργαζόμενοι εταίροι, αποτελεσματικές υπηρεσίες των τοπικών
αρχών, φορείς δια βίου μάθησης, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου,
κάτοικοι, διαμορφωτές πολιτικών αποφάσεων).
Η βάση των οριζόντιων δεξιοτήτων, τα περιγράμματα κατάρτισης και αξιολόγησης /
πιστοποίησης, το περιεχόμενο της κατάρτισης, αλλά και ο μεθοδολογικός οδηγός των
πειραματικών προγραμμάτων, έχουν αναπτυχθεί για εκπαιδευτές, για φορείς λήψης
αποφάσεων, εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, δομές και οργανισμούς
που προσφέρουν μέτρα βοήθειας σε νέους σχολικής διαρροής, ευάλωτους στην
αγορά εργασίας ή και οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένους. Αυτές οι ομάδες
ενδιαφέροντος, συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των προϊόντων, στην αποτίμησή τους,
και στην εκπόνηση πιλοτικών προγραμμάτων – περιγραμμάτων κατάρτισης.
Ήδη από την προκαταρκτική φάση του έργου, η σύμπραξη όρισε η ομάδα στόχος, που
θα συμμετέχοει άμεσα στις δραστηριότητες του προγράμματος, είναι νέοι (ηλικίας
14 - 24 ετών) σε κατάσταση σχολικής διαρροής, με αδυναμίες για την αγορά εργασίας
και οικονομικά ή και κοινωνικά αποκλεισμένους.Αναμένουμε ότι θα επωφεληθούν
από τα προγράμματα κατάρτισης και θα παρακινηθούν να αναπτύξουν ομαδικές
ικανότητες που θα χαρακτηρίζονται από συμπεριληψιμότητα, αλλά και θα δίνει
ευκαιρίες γιαμάθηση.

Η ανάπτυξη αυτού του σχεδιασμού διαιρείται σε 3 φάσεις:
Φάση 1: Συνεδρίες Εντατικών Μαθημάτων & Δεξαμενών Σκέψης – Συντονισμός από
το ΚΕΚ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κάθε διακρατικός εταίρος κινητοποιεί μια τοπική συνεργασία μέσα
από
την
πραγματοποίηση
των
εντατικών
σεμιναρίων
συνεδριών
κατάρτισης/πληροφόρησης, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι του
προγράμματος έχουν κοινή κατανόηση των διαφόρων θεμάτων που εξετάζει το
πρόγραμμα, και ιδιαίτερα των θεμάτων που αναπτύσσονται στο γενικό πλαίσιο του
έργου «Εκπαίδευση στο Εργοτάξιο» (2014-2016).
Φάση 2: Καθορισμός ενός κοινού αναπτυξιακού σχεδίου, που θα βασίζεται στα
αποτελέσματα των συναντήσεων των ομάδων Εντατικών Μαθημάτων & Δεξαμενών
Σκέψης, το οποίο θα αντανακλά τις ανάγκες και τις ευκαιρίες όλων των εθνικών
περιοχών που συμμετέχουν στο έργο και θα προτείνει προγράμματα
προσανατολισμενα στις ανάγκες της κάθε περιοχής. Αναλύοντας τα προγράμματα
κατάρτισης που έχουν σχεδιαστεί στις διαφορετικές περιοχές στον τομέα της
πολιτιστικής κληρονομιάς και τα οποία προϋποθέτουν διαφορετικές τεχνικές
δεξιότητες, η σύμπραξη καθορίζει έναν κοινό πυρήνα οριζόντιων δεξιοτήτων.
Φάση 3: Το πανεπιστήμιο της Μπολόνια, με την υποστήριξη όλων των εταίρων, θα
ασχοληθεί με τα παρακάτω:
- Καθορισμός της προόδου των αντικειμενικών οριζόντιων δεξιοτήτων.
- Εντοπισμός σημαντικών σημείων στο πλαίσιο της κατάρτισης στο εργοτάξιο, που
θα επιτρέπουν την αξιολόγηση και την κατάρτιση.
- Δόμηση πρότασης για το σχήμα αξιολόγησης των οριζόντιων δεξιοτήτων που θα
αναπτυχθούν στα εργοτάξια και που θα χρησιμοποιεί εργαλεία διάγνωσης,
διαμόρφωσης και άθροισης (τρόποι εκτίμησης των οριζόντιων δεξιοτήτων
βασισμένοι σε μεθόδους αξιολόγησης).
- Πειραματισμός με την εφαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης (πιλοτικά
προγράμματα), συλλογή και ανάλυση δεδομένων αξιολόγησης.
Σύνοψη Φάσης 3: Προσαρμογή και επικύρωση των εργαλείων για την αξιολόγηση
των οριζόντιων δεξιοτήτων.

Βασικό υπόβαθρο των κοινών οριζόντιων δεξιοτήτων που θα αναπτυχθούν μέσω της «Εκπαίδευσης
στο Εργοτάξιο» / Παρουσίαση των Δεξαμενών Σκέψης και των Εκπαιδευτικών Συμμαχιών
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των Δεξαμενών Σκέψης και Εκπαιδευτικών Συμμαχιών των εταίρων, και παρέχει
πληροφορίες για τα ακόλουθα στοιχεία, ανά χώρα:
● Δεξαμενή Σκέψης που συγκροτήθηκε
● Τοποθεσία πολιτιστικού ενδιαφέροντος που επιλέχτηκε ως χώρος για τη κατάρτιση
● Μέλη της Εκπαιδευτικής Σύμπραξης, εκπρόσωποι
● Συντονιστής της Σύμπραξης
● Ορισμός του κοινού-στόχου
● Προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης
● Επιδιωκόμενες οριζόντιες δεξιότητες
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Μπολώνια, Ιταλία
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επαγγελματικής κατάρτισης
που ασχολούνται με το
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κατάρτιση, ένωση κέντρων
κατάρτισης εθνικού επιπέδου,
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Προβηγκία, Γαλλία
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κατάρτισης και φορείς
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ERGASIA Vocational
Training Centre
Ήπειρος, Ελλάδα
Ομάδα αποτελούμενη από
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πλούσια σε πολιτιστική,
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και ιστορική κληρονομιά.
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ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ,
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6 μέλη :
●
Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος Ανω
Κορσικής, Dominique Rossi-Γ.Δ.
●
Λύκειο St Florent, Julia
Albertini-Διευθύντρια, Olivier
Guldemannαρμόδιος σχολικής
διαρροής, Samira Ibrahimκοινωνική λειτουργός
●
Γραφεία Μελετών Τοπίου Erba
Barona, François Garnier –
ειδικός πολιτιστικής
κληρονομιάς, Erba Barona
Design Office
●
Γραφείο Περιβάλλοντος
Κορσικής, Don Philippe Carlotti,
Marie Luce Castelli-συντονιστές
μονοπατιών πολιτιστικής
κληρονομιάς Κορσικής.
●
Συνεταιρισμός Ανακάλυψης και
Ερμηνείας: Bureau Montagne
de Nebbiu, François Tomasi &
FAGEC, Stéphane Orsini

5 μέλη:
●
Δημόσιοι φορείς :
Landratsamt Cham
Bildungskoordination für
Neuzugewanderte, Claudia
BOHMANN- Περιφερειακή
συντονίστρια
●
Κέντρο
κατάρτισης/εκπαίδευσης
PAEDAGON: κατάρτιση
εκπαιδευτών νηπιαγωγών,
Werner DRASCH
●
Εκπρόσωποι των
επιχειρήσεων: Klostermühle
Altenmarkt, Melanie
RAUSCHER- οικοτροφολόγος
●
Εκπρόσωποι επιχειρήσεων:
Modedesign, Ingrid ROIDER
●
Κέντρο
κατάρτισης/εκπαίδευσης:
Tourismus-Akademie
Ostbayern, Petra STAHLMANN

5 μέλη:
●
Κεντρική Σχολή
Κατάρτισης - Ένωση
Κέντρων Επαγγελματικής
Κατάρτισης
●
Ciofs Bologna – Κέντρο
Κατάρτισης της
Μπολώνια
●
Συνεταιρισμός Lai-Momo
– συνεταιρισμός που
ασχολείται με
μετανάστες
●
AFR – Σύλλογος
Αγροτικών Οικογενειών
●
CPIA Montagna – Σχολή
για της εκπαίδευση
ξένων ενηλίκων και
ανηλίκων (16-17 ετών)

4 μέλη:
●
Κέντρο κατάρτισης: Le
Gabion, Pierre Sallé,
Διευθυντής
●
Τοπικό γραφείο
εκπαίδευσης των
Άλπεων της Άνω
Προβηγκίας: AnneClaude Macé,
Υπεύθυνη
προγράμματος της
τοπικής επιτροπής,
Sofiane Khenniche,
Σύμβουλος ένταξης της
τοπικής επιτροπής,
Pauline Willaime,
ειδικευμένη
εκπαιδεύτρια.
●
Συνεταιρισμός
πρωτοβουλιών από
νέους, Issifou Goumbi,
υπεύθυνος στήριξης
●
Συνεταιρισμός
δράσεων και
απασχόλησης: Petra
Patrimonia, Christiane
Carle, Υπεύθυνος
ανάπτυξης, Fayçal
Kanwar, σύμβουλος
κατάρτισης
Συνεργασίες και με άλλους
φορείς, όπως το Λύκειο
Louis-Martin Bret, τα CFPPA
Carmejane, το Γραφείο
Απασχόλησης, το Γραφείο
Επιθεώρησης Εργασίας.

6 μέλη:
●
Κέντρο κατάρτισης και
κοινωνικο-επαγγελματικής
ένταξης: Calestienne asbl,
Cyril Schlecht- οικοεκπαιδευτής, Geneviève
Languillier –
σύμβουλος/εκπαιδευτής
εργασίας, Jean-Bernard
Nizet- εκπαιδευτής οικοκατασκευών, Michel
Thomas-Διευθυντής
●
Κέντρο Κοινωνικής Δράσης
για τη χωροταξία και το
περιβάλλον της πόλης
Dinant : Thierry Bodletalderman της πόλης του
Dinant, υπεύθυνος χωρικού
σχεδιασμού,
περιβάλλοντος και
διαδρομών, θήρας, αλιείας,
υδάτων και δασών,
Delphine Claes- Πρόεδρος
του CPAS της Dinant
●
Βελγικό γαλλόφωνο δίκτυο
κοινωνικής οικονομίας και
κατάρτισης/ένταξης: AID
Coordination, Eric
Albertuccio,-Διευθυντής
●
Forem (δημόσιο γραφείο
πασχόλησης και
κατάρτισης στη Βαλονία) :
Geneviève Besonhé-SRO
Forem
●
Asbl των Αρδενών και της
Gaume : Christophe Goffinφροντιστής του πάρκου
Furfooz
●
Natagora Famenne,
σύλλογος προστασίας της
φύσης: Patrick Lighezzolo –
υπεύθυνος προγραμμάτων

6 μέλη:
●
Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας: Καίτη
Συντελέ-Διευθύντρια
●
Τμήμα Αρχιτεκτονικής,
Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων: Γεώργιος
Σμύρης – Καθηγητής
Αρχιτεκτονικής
●
Εμπορικό
Επιμελητήριο
Ιωαννίνων: Ιωάννης
ΔασκαλόπουλοςΔιευθυντής
●
Τεχνικό Επιμελητήριο
Ιωαννίνων: Ιωάννης
ΛυκοτραφίτηςΠρόεδρος
●
Σχολή Υφαντικής και
Ταπητουργίας του
Ριζαρείου Ιδρύματος:
Έφη ΓκέπηΔιευθύντρια
●
Αναπτυξιακή Εταιρεία
Ζαγορίου: Ελένη
Παγκρατίου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΟΙΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
ΚΟΡΣΙΚΗΣ», ΚΟΡΣΙΚΗ – ΓΑΛΛΙΑ

ΛΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ LANDKREIS
CHAM e.V., ΒΑΥΑΡΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

UNIBO, ΜΠΟΛΩΝΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ

ALPS OF LIGHT, ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ –
ΓΑΛΛΙΑ

Μαθητές Λυκείου σε σχολική
διαρροή

Νέοι ενήλικες, ειδικά σε πρώιμη
σχολική διαρροή, ευάλωτοι στην
αγορά εργασίας και οικονομικά
και κοινωνικά αποκλεισμένοι

Νέοι ηλικίας 16 έως 19 ετών

Κοινό κατά προτίμηση
αποτελούμενο από
ανηλίκους (16-18 ετών) που
αντιμετωπίζει δυσκολίες

προστασίας της φύσης
στην περιοχή του Famenne.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ CEC - ΒΕΛΓΙΟ

Ενήλικες κάτω των 30 ετών που
αναζητούν εργασία.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΕΡΓΑΣΙΑ»,
ΗΠΕΙΡΟΣ – ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι ενήλικες (18-24 ετών)
σε σχολική διαρροή,
άνεργοι κάτοικοι της
περιοχής, και πρόσφυγες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

- Παρεμβάσεις πάνω στην ιδέα του
μονοπατιού που ανέπτυξε το
Γραφείο Περιβάλλοντος Κορσικής
- παρουσίαση της υλικής και άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς στο
μονοπάτι του Patrimonio με το
σχεδιασμό του γραφείου μελετών
τοπίου Erba Barona Paysages.
- Ερμηνεία της πολιτιστικής
κληρονομιάς, μέθοδος και εργαλεία
ανάδειξης
- Πρακτικά εργαστήρια πάνω στις
τεχνικές αποκατάστασης
- Εργαστήριο για την προβολή του
έργου

Εκμάθηση σε ενότητες που θα
περιλαμβάνει θεωρητικά και
πρακτικά μέρη.
Θα υπάρχει γενική εισαγωγή και
τρεις θεματικές ενότητες:
- Ενότητα 0: Εισαγωγή
- Ενότητα 1: Μαγειρική και σέρβις
- Ενότητα
2:
Ραπτική
και
διακόσμηση
- ενότητα 3: Επεξεργασία ξύλου

Τομείς προς σκέψη :
- Η μεθοδολογία «ΕστΕ» να
αποτελέσει μόνιμη ενότητα στο
πρόγραμμα που μελετά το
σύστημα εκπαίδευσης και
κατάρτισης
- Χρήση της «ΕστΕ» ως
εργαλείου καταπολέμησης της
σχολικής διαρροής (εμπειρική
εκμάθηση)
- Πειραματική εφαρμογή της
«ΕστΕ» σε αιτούντες άσυλο
- Εφαρμογή ενός εργαστηρίου
«ΕστΕ» σε ένα τριετές
πρόγραμμα με το Δήμο της
Μπολώνια που στοχεύει στη
δημιουργία εργαστηρίων για
έργα που αφορούν το πνεύμα
επιχειρηματικότητας ως
επιχειρηματική δεξιότητα
Πρόκειται για έργο
αναπτυξιακό, περιφερειακής
συνοχής, που στηρίζεται σε
καινοτόμα κοινωνικά μοντέλα
βασισμένα στην αξιολόγηση
κοινών πλεονεκτημάτων και
στη συνεργασία μεταξύ
πολιτών, ενώσεων και
δημόσιας διοίκησης.

Υπό εξέταση :
- Ένα μονοπάτι με την
τεχνική του καλντεριμιού
- Ένα εργοτάξιο υλοποίησης
νωπογραφίας για το
«Πράσινο Χωριό» του
Forcalquier.
- Ανακατασκευή ενός τοίχου
από ξερολιθιά

- κατάρτιση τουλάχιστον 15
ημερών (60 ώρες για 12 με 15
οφελούμενους, υπό την
επίβλεψη δυο εκπαιδευτών)
προγραμματιζόμενη για το
πρώτο τετράμηνο του 2021.
- Ειδικές ενότητες με θέμα «Νέες
Δεξιότητες».
- Δημιοργία περιγραμμάτων
κατάρτισης σε σχέση με τις νέες
δεξιότητες που θα
ενεργοποιηθούν κατά τη
διάρκεια της κατάρτισης.
- Πιθανά έργα :
-Πάρκο του Furfooz
(αποκατάσταση των τοίχων
ξερολιθιάς και των ρωμαϊκών
λουτρών, ανάδειξη των παλιών
προϊόντων των μεσαιωνικών
γαιών, αποκατάσταση
τουριστικής σήμανσης,
συντήρηση μονοπατιών,
διαχείριση μιάς στάνης, διάνοιξη
καναλιών ύδρευσης, κλπ.).
-Natagora (προστασία 50
δέντρων του οπωρώνα στο
Feschaux, διαμόρφωση δύο
χώρων παρατήρησης στη
διαδρομή ενός
σηματοδοτημένου περιπάτου,
καταφύγιο νυχτερίδων, εργασίες
διαχείρισης του φυσικού
υδροβιότοπου του Château de
Lavaux St Anne, κ.λπ.).
- Πόλη του Dinant (έργα
δημιουργίας φυτοφρακτών κατά
μήκος των οδών στις αγροτικές
πεδιάδες, δημιουργία
«διαδρόμων" μεταξύ δύο
δασωμένων περιοχών).

Προβλέπονται δύο
παιδαγωγικά υπόβαθρα:
- Διαμόρφωση ενός
βοτανικού κήπου με
αναβαθμίδες.
Προβλεπόμενες τεχνικές:
κατασκευή ξερολιθικών
τοίχων, δημιουργία και
καλλιέργεια
φαρμακευτικών βοτάνων
του Ζαγορίου – υπεύθυνος
έργου: ΑΝΕΖ
- Επεξεργασία πρόβειου
μαλλιού και χρήση του στην
υφαντική και την
ταπητουργία – υπεύθυνος
έργου: Ριζάρειος Υφαντική
Σχολή.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Το πεδίο υποστήριξης για τη
δημιουργία «συλλογικής
δυναμικής».
- Ομαδική συμμετοχή σε εργασίες
και δράσεις σχετικές με το θέμα του
έργου
- Οργάνωση για την επίτευξη των
στόχων
- Υιοθέτηση του έργου και διάδοση
στην περιοχή.
- Διαμεσολάβηση της αλλαγής
- Ανάπτυξη ερωτημάτων σχετικά με
το έργο
- Ανάπτυξη προβληματισμού σχετικά
με την οργάνωση και τον τρόπο
εκμάθησης
- Συνειδητοποίηση της προόδου του
έργου που πρέπει να υλοποιηθεί και
των διαδικασιών που πρέπει να
ακολουθηθούν
- Αντιμετώπιση ενός μοντέλου
εργασίας βασισμένου σε
αλληλεγγύη, χρήσιμου και
αξιοποήσιμου
- Απόκτηση ή ανάκτηση εργασιακών
συνηθειών
- Κατανόηση των διαφόρων οδηγιών,
καθηκόντων και όλων των
διαφορετικών έργων;
- Σταδιακή απόκτηση αυτονόμησης

Θέματα προσωπικότητας :
- Αναγνώριση των δυνατοτήτων,
των αδυναμιών και των ταλέντων
του ατόμου
- Ανάπτυξη δημιουργικότητας
- Ανάληψη ευθύνης για ένα έργο
- Αυτόνομη ανάπτυξη πιθανής
λύσης
- Ευελιξία
Θέματα σχέσεων με άλλους:
- Εργασία σε ομάδα
- Επικοινωνία με συναδέλφους και
επισκέπτες
- Αναγνώριση και εκτίμησης άλλων
ανθρώπων, ανεξάρτητα από την
κοινωνική ή εθνική τους
προέλευση, την ηλικία, τις φυσικές
ή διανοητικές ικανότητες ή άλλα
χαρακτηριστικά
- Ευγένεια προς τους επισκέπτες
- Συνέπεια
- Αναγνώριση της έννοιας της
εξυπηρέτησης στον τουρισμό

Διαπροσωπικές
επικοινωνιακές δεξιότητες
- Προφορική / μη-προφορική
επικοινωνία
- Ενεργητική ακρόαση
Συνεργασία και ομαδική
εργασία
- Σεβασμός στη συνεισφορά και
τα διαφορετικά χαρακτηριστικά
των άλλων
- Αξιολόγηση των ίδιων
ικανοτήτων και της
συνεισφοράς του ατόμου στην
ομάδα
Ενίσχυση του τόπου ελέγχου
- Χτίσιμο αυτό-εκτίμησης /
αυτοπεποίθησης
- Αυτογνωσία,
συμπεριλαμβανομένης της
γνώσης των δικαιωμάτων, της
επιρροής, των αξιών, των
τάσεων, των δυνατοτήτων και
αδυναμιών του ατόμου
- Δυνατότητα θέση στόχων
- Αυτόαξιολόγηση/ διεκδίκηση
/ αυτό-παρακολούθηση
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
ενδυνάμωσης

Κάθε μια από τις δεξιότητες που
προτείνουμε να ασκήσουμε
μπορεί να υποδιαιρεθεί σε μια
σειρά δράσεων που θα είναι υπό
παρατήρηση.
Για παράδειγμα, η δεξιότητα «Να
σχολιάζεις τη δουλειά σου»
μπορεί να αξιολογηθεί μέσα από
3 τύπους παρατήρησης:
«Ικανότητα ανακεφαλαίωσης της
ημερήσιας δραστηριότητας»,
«Σύνοψη της δραστηριότητας
μετά την ολοκλήρωση της» και
«Χρήση σωστού λεξιλογίου στο
επαγγελματικό πεδίο».
Κάθε ένας από αυτούς τους
τύπους δράσης θα μπορούσε να
συν-αξιολογείται από
εκπαιδευτές και νέους
εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε να
βοηθηθούν οι νέοι να
αναπτύξουν τη δεξιότητα
«Δυνατότητα αυτό-αξιολόγησης
των δυνατοτήτων και των
αδυναμιών του ατόμου»
- Παρουσίαση του εαυτού με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο
- Σεβασμός στα
χρονοδιαγράμματα
- Εφαρμογή των κανόνων
ασφαλείας στην εργασία
- Προσαρμογή της εργασίας στη
φυσική ικανότητα κάθε ατόμου
- Εκτέλεση δράσεων σύμφωνα με
τις χρονικές οδηγίες
- Στόχευση σε ποιοτική εργασία
- Λήψη αποφάσεων για την
ολοκλήρωση καθηκόντων
- Γνώση χρήσης ψηφιακών μέσων
για διευκόλυνση της εργασίας
- Ομαδική εργασία
- ‘Εκφραση ατόμου ως ομάδα
- Χτίσιμο σωστών σχέσεων με
επαγγελματικούς συνεργάτες
- Γνώση επικοινωνίας της
εργασίας σε διαφορετικά

Οι συμμετέχοντες θα
αναπτύξουν:
- Αυτογνωσία
- Κριτική σκέψη
- Δημιουργική σκέψη
- Επίλυση προβλημάτων
- Ικανότητα λήψης αποφάσεων
- Εμπάθεια
- Αποτελεσματική επικοινωνία
- Ικανότητα διατήρησης
διαπροσωπικών σχέσεων
- Διαχείριση συναισθημάτων
- Διαχείριση άγχους
- Επιθυμούμε να αναπτύξουμε
αυτά σε ατομικό επίπεδο
(αυτοπεποίθηση, αίσθηση
αποτελεσματικότητας, θέση
ελέγχου, επίλυση
προβλημάτων, επιμονή στο
στόχο...), σε κοινωνικό και
οργανωτικό επίπεδο
(συνεργασία, ομαδική
δουλειά, ηγετικές ικανότητες)
και σε επίπεδο κοινότητας
(δράση ως πολίτης).

Οι συμμετέχοντες θα
-Μάθουν πώς να μαθαίνουν
- Μάθουν να εργάζονται
ομαδικά, να ανήκουν σε μια
ομάδα
- Αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους
Αντιληφθούν
τις
ικανότητες, τα όρια και τις
δυσλειτουργίες τους.
- Μάθουν να είναι ανοικτοί
σε αλλαγές, να δέχονται να
αλλάξουν
και
να
μετασχηματιστούν.
- Οικειοποιηθούν το έργο
στο οποίο συμμετέχουν και
θα συνδεθούν με αυτό
-Αναπτύξουν πρωτοβουλίες
και
θα
επιλύουν
προβλήματα.

ακροατήρια
- Αναφορά για την εργασία που
γίνεται
- Δυνατότητα αυτό-αξιολόγησης
των δυνατοτήτων και αδυναμιών
του ατόμου.

Η αξιολόγηση των οριζόντιων δεξιοτήτων
Η αξιολόγηση των οριζόντιων δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα απαιτητική επειδή αυτές οι
δεξιότητες δεν ορίζονται εύκολα ούτε διαχωρίζονται εντελώς από δεξιότητες που
σχετίζονται με συγκεκριμένο πλαίσιο. Στην ουσία, όπως τονίζει ο Gibb (2014), οι
άτυπες ή οριζόντιες δεξιότητες αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων που
αναφέρονται σε πολλές σύνθετες αρχές και οδηγούν στον καθορισμό πολλαπλών
συσχετιζόμενων δεξιοτήτων. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση των οριζόντιων
δεξιοτήτων θα πρέπει να επικεντρώνεται σε 3 βασικά θέματα (Gibb, 2014). Πρώτον,
στo πλαίσιο(inputs), π.χ. οι οριζόντιες δεξιότητες θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς
έτσι ώστε να ορίζουν τις «καλές αποδόσεις» και να ενσωματώνονται στο πλαίσιο των
εκπαιδευτικών ή οργανωτικών στόχων που χαρακτηρίζουν το ευρύτερο εκπαιδευτικό
περιβάλλον.
Δεύτερον, στο περιεχόμενο της αξιολόγησης των οριζόντιων
δεξιοτήτων, το οποίο εστιάζει στην ποιότητα και απαιτεί σταθμισμένες μεθόδους και
ειδικά εργαλεία για την αξιολόγηση τέτοιων δεξιοτήτων, με τη χρήση παρατηρήσεων,
δεδομένων, συμπερασμάτων και ποιοτική πληροφόρηση. Τρίτον, στα αποτελέσματα
της αξιολόγησης των άτυπων δεξιοτήτων, η οποία θα πρέπει να επιδιώκει να κάνει
τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν τη συμπεριφορά τους, να αναλογιστούν
τις εμπειρίες τους, να κινητοποιηθούν και να συνεχίσουν τη διαδρομή της
αξιολόγησης που τους διαμορφώνει έτσι ώστε να δέχονται συνεχή ανατροφοδότηση
για την αυτό- βελτίωση τους. Παράλληλα, τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των
άτυπων δεξιοτήτων επηρεάζουν τις δραστηριότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης που
θα ακολουθήσουν (Gibb, 2014, p. 466).
Σύμφωνα με αυτές τις αρχές, η αξιολόγηση των οριζόντιων δεξιοτήτων θα πρέπει να
εξυπηρετεί σκοπούς διάγνωσης, κατάρτισης, σύνθεσης και πιστοποίησης. Για το
σκοπό αυτό, ο Κεχαγιάς συνέπτυξε κάποιες από τις αρχές που διέπουν την
αξιολόγηση των άτυπων δεξιοτήτων ως εξής (Ketchagias 2011, σ. 121-122) :
● Να αντανακλά την ανάπτυξη των στόχων των οριζόντιων δεξιοτήτων, και να
προσδιορίζει με σαφήνεια τις αναμενόμενες άτυπες δεξιότητες και την
εξέλιξη τους, από το στάδιο του μαθητευόμενου σε αυτό του ειδικού.
● Να περιλαμβάνει την προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές συνθήκες όπου
αυτές οι δεξιότητες υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται, υπολογίζοντας
ακόμα και απρόσμενες συνθήκες.
● Να βασίζεται στην απόδοση, να αποδεικνύει τη δυνατότητα εφαρμογής της
γνώσης στην κριτική σκέψη, στη λύση προβλημάτων και σε αναλυτικά
καθήκοντα, στοιχεία κομβικά για την επάρκεια άτυπων δεξιοτήτων.
● Να παρέχει πληροφορίες για τις ανάγκες της διδασκαλίας και της εκμάθησης,
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να προσφέρει κατευθύνσεις, οδηγίες, προτάσεις και ανατροφοδότηση, με
σκοπό τη βελτίωση των άτυπων δεξιοτήτων.
Να παρέχει πληροφορίες και να βελτιώνει τη γνώση σχετικά με τις γνωσιακές
και μετα-γνωσιακές στρατηγικές μάθησης των σπουδαστών.
Να αξιολογεί δίκαια όλους τους εκπαιδευόμενους, ακόμα και κάνοντας όπου
χρειαστεί προσαρμογές, έτσι ώστε να περιορίζονται οι δυσκολίες και να
καταλήγει σε μία αυθεντικά ισότιμη εκτίμηση.
Να είναι ακριβής και αξιόπιστη, σχετικά με τους σκοπούς της αξιολόγησης,
και να προσδιορίζει με σαφήνεια τα τεχνικά και στατιστικά προτερήματα ή
τους περιορισμούς, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα τόσο στον αξιολογητή
όσο και στον αξιολογούμενο να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις ή τη γενίκευση
των αποτελεσμάτων.
Να παρέχει πληροφορίες που θα προσφέρουν ανατροφοδότηση όχι μόνο
στους μαθητευόμενους και τους διδάσκοντες, αλλά επίσης και σε όσους
παίρνουν αποφάσεις, καθώς και στο ευρύτερο κοινό σχετικά με τη σημασία
των άτυπων δεξιοτήτων.
Να συνεισφέρει στη βελτίωση δεξιοτήτων και στρατηγικών προώθησης
τέτοιων δεξιοτήτων σε εκπαιδευτές, δασκάλους, εκπαιδευόμενους.
Να είναι ενσωματωμένη σε ένα ευρύτερο σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα
μπορεί ουσιαστικά να βελτιώνει τη δια βίου μάθηση.

Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση των οριζόντιων δεξιοτήτων θα πρέπει να χρησιμοποιεί
μοντέλα ανάπτυξης ικανοτήτων που βασίζονται στη γνωστική έρευνα, αλλά
ταυτόχρονα τροποποιώντας την ψυχομετρία ώστε να αντιμετωπίσει τα νέα είδη
αξιολόγησης και να κάνει ορατό τον τρόπο σκέψης των σπουδαστών. Επίσης, θα
πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στους νέους τρόπους επικοινωνίας (π.χ. ΤΠΕ), να
περιλαμβάνει τη δυνατότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας (π.χ. να
ενσωματώσει την ατομική απόδοση αξιολογώντας δράσεις που απαιτούν
συνεργασία), να συμπεριλάβει την τοπική και παγκόσμια ιδιότητα του πολίτη, να
κατανοεί την υποστηριζόμενη απόδοση (π.χ. να εξασφαλίζει προσβασιμότητα και
προσαρμογή αντικειμένων για σπουδαστές με ειδικές ανάγκες), να εγγυάται την
αξιοπιστία, και να υπολογίζει κόστος και σκοπιμότητα (Ketchagias, 2011, p. 129130).

Βάση δεξιοτήτων σύμφωνα με την προσέγγιση της «Εκπαίδευσης στο
Εργοτάξιο»
Εδώ θα συνοψίσουμε τις φάσεις που χαρακτηρίζουν την προσέγγιση των
Εκπαιδευτικών Εργαλείων, σε σχέση με τα πέντε ισχυρά λειτουργικά πλαίσια που
δομούν ένα εργοτάξιο. Θα προτείνουμε τις οριζόντιες δεξιότητες που μπορούν να
αναπτυχτούν σε κάθε φάση, καθώς και μια πρώτη πρόταση για ένα εργαλείο
αξιολόγησης.
1: Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Η φάση της υποδοχής αντιπροσωπεύει τη στιγμή κατά την οποία δομείται το ψυχοπαιδαγωγικό και κοινωνικό πλαίσιο έτσι ώστε να επιτευχθεί μια εργασιακή εμπειρία
με ισχυρά εκπαιδευτικά αποτελέσματα.
Το εκπαιδευτικό φύλλο που αντιστοιχεί στη φάση υποδοχής θέτει ορισμένους
στόχους και μέσα που πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτήν τη φάση.

Στόχοι
Καθησυχασμός

Καλλιέργεια του αισθήματος δράσης

Ορισμός του πλαισίου δράσης
Να ελεγχθεί η βαρύτητα

Μέσα επίτευξης
Ακούγοντας: επιτρέψτε στα άτομα να εκφράσουν
τις αμφιβολίες, τους φόβους και τις εμπειρίες τους.
Καθαρή παρουσίαση
- του συνολικού προγράμματος όσο το δυνατόν με
μεγαλύτερη σαφήνεια.
- της στρατηγικής του προγράμματος.
Παρουσίαση διοικητικών στοιχείων και οργάνωσης
της δράσης.
Σαφές συμβόλαιο σε σχέση με τους
καθορισμένους στόχους (δοκιμή, αμοιβή,
ακόμα και ανα-προσανατολισμός).

Παιδαγωγικά θέματα που πρέπει να επεξεργαστεί η ομάδα:
● Προετοιμασία για την υποδοχή: υποστηρικτικό υλικό. Ακρόαση.
● Στήσιμο της υποδοχής με τους εταίρους, διαχείριση χρόνου πριν την υποδοχή.
● Διαχωρισμός πληροφορίας, επιλογή και αποδοχή.
2: Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αρχή της εργασίας είναι η καρδιά της μεθόδου Εκπαίδευσης στο εργοτάξιο: η στιγμή
κατά την οποία οι συμμετέχοντες εμπλέκονται στη δραστηριότητα που θα
ενεργοποιήσει τις οριζόντιες και λειτουργικές δεξιότητες τους. Κάθε εργοτάξιο,
χαρακτηρίζεται από ένα περιβάλλον που πρέπει να διερευνηθεί, μια ικανότητα που
πρέπει να ανακαλυφθεί, και ένα αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί. Στη φάση
αυτή οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να μπουν σε αυτή την εκπαιδευτική δυναμική
μέσα από πρακτική δράση.
Στόχοι

Μέσα επίτευξης

Υπέρβαση φόβων

Το έργο του εκπαιδευτή, το παράδειγμα του
εκπαιδευτή στην πράξη.

Ενθάρρυνση
των ατόμων να
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους

Προσοχή στις δυσκολίες : να τις υπολογίζετε, να
βρίσκετε αντίμετρα, να ενθαρρύνετε τα βήματα
που πρέπει να γίνουν.

Βοήθεια προς όλους για να
καταλάβουν καλύτερα το έργο τους
Ενθάρρυνση
των
ατόμων
να
προσπαθήσουν (πρόκληση) και να
συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες
και τα όρια τους.

Αναφορά
παραδειγμάτων,
επίδειξη
(φωτογραφιών,
σχεδίων),
ανασκοπήσεις,
έλεγχος του αποτελέσματος από κοινού.
Μην αφήνετε ένα άτομο στην ίδια θέση.
Ορίστε τη σωστή πρόκληση ώστε να μην
αποτύχει, αλλά να τοποθετηθεί σε μία θέση
για να κάνει κάτι νέο.

Κάθε εργοτάξιο έχει συγκεκριμένη τοποθεσία πραγματοποίησης και φέρει εις πέρας
μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, έτσι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε
συγκεκριμένα στάδια για όλα τα πιθανά εργοτάξια. Μπορούμε, όμως, να
αναγνωρίσουμε τρία βασικά μεθοδολογικά στοιχεία παρόντα σε κάθε εμπειρία
εργοταξίου.

Αξιολογείστε αυτή την φάση της Εκπαίδευσης στο Εργοτάξιο.
Οι ικανότητες επικοινωνίας αναφέρονται στην δυνατότητα αποτελεσματικής
μεταφοράς μηνυμάτων σε εξωτερικά ακροατήρια είτε προφορικά είτε γραπτά. Όπως
δείχνει η βιβλιογραφία, οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι κεφαλαιώδους σημασίας
για την επιτυχία επιχειρηματιών και διαχειριστών (Florés, 2006; Hood & Young, 1993).
Η προσεγμένη επικοινωνία αποτελεί τη βάση για την πειθώ, τη διαπραγμάτευση και
την ηγετική καθοδήγηση (Bacigalupo et al., 2016).
3: Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Η παρακολούθηση του εργοταξίου είναι το εκπαιδευτικό στάδιο που περιλαμβάνει
έλεγχο του έργου που έχει ήδη συντελεστεί με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του,
την ενίσχυση της μάθησης και την υιοθέτηση βασικών αρχών («θεμέλιων λίθων») για
το υπόλοιπο του σεμιναρίου κατάρτισης.
Κύρια σημεία
Στόχοι πεδίου
Εξασφάλιση ομαλής:
●

ασφάλεια

●

αποτελεσματικότητα

●

ποιότητα εργασίας

●

οργάνωση και ομαδική ζωή

Διδακτικοί στόχοι
Υποστήριξη της προόδου των
μαθητευόμενων
Προώθηση της αντίληψης της
αλλαγής

Μέσα επίτευξης
Προετοιμασία ακολουθίας
Φύλλο προετοιμασίας
Μεθοδική ανάπτυξη της διαδικασίας, με αμοιβαία
διευκόλυνση: αναδιάταξη της εβδομάδας / περιγραφή
του έργου

Ορίζονται με βάση τα εξής: λογική, χρονολογία
Προμήθεια, ασφάλεια
Εστιάστε σε νέα ή δύσκολα καθήκοντα.
Ομαδική ζωή.
●

Τεχνικές συνεισφορές: εργαλεία, μετρήσεις,
υπολογισμοί, μελέτη σχεδίων, κ.λπ.

Σχεδιάσατε μια σειρά καθηκόντων
●

Να απομνημονευτούν,

●

Αναγνώριση ατομικών αναγκών εκμάθησης.

●

Να γίνει αντιληπτό το σκεπτικό που
τα διέπει,

●

Η εβδομάδα τελειώνει με εμπειρία τεχνικού
εκπαιδευτή.

●

Να συγκριθούν με άλλα,

●

●

Να είναι γνωστό πώς να
επαναχρησιμοποιηθούν.

Παρουσίαση του έργου της επόμενης
εβδομάδας.

●

Να υπάρχει ανάγκη αυτόαμφισβήτησης (να προκύψει
ενδιαφέρον για το πρόβλημα...)

●

Να δομηθούν επικοινωνιακοί
δεσμοί με την κοινότητα

Σημειώστε βαθμούς υποστήριξης για επικοινωνία και
καθοδήγηση.

Αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση μιας στάσης αξιολόγησης ως
προς την κατάρτιση. Όπως ορίζει ο Perrenoud « Καθοριστική θεωρείται κάθε
αξιολόγηση που βοηθά το μαθητή να μάθει και να αναπτύξει, με άλλα λόγια, κάθε
αξιολόγηση που συμμετέχει στον καθορισμό της μάθησης και της ανάπτυξης στο
πλαίσιο ενός σεμινάριου κατάρτισης» 6

Ο Perrenoud προτείνει εναλλακτικά την έννοια της καθοριστικής παρατήρησης,
καθώς η έννοια της αξιολόγησης συνδέεται με την μέτρηση, with measurement,
την κατάταξη, τους σχολικούς ελέγχους, την αντίληψη μιας κατάρτισης που
κωδικοποιείται, μεταφέρεται και συνεκτιμά επιτεύγματα και ελλείψεις.
Η
παρατήρηση, αντίθετα, σημαίνει τη δόμηση μιάς ρεαλιστικής έκφρασης της
μάθησης, των προϋποθέσεων, αρχών, μηχανισμών και των αποτελεσμάτων της.
Η παρατήρηση είναι αποτελεσματική όταν επιτυγχάνει να καθοδηγήσει και να
βελτιώσει την εξελισσόμενη μάθηση χωρίς να ανησυχεί μήπως κατηγοριοποιεί,
πιστοποιεί ή επιλέγει.

4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Αυτή η φάση αποτελεί βασική στιγμή στην ΕκστΕ, καθώς επιτρέπει στους
σπουδαστές να εκτιμήσουν το βαθμό της αφοσίωσης τους στο έργο, της εκμάθησης
και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στην κοινότητα. Όλα αυτά συμβαδίζουν
με τη λογική του να βιώνουν όχι μόνο εκπαίδευση αλλά και ενεργή δραστηριότητα
ως πολίτες και συμμετοχή στα κοινά.

Παιδαγωγικοί στόχοι

Μέσα επίτευξης

Στόχοι των εκπαιδευόμενων :

Σταθερή στάση των εκπαιδευτών
Επιλεγμένα σημεία
Να φέρουν μια αλλαγή στη ζωή
● Κατ’ αρχήν, παρουσίαση του
●
Συμμετέχοντας στη
προγράμματος και του έργου των
δυναμική του προγράμματος
εκπαιδευόμενων με τους εταίρους.
● Στη διάρκεια, οργάνωση μιας
●
Βρίσκοντας προσωπικά
τοπικής δράσης ενεργοποίησης (ΤΔΕ):
ενδιαφέροντα
παρουσίαση του εργοταξίου (project)
●
Δημιουργώντας συνδέσμους με την στους κατοίκους από τους
κοινότητα σου
καταρτιζόμενους. Ανακάλυψη και
παρουσίαση του τομέα, τα εταιρικά
●
Αναπτύσσοντας
προγράμματα, το έργο που είναι σε
δεξιότητες στην επικοινωνία
εξέλιξη, τις διαδικασίες επικοινωνίες, κ.λπ.
Στόχοι του φορέα/λειτουργού
Η δημοσιοποίηση της ποιότητας του
έργου, η ενημέρωση για το έργο του
φορέα/λειτουργού, η προώθηση της
εργασίας της ομάδας...

Συνάντηση ανασκόπησης

Στόχοι σε σχέση με την περιοχή

Μέσα πληροφόρησης

Συμμετοχή στη δυναμική της ανάπτυξης

Ενημερωτικά Δελτία, έγγραφα, panels,
media,...

Γεύματα με στενούς εταίρους

Αυτή η στιγμή μπορεί να προβλέψει, όπως φαίνεται στα φύλλα εργασίας των
διαφορετικών εργοταξίων που γίνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος, διάφορες δραστηριότητες (εκδηλώσεις, δημόσιες δράσεις,
παρουσιάσεις, κ.λπ.) εμπνευσμένες από την ιδέα της συνέργειας ανάμεσα σε
εκπαιδευτικά και μη-εκπαιδευτικά ιδρύματα, και που περιγράφεται ως
ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα.
5: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Η τελευταία δραστηριότητα της «Εκπαίδευσης στο Εργοτάξιο», ο προσανατολισμός,

αντιστοιχεί στην επίπτωση αυτής της εμπειρίας στα προσωπικά σχέδια των
εμπλεκόμενων νέων. Το Εργοτάξιο με τη δυναμική του είναι σχεδιασμένο για να
υποστηρίξει το πρόγραμμα κάθε ατόμου εμπλέκοντας τον/την σε μια περιοχή, ένα
παιδαγωγικό πλαίσιο και μια ομάδα. Για τους συμμετέχοντες το Εργοτάξιο
αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία να βρουν ή να ξαναανακαλύψουν την επιθυμία, τη
δύναμη και τα μέσα να δομήσουν μελλοντικά σχέδια και, ιδιαίτερα, επαγγελματικά
σχέδια.
Παιδαγωγικοί στόχοι

Μέσα επίτευξης

Απελευθέρωση της προσωπικής δυναμικής. Ακρόαση, παρατήρηση, αναμετάδοση.
«Καθαρίζοντας το έδαφος»
Αναγνώριση των αιτίων αποθάρρυνσης.
«Δρώντας με βάση παλιές συνήθειες»
● Βρίσκοντας την ατομική
ταυτότητα μέσα σε μια ομάδα
● Βοηθώντας τα άτομα να
ανεξαρτητοποιηθούν: εργασία,
εκπαίδευση, διαδικασίες.
«Δρώντας με βάση τη διάθεση»
● Απόρριψη της συνήθειας
αποτυχίας και βοήθειας.
● Κερδίζοντας μια ρεαλιστική
θετική εικόνα.
«Δρώντας με βάση τη σχέση με το
χρόνο και το χώρο»
● Ορισμός στόχων προς επίτευξη
μέσα στα χρονικά πλαίσια.
● Διεύρυνση ενός περιορισμένου
χώρου.
Εργοτάξια
Παρακολούθηση της υλοποίησης
των προγραμμάτων.

Χρήση του εργοταξίου ως τόπου εκτίμησης
των αλλαγών.

Χρήση του λάθους ως εργαλείου
κατάρτισης.
Οι απαιτήσεις για τα ζητούμενα καθήκοντα να
προσαρμόζονται σε κάθε έναν.
Συνέντευξη απολογισμού με τους δύο
εκπαιδευτές
Πίνακες αξιολόγησης
Ανακάλυψη του σχεδίου για την περιοχή και
παρουσίαση των εργοταξίων.
Συζήτηση του σχεδίου κάθε,
συνάντηση με επαγγελματίες.
Πρακτική άσκηση σε εταιρεία.
Αναζήτηση πληροφορίας.

Οριζόντιες δεξιότητες και σχετικά εργαλεία αξιολόγησης
1: ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Αυτό - Αξιολόγηση (Προσωπική Ενδυνάμωση)
Ορισμός
Η δεξιότητα της αυτοαξιολόγησης σχετίζεται με την δυνατότητα αναλογισμού των
αναγκών, φιλοδοξιών και επιθυμιών στο άμεσο, μέσο και απώτατο μέλλον, η
αναγνώριση και επεξεργασία των ισχυρών και αδύναμων σημείων κάθε ατόμου
(Bacigalupo et al., 2016).
Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα εξής τρία επίπεδα
ικανότητας των σπουδαστών:
Βασικό
Δεν αναγνωρίζει τις δυνατότητες
και αδυναμίες του/της

Μέσο
Αναγνωρίζει λίγες από τις
δυνατότητες και αδυναμίες
του/της, αλλά δεν βρίσκει
στρατηγικές βελτίωσης

Ανώτατο
Αναγνωρίζει τις δυνατότητες και
αδυναμίες του/της και μπορεί
να βρει στρατηγικές βελτίωσης

Εργαλεία αξιολόγησης
Προτείνεται να μετρηθεί αυτή η δεξιότητα μέσω αυτοαξιολόγησης, χρησιμοποιώντας
μια προσαρμοσμένη εκδοχή της κλίμακας ενδυνάμωσης που ανέπτυξαν οι Rogers,
Chamberlin, Ellison, και Crean (1997). Η κλίμακα παρουσιάζει τα εξής 28 σημεία που
μετρούνται σε μία κλίμακα Likert 4 βαθμών (κυμαίνονται από το 1 –συμφωνώ
απολύτως, έως το 4 –διαφωνώ απολύτως):
1. Μπορώ σε μεγάλο βαθμό να αποφασίζω τι θα συμβεί στη ζωή μου.
2. Οι άνθρωποι περιορίζονται μόνον από ό,τι θεωρούν εφικτό.
3. Οι άνθρωποι είναι πιο δυνατοί όταν ενώνονται σε ομάδα.
4. Το να θυμώνεις για κάτι δεν βοηθά ποτέ.
5. Έχω θετική στάση απέναντι στον εαυτό μου.
6. Είμαι συνήθως σίγουρος για τις αποφάσεις που παίρνω.
7. Οι άνθρωποι δεν δικαιούνται να θυμώνουν μόνο και μόνο επειδή δεν τους αρέσει
κάτι.
8. Οι περισσότερες δυστυχίες στη ζωή μου οφείλονται σε κακή τύχη.
9. Με θωρώ ικανό άτομο.

10. Το να δημιουργείς αναστάτωση δεν σε βγάζει πουθενά.
11. Η συνεργασία των ανθρώπων μπορεί να έχει αντίκτυπο στην κοινότητα.
12. Καταφέρνω συχνά να ξεπερνώ εμπόδια.
13. Σε γενικές γραμμές, είμαι αισιόδοξος για το μέλλον.
14. Καταφέρνω σχεδόν πάντα να υλοποιώ τα σχέδια που καταστρώνω.
15. Το να θυμώνεις για κάτι είναι συχνά το πρώτο βήμα για να το αλλάξεις.
16. Συνήθως αισθάνομαι μοναξιά.
17. Οι ειδικοί είναι στην καλύτερη θέση να αποφασίζουν τι πρέπει να κάνουμε ή να
μάθουμε.
18. Είμαι ικανός/ή να κάνω πράγματα το ίδιο καλά με τους περισσότερους.
19. Σε γενικές γραμμές ολοκληρώνω αυτό που ξεκινώ.
20. Οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθούν να ζουν τη ζωή τους όπως το επιθυμούν.
21. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τη γραφειοκρατία.
22. Το περισσότερο διάστημα αισθάνομαι αδύναμος/η.
23. Όταν δεν είμαι σίγουρος/η για κάτι, συνήθως ακολουθώ την υπόλοιπη ομάδα.
24. Πιστεύω πως είμαι άτομο που αξίζει, τουλάχιστον σε ίση βάση με τους άλλους..
25. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις, ακόμα και
αν είναι κακές.
26. Πιστεύω ότι διαθέτω κάποιες καλές ιδιότητες.
27. Συχνά, ένα πρόβλημα μπορεί να λυθεί με την ανάληψη δράσης.
28. Δουλεύοντας μαζί με άλλους στην κοινότητα μου μπορεί να αλλάξει τις
καταστάσεις προς το καλύτερο.
Τα 28 σημεία έχουν επιλεγεί ώστε να αξιολογούν τους ακόλουθους παράγοντες:
- Αυτο-εκτίμηση και αυτάρκεια (σημεία αρ. 5, 6, 9, 12, 14, 18, 19, 24, 26)
- Ισχύς - αδυναμία (σημεία αρ. 7, 8, 10, 16, 17, 21, 22, 23)
- Ακτιβισμός στην κοινότητα και αυτονομία (σημεία αρ. 3, 11, 20, 25, 27, 28)
- Αισιοδοξία και έλεγχος του μέλλοντος (σημεία αρ. 1, 2, 13, 27)
- Δικαιολογημένος θυμός (σημεία αρ. 4, 7, 10, 15)
Η βαθμολογία προκύπτει με το άθροισμα και τον υπολογισμό του μέσου όρου των
βαθμών σε όλες τις ερωτήσεις. Μια βαθμολογία ανάμεσα σε 2.51-4.00 θεωρείται
χαμηλού επιπέδου δεξιότητας, από 1.51-2.50 θεωρείται μεσαίου επιπέδου, και από
1.00-1.50 υψηλού επιπέδου.

2: Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επικοινωνία
Ορισμός
«Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία με την οποία η πληροφορία ανταλλάσσεται
ανάμεσα σε άτομα μέσα από ένα κοινό σύστημα συμβόλων, σημάτων ή
συμπεριφοράς» (Webster, 1983, σ. 266). Ορίζουμε την ικανότητα για γενική
επικοινωνία ως αυτή κατά την οποία είναι δυνατή η ξεκάθαρη αποστολή και λήψη
μηνυμάτων, με τρόπο που κερδίζει την προσοχή του ακροατηρίου και το βοηθά να
συγκρατήσει το μήνυμα (Harvard University, 2014).
Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία επίπεδα
επιδεξιότητας των σπουδαστών:
Βασικό
Αγνοεί τα στοιχεία της
επικοινωνίας (λεκτικής, μηλεκτικής και παραλεκτικής).
Δεν ακούει και δεν κατανοεί
τα
μηνύματα
που
στέλνονται.
Αδυνατεί να στείλει καθαρά
και συνοπτικά μηνύματα
στους άλλους.

Μέσο
Γνωρίζει εν μέρει τα στοιχεία
της επικοινωνίας (λεκτικής,
μη-λεκτικής
και
παραλεκτικής).
Διαθέτει μερική αντίληψη και
κατανόηση των μηνυμάτων
που στέλνονται.
Δύναται να στείλει καθαρά και
συνοπτικά μηνύματα στους
άλλους μόνον εάν ισχύουν
κάποιες προϋποθέσεις.

Ανώτατο
Γνωρίζει τα στοιχεία της
επικοινωνίας (λεκτικής,
μη-λεκτικής
και
παραλεκτικής).
Αντιλαμβάνεται
και
κατανοεί τα μηνύματα
που στέλνονται.
Στέλνει πάντα καθαρά
και συνοπτικά μηνύματα
στους άλλους.

Εργαλεία αξιολόγησης
Προτείνεται η μέτρηση της δεξιότητας της επικοινωνίας μέσω δύο εργαλείων
αυτοαξιολόγησης. Πρώτον, με τη χρήση μιας συντομευμένης εκδοχής της Κλίμακας
Δεξιότητας Διαπροσωπικής Επικοινωνίας που αναπτύχθηκε από τους Rubin και
Martin (1994). Δεύτερον, ζητώντας από τους σπουδαστές να απαριθμήσουν ποια
είναι τα ισχυρά και ποια τα αδύναμα σημεία τους, και πώς θα βελτιώσουν τις
δεξιότητες τους, σε ελεύθερη αφήγηση. Επιπλέον, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί
αυτό το πλαίσιο ελεύθερης αφήγησης και σαν ετερο-αξιολόγηση (π.χ., ομότιμοι ή
δάσκαλοι).
Η Κλίμακα Δεξιότητας Διαπροσωπικής Επικοινωνίας είναι μια κλίμακα με πολλά
σημεία που περιγράφονται ακολούθως, και τα οποία μετρούνται σε μια κλίμακα
Likert 5 βαθμών (από το 1 – Σαφώς διαφωνώ- έως το 5 – Σαφώς συμφωνώ):

1. Είναι δύσκολο να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσω τον εαυτό μου (R).

2. Εκπληρώνω τους στόχους επικοινωνίας μου.
3. Μπορώ να πείσω άλλους για τις απόψεις μου.
4. Εκφράζομαι καλά προφορικά.
5. Οι άλλοι θα με περιέγραφαν ως θερμό άτομο.
6. Αποκαλύπτω τα συναισθήματα μου στους άλλους.
7. Λέω στους άλλους ότι αισθάνομαι κοντά τους.
8. Οι άλλοι πιστεύουν ότι τους καταλαβαίνω.
9. Όταν με αδικούν, αντιμετωπίζω το άτομο που με αδίκησε.
10. Ελέγχω τις συζητήσεις στις οποίες συμμετέχω διαπραγματευόμενος/η τα
θέματα συζήτησης.
11. Δυσκολεύομαι να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. (R)
12. Υποστηρίζω τα δικαιώματα μου.
13. Επιτρέπω στους άλλους να καταλάβουν ότι κατανοώ όσα λένε.
14. Όταν συζητώ με φίλους αντιλαμβάνομαι όχι μόνον όσα λένε, αλλά και όσα
δεν λένε.
15. Επιτρέπω στους φίλους να δουν ποιος είμαι στην πραγματικότητα.
16. Οι φίλοι μου πιστεύουν αληθινά ότι νοιάζομαι γι΄ αυτούς.
17. Προσπαθώ να κοιτάζω τους άλλους στα μάτια όταν τους μιλώ.
Τα πεδία με ένδειξη (R) βαθμολογούνται αντίστροφα.
Τα 17 σημεία έχουν επιλεγεί ώστε να αξιολογούν τους ακόλουθους παράγοντες:
- Εκφραστικότητα (σημεία αρ. 1, 4)
- Έλεγχος περιβάλλοντος (σημεία αρ. 2, 3)
- Υποστήριξη (σημεία αρ. 5)
- Αυτο-αποκάλυψη (σημεία αρ. 6, 15)
- Αμεσότητα (σημεία αρ. 7, 16, 17)
- Εμπάθεια (σημεία αρ. 8)
- Διεκδικητικότητα (σημεία αρ. 9, 11, 12)
- Διαχείριση αλληλεπίδρασης (σημεία αρ. 10, 14)
- Ενδιαφέρον για τους άλλους (σημεία αρ. 13)
Η βαθμολογία προκύπτει με το άθροισμα και τον υπολογισμό του μέσου όρου των
βαθμών σε όλες τις ερωτήσεις (προσαρμόζοντας αυτούς με αντίστροφη
βαθμολογία). Βαθμολογία ανάμεσα σε 1.00-1.50 θεωρείται χαμηλού επιπέδου
δεξιότητας, από 1.51-2.50 θεωρείται μεσαίου επιπέδου, και 2.51-5.00 υψηλού
επιπέδου.

Αλληλεπίδραση
Ορισμός
Η δεξιότητα της αλληλεπίδρασης αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να
διαχειρίζεται τις διαπροσωπικές σχέσεις σε πλαίσια επικοινωνίας (Rubin & Martin,
1994).
Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία επίπεδα
επιδεξιότητας των σπουδαστών:

Βασικό
Παρουσιάζει
έντονη
δυσκολία
στο
να
παρακολουθεί
μια
συζήτηση,
και
συνεισφέρει
περιστασιακά.

Μέσο
Παρακολουθεί μια συζήτηση
και μπορεί να τεκμηριώσει
μιαν άποψη. Αντιδρά και
αλληλεπιδρά ικανοποιητικά
με τους άλλους ομιλητές.
Χρησιμοποιεί καλά τις
στρατηγικές επικοινωνίας
όταν έχει αμφιβολία (π.χ.
χρήση ιδιωματισμών).

Ανώτατο
Σε μία σύνθετη συζήτηση
δύναται
να
παρουσιάζει
διαρθρωμένες ιδέες.
Δύναται να χρησιμοποιήσει
εξεζητημένα επιχειρήματα και
στρατηγικές
αλλαγής
συζήτησης.
Κατανοεί με ευκολία τη χρήση
ιδιωματικής
γλώσσας
ή
διαφόρων εγγράφων.

Εργαλεία αξιολόγησης
Όπως και στην περίπτωση της γενικής επικοινωνίας, η δεξιότητα της αλληλεπίδρασης
μπορεί να μετρηθεί μέσω δύο εργαλείων αξιολόγησης. Πρώτον, με τη χρήση μιας
συντομευμένης εκδοχής της Κλίμακας Δεξιότητας Διαπροσωπικής Επικοινωνίας που
αναπτύχθηκε από τους Rubin και Martin (1994), όπως φαίνεται στον ακόλουθο
πίνακα.
Οι ακόλουθες δηλώσεις αναφέρονται στην αντίληψη των ατόμων για τις
επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
Παρακαλώ να δηλώσετε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις:

1
Σαφώς
Διαφωνώ

2
Διαφωνώ

3
4
Συμφωνώ
Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

5
Σαφώς
συμφωνώ

1. Δυσκολεύομαι να βρω τις σωστές
λέξεις για να εκφραστώ..
2. Επιτυγχάνω τους επικοινωνιακούς
μου στόχους.
3. Δύναμαι να πείσω τους άλλους για
την άποψη μου.
4. Εκφράζομαι καλά προφορικά.
5. Οι άλλοι θα με περιέγραφαν ως
θερμό άτομο.
6. Αποκαλύπτω τα συναισθήματα μου
στους άλλους.
7. Όταν αισθάνομαι κοντά στους
άλλους, τους το λέω.
8. Οι άλλοι πιστεύουν ότι τους
κατανοώ.
9. Όταν με αδικούν, αντιμετωπίζω το
άτομο που με αδίκησε.
10. Ελέγχω τις συζητήσεις στις οποίες
συμμετέχω με το να
Διαπραγματευόμενος /η τα θέματα
συζήτησης..
11. Δυσκολεύομαι να υπερασπιστώ τον
εαυτό μου.
12. Υποστηρίζω τα δικαιώματα μου.
13. Επιτρέπω στους άλλους να
καταλάβουν ότι κατανοώ όσα λένε.
14. Όταν συζητώ με φίλους
αντιλαμβάνομαι όχι μόνον όσα λένε,
αλλά και όσα δεν λένε.
15. Επιτρέπω στους φίλους να δουν
ποιος είμαι στην πραγματικότητα.
16. Οι φίλοι μου πιστεύουν αληθινά ότι
νοιάζομαι γι΄ αυτούς.
17. Προσπαθώ να κοιτάζω τους άλλους
στα μάτια όταν τους μιλώ.

Δεύτερον, ζητώντας από τους σπουδαστές να απαριθμήσουν ποιά είναι τα ισχυρά
και ποια τα αδύναμα σημεία τους, και πώς θα βελτιώσουν τις δεξιότητες τους, σε
ελεύθερη αφήγηση.

Δεξιότητες στην επικοινωνία
Παρουσίαση των ισχυρών
σημείων μου.

Δεξιότητες στην επικοινωνία
Παρουσίαση των σημείων όπου
πρέπει να βελτιωθώ.

Τι μπορώ να κάνω
για να βελτιωθώ;

Παράλληλα, οι καθηγητές/εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ακόλουθο
υπόβαθρο αξιολόγησης.
Τώρα, παρακαλώ, να σκεφτείτε για τον/την ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ.
Παρακαλούμε να γράψετε ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύναμα σημεία του/της
ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ στις επικοινωνιακές δεξιότητες – και τι θα μπορούσε ο/η
ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ να βελτιώσει σε αυτές.
Δεξιότητες στην επικοινωνία
Παρουσίαση των ισχυρών
σημείων
του/της
ΟΝΟΜΑ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Δεξιότητες στην επικοινωνία
Παρουσίαση των
σημείων
του/της ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ
/ΤΡΙΑΣ
που πρέπει να
βελτιωθούν

Τι μπορεί ο/η
ΟΝΟΜΑ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑ
να κάνει για να
βελτιωθεί;

Ομαδική εργασία και συνεργασία
Ορισμός
Οι δεξιότητες στους τομείς της Ομαδικής Εργασίας και Συνεργασίας αναφέρονται
στην εργασία σε συνεργασία με άλλους για την επίτευξη ομαδικών στόχων και
σκοπών. Όπως φαίνεται στη βιβλιογραφία, οι δεξιότητες στην ομαδική εργασία και
συνεργασία – επίσης αποκαλούμενες «δεξιότητες ανθρώπινων σχέσεων»
(Mitchelmore & Rowley, 2010) είναι υψηλής σημασίας για την επιχειρηματικότητα
(Bacigalupo et al., 2016; Komarkova, Gagliardi, Conrads, & Collado, 2015).
Ομαδική εργασία και διαχείριση ομάδας
Ορισμός

Η δεξιότητα της ομαδικής εργασίας και της διαχείρισης ομάδας αναφέρεται στην
ικανότητα διαχείρισης σχέσεων με τους άλλους (Chell, 2013), με σκοπό την
εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών και την εφαρμογή ιδεών (Komarkova et
al., 2015; Moberg et al., 2014).
Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία επίπεδα
επιδεξιότητας των σπουδαστών:
Βασικό
Εργάζεται αποκλειστικά
μόνος/η, δεν συνεργάζεται,
αποφεύγει να εργάζεται με
άτομα που διαφέρουν, δεν
υπολογίζει τις απόψεις και τη
συνεισφορά των άλλων,
αποφεύγει να μοιράζεται
πληροφορίες.

Μέσο
Δύναται να εργαστεί σε
ομάδες με χαμηλό επίπεδο
συνθετότητας, να
συνεργαστεί μόνο κάτω
από ορισμένες συνθήκες,
να διαχειριστεί μέτρια
ποικιλότητα σε μια ομάδα,
να ακούει εν μέρει τις
απόψεις και τη συνεισφορά
των άλλων, και να
μοιράζεται κάποιες
πληροφορίες.

Ανώτατο
Δύναται να εργάζεται σε
εξάρτιση με άλλους και να
συνεισφέρει σε διάφορες
ομάδες εργασίας, να
προωθεί τη
συνεργατικότητα, να
εκτιμά την ποικιλότητα σε
μια ομάδα.
Σέβεται τις ιδέες και τη
συνεισφορά των άλλων,
μοιράζεται πληροφορίες,
βοηθά στην καθοδήγηση
άλλων.

Εργαλεία αξιολόγησης
Προτείνεται να μετράται η δεξιότητα ομαδικής εργασίας και διαχείρισης ομάδας
μέσω της έκθεσης των σπουδαστών σε μια δημιουργική πρόκληση (π.χ. «η πρόκληση
του λουκουμιού / marshmallow » Wujec, 2010) και, ακολούθως, με την εφαρμογή
της μεθόδου Belbin Role (Belbin, 1981) να του ζητείται να αναλογιστούν τους ρόλους
τους.
Το προτεινόμενο εργαλείο αυτοαξιολόγησης βασίζεται στις εκτιμήσεις των
σπουδαστών για τα ακόλουθα σημεία:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Τι μπορούν να προσφέρουν σε μια ομάδα.
Τις πιθανές ελλείψεις στην ομαδική εργασία.
Την χαρακτηριστική τους συμπεριφορά σε ένα πρόγραμμα με άλλους.
Την χαρακτηριστική τους αντίληψη για την ομαδική εργασία.
Τις πηγές ικανοποίησης από μια δουλειά.
Την ανταπόκριση τους σε δύσκολα καθήκοντα μέσα σε περιορισμένο χρόνο
και με άγνωστους ανθρώπους.

7) Τις χαρακτηριστικές τους απαντήσεις σε προβλήματα μέσα σε μια ομάδα.
Η αξιολόγηση οδηγεί στην κατανόηση του ρόλου που επιτελεί ο σπουδαστής στην
ομαδική εργασία (π.χ. αν διαμορφώνει, υλοποιεί, ολοκληρώνει, συντονίζει, είναι
μέλος ομάδας, αναζητεί πηγές, είναι αξιολογητής.
Αυτοαξιολόγηση
Να μοιράσετε ακριβώς ένα σύνολο 10 βαθμών ανά ενότητα ανάμεσα στις προτάσεις
που θεωρείτε πως εκφράζουν με ακρίβεια τη συμπεριφορά σας. Υπάρχουν 7
ενότητες, άρα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ακριβώς 70 βαθμούς.
Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες ερωτήσεις. Οι βαθμοί μπορούν να
κατανεμηθούν ανάμεσα σε διάφορες προτάσεις. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις
ακρότητες.

Τι πιστεύω πως μπορώ να συνεισφέρω σε μια ομάδα:
Πιστεύω πως αντιλαμβάνομαι και εκμεταλλεύομαι τις νέες ευκαιρίες
εγκαίρως.
Μπορώ να εργαστώ καλά με με πολλούς τύπους ανθρώπων.
Η παραγωγή ιδεών είναι ένα από τα φυσικά μου χαρίσματα.
Είμαι ικανός/ή να ενεργοποιήσω ανθρώπους όταν παρατηρήσω ότι μπορούν
να συνεισφέρουν κάτι σημαντικό στους ομαδικούς στόχους.
Μπορώ να είμαι απότομος και ειλικρινής προκειμένου να συμβούν τα σωστά
πράγματα.
Αντέχω να μην είμαι δημοφιλής προσωρινά, αν οι πράξεις μου οδηγήσουν σε
ευνοϊκό αποτέλεσμα.
Συνήθως, δύναμαι να διακρίνω εάν ένα σχέδιο ή μια ιδέα αρμόζουν σε μια
συγκεκριμένη κατάσταση.
Μπορώ να προσφέρω τεκμηριωμένη και αμερόληπτη άποψη για
εναλλακτικές δραστηριότητες.

Εάν είχα μια αδυναμία στην ομαδική εργασία, αυτή θα ήταν:
Αισθάνομαι άνετα μόνον όταν οι συναντήσεις είναι σωστά δομημένες και
ελεγχόμενες, και γενικά όταν διεκπεραιώνονται σωστά.
Τείνω να είμαι υπερ – γενναιόδωρος απέναντι σε άλλους που έχουν μια
βάσιμη άποψη, η οποία δεν έχει εξεταστεί σωστά.
Τείνω να μιλώ πολύ όταν η ομάδα αρχίζει ένα νέο θέμα.
Η αντικειμενική μου στάση δεν μου επιτρέπει να αντιδρώ άμεσα και με
ενθουσιασμό με τους συναδέλφους.
Μερικές φορές θεωρούμαι ανυποχώρητος και αυταρχικός όταν εξετάζω
σημαντικά θέματα.
Δυσκολεύομαι να είμαι ηγέτης, ίσως επειδή είμαι ευαίσθητος στη διάθεση
της ομάδας.
Τείνω να απορροφούμαι πολύ από τις ιδέες μου, με αποτέλεσμα να μην
παρακολουθώ τι συμβαίνει.
Οι συνάδελφοι μου πιστεύουν ότι συχνά ανησυχώ χωρίς λόγο για τις
λεπτομέρειες και για την πιθανότητα να πάει κάτι λάθος.
Όταν εμπλέκομαι σε ένα πρόγραμμα μαζί με άλλους:
Διαθέτω την ικανότητα να επηρεάζω τους άλλους χωρίς να τους πιέζω.
Είμαι γενικά αποτελεσματικός/ή στην πρόληψη αβλεψιών ή παραλείψεων
που θα εμπόδιζαν την επιτυχία μιάς δράσης.
Μου αρέσει να πιέζω για δράση προκειμένου να εξασφαλίσω ότι μια
συνάντηση εργασίας δεν θα παρεκκλίνει από τον κύριο στόχο της.
Μπορώ να παράξω κάτι πρωτότυπο.
Είμαι πάντα πρόθυμος/η να υποστηρίξω μιαν καλή εισήγηση για το κοινό
όφελος.
Διακρίνω γρήγορα τις δυνατότητες νέων προτάσεων και εξελίξεων.
Πιστεύω πως η κριτική μου ικανότητα θα εκτιμηθεί από άλλα μέλη της
ομάδας.
Μπορώ να σκεφτώ μιαν οργανωμένη προσέγγιση στις απαιτήσεις μιας
εργασίας.
Η χαρακτηριστική μου προσέγγιση στην ομαδική εργασία είναι ότι:

Διατηρώ ένα σταθερό ενδιαφέρον στο να γνωρίσω καλύτερα τους
συνεργάτες μου.
Δεν διστάζω να αμφισβητήσω τη γνώμη των άλλων ή να αναπτύξω ο ίδιος
μιαν άποψη περιορισμένης αποδοχής.
Συνήθως είμαι ικανός/ή να βρω ένα επιχείρημα για να αντικρούσω αδύναμες
προτάσεις.
Πιστεύω πως διαθέτω ταλέντο στην εξασφάλιση ομαλής ροής αφότου
αρχίσει η εφαρμογή ενός σχεδίου.
Προτιμώ να αποφεύγω το εμφανές και να δοκιμάζω κατευθύνσεις που δεν
έχουν ακόμα διερευνηθεί.
Φέρνω μια έννοια τελειομανίας σε κάθε έργο που αναλαμβάνω.
Προτιμώ να είμαι αυτός/ή που έχει επαφές εκτός της ομάδας ή της εταιρίας.
Ενώ με ενδιαφέρει να ακούω όλες τις απόψεις, δεν διστάζω να αποφασίσω
όταν αυτό χρειάζεται.
Αισθάνομαι ικανοποίηση από μια εργασία επειδή:
Μου αρέσει να αναλύω καταστάσεις και να σταθμίζω όλες τις πιθανές
επιλογές.
Ενδιαφέρομαι για την εξεύρεση πρακτικών λύσεων σε προβλήματα.
Μου αρέσει να πιστεύω ότι καλλιεργώ καλές εργασιακές σχέσεις.
Μπορώ να ασκήσω έντονη επιρροή στη λήψη αποφάσεων.
Έχω την ευκαιρία να συναντώ νέους ανθρώπους, με διαφορετικές ιδέες.
Μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να συμφωνήσουν για τις προτεραιότητες.
Αισθάνομαι στο στοιχείο μου όταν μπορώ να δώσω σε ένα έργο όλη μου την
προσοχή.
Μου αρέσει να βρίσκω ευκαιρίες να αναπτύξω την φαντασία μου.
Αν χρειαστεί να εκτελέσω ένα δύσκολο έργο σε περιορισμένο χρόνο και με άτομα που
δεν γνωρίζω:
Θα αισθανόμουν παγιδευμένος και θα προσπαθούσα να βγω από το
αδιέξοδο πριν αρχίσω να δουλεύω.
Θα ήμουν πρόθυμος/η να συνεργαστώ με οποιονδήποτε δείξει θετική στάση
στο πρόβλημα, ανεξάρτητα από τον πόσο δύσκολος θα ήταν ο χαρακτήρας
του/της.
Θα έβρισκα τρόπο να μειώσω το μέγεθος του έργου ορίζοντας πώς θα
συνεισέφεραν διαφορετικά άτομα.
Η φυσική μου αίσθηση του επείγοντος θα εξασφάλιζε ότι δεν θα
καθυστερούσαμε στο χρονοδιάγραμμα.
Πιστεύω ότι θα διατηρούσα την ψυχραιμία μου και την ικανότητα μου να
σκέφτομαι λογικά.
Ανεξάρτητα από τις αντίξοες συνθήκες, θα συνέχιζα να κάνω ό,τι θα έπρεπε
να γίνει.
Αν η ομάδα δεν έδειχνε κάποια πρόοδο, θα αναλάμβανα την καθοδήγηση.
Θα οργάνωνα συζητήσεις με σκοπό να διεγείρω νέες σκέψεις και να
ενεργοποιήσω κάποια δράση.
Σχετικά με τα προβλήματα, όταν εργάζομαι σε ομάδες βιώνω τα εξής:
Τείνω να υπερβάλω όταν κάποιοι καθυστερούν την πρόοδο του έργου.
Κάποιοι με κατακρίνουν ως υπερβολικά αναλυτικό.
Η επιθυμία μου να ελέγχω ότι έχουμε σκεφτεί σωστά όλες τις λεπτομέρειες
δεν είναι πάντα ευπρόσδεκτη.

Τείνω να δείχνω βαρεμάρα αν δεν συναναστρέφομαι ενδιαφέροντες
ανθρώπους.
Μου είναι δύσκολο να ξεκινήσω αν δεν είναι σαφείς οι στόχοι.
Μερικές φορές δεν μπορώ να διατυπώσω καθαρά τα σύνθετα επιχειρήματα
μου.
Προσέχω να ζητώ από άλλους όσα δεν μπορώ να κάνω ο ίδιος / η ίδια.
Διστάζω να εκφράσω τις απόψεις μου μπροστά σε δύσκολους ή ισχυρούς
ανθρώπους.

Διαχείριση διενέξεων
Ορισμός
Καθώς οι διενέξεις συχνά διαβρώνουν τις σχέσεις μέσα στις ομάδες και ανάμεσα σε
οργανισμούς, ο τρόπος επίλυσης τους επηρεάζει την απόδοση των ομάδων και των
οργανισμών (Behfar, Peterson, Mannix, & Trochim, 2008; De Dreu & Weingart, 2003).
Διενέξεις μπορεί να προκύψουν σχετικά με υποχρεώσεις ή αντιλήψεις
(π.χ.
διαφωνία για διαφορετικές ιδέες, απόψεις και γνώμες σχετικά με τα καθήκοντα της
ομάδας), σχέσεις (π.χ. διαφωνίες που πηγάζουν από ασυμβατότητα χαρακτήρων) και
διαδικασίες (π.χ. διένεξη σχετικά με τη διαίρεση και κατανομή αρμοδιοτήτων και
την απόφαση για τον τρόπο υλοποίησης του έργου) (Behfar et al., 2008). Αν και οι
διενέξεις μπορούν να επιλυθούν με καταστρεπτικές μεθόδους ( π.χ. κυριαρχία,
επιθετική αντιμετώπιση), οι τεχνικές αυτές έχουν αρνητική επίπτωση στην απόδοση
της ομάδας ή της οργάνωσης (Mohr & Spekman, 1994). Κατά συνέπεια, η δεξιότητα
της διαχείρισης διενέξεων αφορά στην εξεύρεση ειρηνικών επιλύσεων των
διαφωνιών που προκύπτουν ανάμεσα σε δύο ή τρία μέλη μέσα από εποικοδομητικές
τεχνικές (π.χ. επίλυση προβλημάτων από κοινού, πειθώ), που έχουν θετική επίπτωση
στην απόδοση των οργανισμών (Mohr & Spekman, 1994).
Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία επίπεδα
ικανότητας των σπουδαστών:
Βασικό
Αποφεύγει τις δύσκολες
συζητήσεις, δεν ακούει, ούτε
συμπονά τους άλλους,
αναζητά ενοχές, δεν εστιάζει
στο αποτέλεσμα, ερμηνεύει
τα σχόλια ως προσωπικές
επιθέσεις, αδυνατεί να
διαπραγματευθεί, ευνοεί
τον ανταγωνισμό και τις
καταστάσεις νίκης-ήττας.

Μέσο
Αντέχει, αλλά δεν μπορεί
να διαχειριστεί πλήρως
δύσκολες συζητήσεις,
ακούει τους άλλους αλλά
δεν συμπάσχει πάντα,
εστιάζει εν μέρει στο
αποτέλεσμα, σπάνια
ερμηνεύει τα σχόλια ως
προσωπικές επιθέσεις,
προσπαθεί να
διαπραγματεύεται.
Ευνοεί τα ισότιμα
αποτελέσματα όταν
ακολουθούν οι
συμμετέχοντες.

Ανώτατο
Είναι διεκδικητικός/ή σε
δύσκολες συζητήσεις,
ακούει με
αντικειμενικότητα και
συμπάθεια, αποφεύγει
την απόδοση ευθυνών,
εστιάζει στο αποτέλεσμα,
δεν θεωρεί τα σχόλια
προσωπικές επιθέσεις,
δύναται να
διαπραγματεύεται,
προωθεί ισόπαλα
αποτελέσματα.

Εργαλεία αξιολόγησης
Προτείνεται να μετράτε η δεξιότητα στην επίλυση διενέξεων με εργαλεία αυτοαξιολόγησης που εφαρμόζουν μια συντομευμένη εκδοχή της Κλίμακας Δεξιότητας
Διαπροσωπικής Επικοινωνίας που αναπτύχθηκε από τους Rubin και Martin (1994).
Για την περιγραφή αυτού του εργαλείου βλέπε την ενότητα «Γενική Επικοινωνία» και
Παράρτημα Β.
Αυτοαξιολόγηση
Παρακαλώ, να δηλώσετε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε πρόταση.

1
Σαφώς
διαφων
ώ

1. Δύσκολα βρίσκω τις κατάλληλες
λέξεις για να εκφραστώ.
2.
Εκπληρώνω
τους
επικοινωνιακούς μου στόχους
3. Μπορώ να πείθω τους άλλους για
τις απόψεις μου.
4. Εκφράζομαι καλά προφορικά.
5. Οι άλλοι θα με περιέγραφαν ως
θερμό άτομο.
6. Αποκαλύπτω τα συναισθήματα
μου στους άλλους.
7. Όταν αισθάνομαι κοντά στους
άλλους, τους το λέω.
8. Οι άλλοι πιστεύουν ότι τους
κατανοώ.
9. Όταν με αδικούν, αντιμετωπίζω το
άτομο που με αδίκησε.
10. Ελέγχω τις συζητήσεις στις
οποίες συμμετέχω με το να
Διαπραγματευόμενος /η τα θέματα
συζήτησης..
11. Δυσκολεύομαι να υπερασπιστώ
τον εαυτό μου.
12. Υποστηρίζω τα δικαιώματα μου.
13. Επιτρέπω στους άλλους να
καταλάβουν ότι κατανοώ όσα λένε.
14. Όταν συζητώ με φίλους
αντιλαμβάνομαι όχι μόνον όσα λένε,
αλλά και όσα δεν λένε.
15. Επιτρέπω στους φίλους να δουν
ποιος είμαι στην πραγματικότητα.
16. Οι φίλοι μου πιστεύουν αληθινά
ότι νοιάζομαι γι΄ αυτούς.
17. Προσπαθώ να κοιτάζω τους
άλλους στα μάτια όταν τους μιλώ.

2
3
Διαφωνώ Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

4
Συμφωνώ

5
Σαφώς
διαφωνώ

Στάση στη επίλυση προβλημάτων
Ορισμός
Οι δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων αναφέρονται στην ικανότητα συνδυασμού
αντικειμένων ή παραμέτρων που πριν θεωρούνταν άσχετα μεταξύ τους, έτσι ώστε να
προκύπτουν νέα και κατάλληλα ή χρήσιμα αποτελέσματα (Morris et al., 2013), μέσω
μιας διαδικασίας αναγνώρισης προβλημάτων, παραγωγής και υλοποίησης νέων
ιδεών.
Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία επίπεδα
ικανότητας των σπουδαστών:
Βασικό
Δεν
αναγνωρίζει
και
αδυνατεί
να
επιλύει
προβλήματα, αδυνατεί να
βρίσκει γρήγορα λύσεις, δεν
ενθαρρύνει τη συμμετοχή
άλλων, τείνει να αποφεύγει
τη λήψη αποφάσεων ή
παίρνει ασαφείς αποφάσεις,
προτιμά τα παραδοσιακά
μοντέλα, ακόμα και τα
ξεπερασμένα, δεν προκαλεί
το ισχύον καθεστώς, χάνεται
στις λεπτομέρειες και δεν
βλέπει την ευρύτερη εικόνα.

Μέσο
Αναγνωρίζει και προσπαθεί
να
αναλύσει
τα
προβλήματα, διακρίνει την
σχετική από την μη-σχετική
πληροφορία σε περιπτώσεις
χαμηλής περιπλοκότητας,
προσπαθεί να βρει τις
καλύτερες λύσεις όχι πάντα
με ταχύτητα ή με τη
συμμετοχή άλλων, μπορεί
να βρει εναλλακτικές και
καινοτόμες λύσεις στα
προβλήματα, αλλά δεν
μπορεί πάντα να τις
εφαρμόσει, μπορεί να
σκεφτεί καλούς αλλά όχι
υποχρεωτικά καινοτόμους
τρόπους
επίλυσης
προβλημάτων,
υιοθετεί
εναλλακτικό τρόπο σκέψης
αν έχει συμπαράσταση.
Λαμβάνει αποφάσεις, δρα
με ακεραιότητα.

Ανώτατο
Αναγνωρίζει και αναλύει τα
προβλήματα
σωστά,
διακρίνει την σχετική από την
μη-σχετική
πληροφορία;
βρίσκει
γρήγορα
τις
καλύτερες λύσεις με τη
συμμετοχή άλλων, όταν
αναζητεί λύσεις εξετάζει
διαφορετικές προσεγγίσεις,
και γνώμες, χρησιμοποιεί
δημιουργικά τους πόρους,
προτείνει
εναλλακτικές
εκδοχές στους συμβατικούς
τρόπους σκέψης, παράγει
ευφάνταστες ή μοναδικές
αντιδράσεις
σε
ένα
πρόβλημα, λαμβάνει σαφείς,
αξιόπιστες και διαφανείς
αποφάσεις,
δρα
με
ακεραιότητα σε κάθε λήψη
απόφασης.

Εργαλεία αξιολόγησης
Ως εργαλείο αξιολόγησης των δεξιοτήτων στην επίλυση προβλημάτων προτείνεται η
χρήση μιας ψυχομετρικής αυτοαξιολόγησης η οποία εκφράζεται με την Κλίμακα
Δημιουργικής Επίλυσης Προβλημάτων – Κλίμακα Παραγωγής Δημιουργικών Λύσεων
(Morris et al., 2013). Πρόκειται για κλίμακα πολύ-επιπεδική, που μετράται σε μια

κλίμακα Likert 5 βαθμών measured (από το 1 = Σαφώς Διαφωνώ, έως το 5 – Σαφώς
Συμφωνώ), και η οποία περιλαμβάνει τις εξής δηλώσεις:
1. Στην εργασία μου επιδεικνύω πρωτοτυπία.
2. Είμαι δημιουργικός/ή όταν πρέπει να εργαστώ με περιορισμένους πόρους.
3. Ανακαλύπτω τρόπους όπου οι πόροι μπορούν να ανα-συνδυαστούν για την
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.
4. Βρίσκω νέες χρήσεις για υφιστάμενες μεθόδους ή εξοπλισμό.
5. Σκέφτομαι πρωτοποριακά / αντισυμβατικά.
6. Αναγνωρίζω ευκαιρίες για νέες υπηρεσίες/προϊόντα.
7. Η ελευθερία στη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία είναι πολύ
σημαντικές για μένα.
Η τελική βαθμολογία της αξιολόγησης επιτυγχάνεται με το άθροισμα και την
εξαγωγή του μέσου όρου των επιμέρους συνόλων όλων των στοιχείων σε κάθε
κλίμακα. Βαθμολογίες από 1.00 έως 1.50 θεωρούνται χαμηλού επιπέδου δεξιότητας
στην επίλυση προβλημάτων, από 1.51 έως 3.00 ως μέσου επιπέδου, και από 3.01 έως
5.00 ως υψηλού επιπέδου.

Στάση στην επίλυση προβλημάτων (αυτοαξιολόγηση)
Παρακαλούμε, να κρίνετε κάθε δήλωση όπως αυτή ισχύει για σας τώρα.
Για κάθε δήλωση, παρακαλούμε να βάλετε ένα «X» στο κενό που σας περιγράφει
καλύτερα.

1
Σαφώς
διαφωνώ

2
Διαφωνώ

3
4
Ούτε
Συμφων
συμφωνώ ώ
ούτε
διαφωνώ

5
Σαφώς
συμφωνώ

1. Επιδεικνύω πρωτοτυπία
στην εργασία μου.
2. Είμαι δημιουργικός/ή
όταν πρέπει να εργαστώ με
περιορισμένους πόρους.
3. Ανακαλύπτω τρόπους
όπου οι πόροι μπορούν να
ανα-συνδυαστούν για την
παραγωγή
καινοτόμων
προϊόντων
4. Βρίσκω νέες χρήσεις για
υφιστάμενες μεθόδους ή
εξοπλισμό.
5.Σκέφτομαι πρωτοποριακά
/ αντισυμβατικά.
6. Αναγνωρίζω ευκαιρίες για
νέες υπηρεσίες/προϊόντα.
7
Η
ελευθερία
στη
δημιουργικότητα και την
πρωτοτυπία είναι πολύ
σημαντικές για μένα.

3: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Προσαρμοστικότητα
Ορισμός
Η δεξιότητα της προσαρμοστικότητας στο πλαίσιο εργασίας αναφέρεται στην
ικανότητα ανταπόκρισης σε αλλαγές στο περιβάλλον και στην καλή απόδοση σε ένα
πλαίσιο εναλλασσόμενων υποχρεώσεων (LePine, Colquitt, & Erez, 2000), στην
προσπάθεια κατανόησης των αλλαγών, στην επίδειξη προθυμίας στην εκμάθηση
νέων τρόπων εκπλήρωσης των εργασιακών στόχων, με θετική προδιάθεση (Bowdoin
College, 2016; Harvard University, 2014).

Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία επίπεδα
ικανότητας των σπουδαστών:

Βασικό
Αναλαμβάνει πρόθυμα
νέες υποχρεώσεις.
Υιοθετεί νέες
προσεγγίσεις, όπως
απαιτείται από την
εργασιακή του θέση.
Αναλαμβάνει υπεύθυνα
την επικαιροποίηση
επαγγελματικών
δεξιοτήτων και γνώσεων.

Μέσο
Υιοθετεί και διαχειρίζεται τις
αλλαγές.
Αναζητεί ευκαιρίες για αλλαγή,
υποστηρίζει του συναδέλφους
να υλοποιούν νέους τρόπους
εργασίας, επικοινωνεί
αποτελεσματικά την
αιτιολόγηση των αλλαγών.

Ανώτατο
Ενεργοποιεί και καθοδηγεί
προγράμματα αλλαγών, σε
στενή συνεργασία με άλλα
μέλη της
ομάδας/συναφέλφους.
Αναγνωρίζει τις επιπτώσεις
επί των πόρων των
εξελίξεων στην
στρατηγική, και τους
διαχειρίζεται ανάλογα.

Εργαλεία αξιολόγησης
Ως εργαλείο αξιολόγησης της προσαρμοστικότητας προτείνεται η χρήση της
κλίμακας ενδυνάμωσης που ανέπτυξαν οι Rogers et al. (1997). Για τον ορισμό του
περιεχομένου του εργαλείου και των επιπέδων αξιολόγησης, βλέπε δεξιότητα
«Αυτοαξιολόγηση».
Οι ακόλουθες δηλώσεις αναφέρονται στο πώς θεωρούν τα άτομα τη ζωή και στο πώς
λαμβάνουν αποφάσεις.
Παρακαλούμε να σημειώσετε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε δήλωση.
Σημειώστε πώς αισθάνεστε τώρα. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι συνήθως και οι
καλύτερες. Μην αφιερώσετε πολύ χρόνο σε καμία από τις ερωτήσεις.
Παρακαλούμε να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας ώστε οι απαντήσεις σας να
αντανακλούν τα αληθινά σας αισθήματα.

1
Σαφώς
συμφων
ώ

1. Μπορώ σε μεγάλο βαθμό να αποφασίζω τι
θα συμβεί στη ζωή μου.
2. Οι άνθρωποι περιορίζονται μόνον από ό,τι
θεωρούν εφικτό.
3. Οι άνθρωποι είναι πιο δυνατοί όταν
ενώνονται σε ομάδα.
4. Το να θυμώνεις για κάτι δεν βοηθά ποτέ.
5. Έχω θετική στάση απέναντι στον εαυτό μου.
6. Είμαι συνήθως σίγουρος για τις αποφάσεις
που παίρνω.
7. Οι άνθρωποι δεν δικαιούνται να θυμώνουν
μόνο και μόνο επειδή δεν τους αρέσει κάτι.
8. Οι περισσότερες δυστυχίες στη ζωή μου
οφείλονται σε κακή τύχη.
9. Με θωρώ ικανό άτομο.
10. Το να δημιουργείς αναστάτωση δεν σε
βγάζει πουθενά.
11. Η συνεργασία των ανθρώπων μπορεί να
έχει αντίκτυπο στην κοινότητα.
12. Καταφέρνω συχνά να ξεπερνώ εμπόδια.
13. Σε γενικές γραμμές, είμαι αισιόδοξος για το
μέλον.
14. Καταφέρνω σχεδόν πάντα να υλοποιώ τα
σχέδια που καταστρώνω.
15. Το να θυμώνεις για κάτι είναι συχνά το
πρώτο βήμα για να το αλλάξεις.
16. Συνήθως αισθάνομαι μοναξιά.
17. Οι ειδικοί είναι στην καλύτερη θέση να
αποφασίζουν τι πρέπει να κάνουμε ή να
μάθουμε.
18. Είμαι ικανός/ή να κάνω πράγματα το ίδιο
καλά με τους περισσότερους.
19. Σε γενικές γραμμές ολοκληρώνω αυτό που
ξεκινώ.
20. Οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθούν να
ζουν τη ζωή τους όπως το επιθυμούν.
21. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τη
γραφειοκρατία.
22. Το περισσότερο διάστημα αισθάνομαι
αδύναμος/η.
23. Όταν δεν είμαι σίγουρος/η για κάτι,
συνήθως ακολουθώ την υπόλοιπη ομάδα.

2
Συμφ
ωνώ

3
Διαφωνώ

4
Σαφώς
διαφωνώ

24. Πιστεύω πως είμαι άτομο που αξίζει,
τουλάχιστον σε ίση βάση με τους άλλους..
25. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να παίρνουν
τις δικές τους αποφάσεις, ακόμα και αν είναι
κακές.
26. Πιστεύω ότι διαθέτω κάποιες καλές
ιδιότητες.
27. Συχνά, ένα πρόβλημα μπορεί να λυθεί με
την ανάληψη δράσης.
28. Δουλεύοντας μαζί με άλλους στην
κοινότητα μου μπορεί να αλλάξει τις
καταστάσεις προς το καλύτερο.

Στρατηγική αντιμετώπισης προβλημάτων
Ορισμός
Ο όρος «αντιμετώπιση προβλημάτων» αναφέρεται στην ενεργοποίηση
συγκεκριμένων συμπεριφορών που αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων και
στρεσογόνων καταστάσεων. Μια τέτοια στρατηγική αποτελεί δράση (τόσο
συμπεριφορική όσο και γνωσιακή), την οποία μπορεί να αναλάβει ένα άτομο όταν
αντιμετωπίζει μιας στρεσογόνα ή δύσκολη κατάσταση (Horney, 1939).
Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία επίπεδα
ικανότητας των σπουδαστών:
Βασικό
Αδυνατεί να βρει τρόπους να
αντιμετωπίσει
δύσκολες
καταστάσεις.
Δεν βλέπει τις πιθανότατες
ανάπτυξης
όταν
χειρίζεται
δύσκολες καταστάσεις.
Αδυνατεί
να
ελέγξει
αντιδράσεις.
Αδυνατεί να ζητήσει βοήθεια.

Μέσο
Δεν βρίσκει πάντα τρόπους να
αντιμετωπίσει
δύσκολες
καταστάσεις.
Δεν
βλέπει
πάντα
τις
πιθανότητες ανάπτυξης όταν
χειρίζεται
δύσκολες
καταστάσεις.
Μπορεί να ελέγξει αντιδράσεις
μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
Μπορεί να ζητήσει βοήθεια
μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ανώτατο
Αναζητεί
δημιουργικούς
τρόπους για να αλλάξει
δύσκολες καταστάσεις.
Πιστεύει ότι η θετική ανάπτυξη
είναι δυνατή όταν χειριζόμαστε
δύσκολες καταστάσεις.
Μπορεί να ελέγξει αντιδράσεις.
Ζητά βοήθεια όταν χρειάζεται.

Εργαλεία αξιολόγησης
Για την αξιολόγηση της δεξιότητας στην αντιμετώπιση προβλημάτων προτείνεται η
χρήση τριών κλιμάκων, οι οποίες αναπτύχτηκαν από τους Kyndt και Baert (2015): την
κλίμακα αυτογνωσίας, την κλίμακα προσανατολισμού προς την εκμάθηση, και την
κλίμακα σχεδιασμού για το μέλλον. Οι πολυπαραγοντικές κλίμακες που ακολουθούν,
βαθμολογούνται με μια κλίμακα Likert 6 βαθμών (από το 1 = Ποτέ, έως το 6 =
Πάντοτε).
1. Ρωτώ τους άλλους τι σκέφτονται για την τοποθέτηση μου.

2.
3.
4.
5.

Αν δεν μπορώ να καταλάβω κάτι μόνος/ μόνη μου, ζητώ βοήθεια.
Μαθαίνω από την κριτική των άλλων.
Παραδέχομαι αμέσως τα λάθη μου.
Μαθαίνω από την συνεργασία μου με άλλους.
6. Παρακολουθώ σεμινάρια για να διεκπεραιώνω την εργασία μου καλύτερα.
7. Ερευνώ ποια σεμινάρια και κατάρτισης είναι διαθέσιμα.
8. Γνωρίζω πού μπορώ να πάω για συγκεκριμένα θέματα κατάρτισης.
9. Είμαι διατεθειμένος/νη να καταβάλω μεγαλύτερη προσπάθεια για να μάθω.
10. Γνωρίζω πάντα τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα εργασίας μου.
11. Μου αρέσει να μαθαίνω.
12. Αν μια κατάσταση αλλάξει, τότε προσαρμόζω τα σχέδια μου.
13. Αν παρατηρήσω ότι δεν επιτυγχάνω τα απαραίτητα αποτελέσματα,
προσαρμόζω αμέσως τα σχέδια μου.
14. Προσαρμόζω την προσέγγιση που έχω προετοιμάσει όταν προκύπτει κάποια
νέα ευκαιρία.
15. Αν το σχέδιο μου εξελίσσεται διαφορετικά από ό,τι περίμενα, καταστρώνω
ένα νέο σχέδιο.

Τα πεδία εντάσσονται στις εξής αρχές:/ The items belong to the following constructs:
● Αυτογνωσία: πεδία αρ. 1 – 5.
● Προδιάθεση για μάθηση: πεδία αρ. 6 - 11.
● Μελλοντικός προγραμματισμός: πεδία 12 - 15.
Η κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για αυτοαξιολόγηση όσο και για ετεροαξιολόγηση (π.χ. αξιολόγηση από ομότιμους και διδάσκοντες). Στο παράρτημα Β
υπάρχει μια εκδοχή που προτείνεται να δοθεί στους σπουδαστές.
Η βαθμολογία της αξιολόγησης επιτυγχάνεται με το άθροισμα και την εξαγωγή του
μέσου όρου των επιμέρους βαθμολογιών σε όλα τα πεδία κάθε κλίμακας.
Βαθμολογίες από 1.00-3.75 θεωρούνται χαμηλού επιπέδου δεξιότητας στη

στρατηγική αντιμετώπισης προβλημάτων, από 3.76 έως 5.25 ως μέσου επιπέδου, και
από 5.26 έως 6.00 ως υψηλού επιπέδου.

Στρατηγική αντιμετώπισης (αυτοαξιολόγηση)
Οι ακόλουθες δηλώσεις αναφέρονται σε διαφορετικές δεξιότητες, οι οποίες μπορεί
να σας είναι οικείες ή και όχι.
Παρακαλούμε να δηλώσετε σε ποιο βαθμό τις εφαρμόζετε στη ζωή σας.
1
Ποτέ

2
Σπάνια

3
Μερικές
φορές

4
Συχνά

5
Τις
περισσότε
ρες φορές

6
Πάντοτε

1. Ρωτώ τους άλλους τι
σκέφτονται για την
τοποθέτηση μου.
2. Αν δεν μπορώ να
καταλάβω κάτι μόνος/
μόνη μου, ζητώ
βοήθεια.
3. Μαθαίνω από την
κριτική των άλλων.
4. Παραδέχομαι αμέσως
τα λάθη μου.
5. Μαθαίνω από την
συνεργασία μου με
άλλους.
6. Παρακολουθώ
σεμινάρια για να
διεκπεραιώνω την
εργασία μου καλύτερα.
7. Ερευνώ ποια σεμινάρια
και καταρτίσεις είναι
διαθέσιμα.
8. Γνωρίζω πού μπορώ να
πάω για συγκεκριμένα
θέματα κατάρτισης.
9. Είμαι διατεθειμένος/νη
να καταβάλω
μεγαλύτερη
προσπάθεια για να
μάθω.
10. Γνωρίζω πάντα τις
τελευταίες εξελίξεις
στον τομέα εργασίας
μου.
11. Μου αρέσει να
μαθαίνω.
12. Αν μια κατάσταση
αλλάξει, τότε
προσαρμόζω τα σχέδια
μου.
13. Αν παρατηρήσω ότι δεν
επιτυγχάνω τα
απαραίτητα
αποτελέσματα,
προσαρμόζω αμέσως τα
σχέδια μου.

14. Προσαρμόζω την
προσέγγιση που έχω
προετοιμάσει όταν
προκύπτει κάποια νέα
ευκαιρία.
15. Αν το σχέδιο μου
εξελίσσεται διαφορετικά
από ό,τι περίμενα,
καταστρώνω ένα νέο
σχέδιο.

Στρατηγική αντιμετώπισης (αξιολόγηση από ομότιμους ή διδάσκοντες)
Τώρα παρακαλούμε να σκεφτείτε τον/την ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ. Για κάθε
πρόταση παρακαλούμε να δηλώσετε πόσο πολύ πιστεύετε ότι ο/η ΟΝΟΜΑ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ την εφαρμόζει στην καθημερινή του/της ζωή - όπως έχετε
αντιληφθεί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που εκτελέσατε μαζί στη διάρκεια
του μαθήματος / προγράμματος.

1
Ποτέ

2
Σπάνια

3
Μερικές
φορές

4
Συχνά

5
Τις
περισσότε
ρες φορές

6
Πάντοτε

1. Ο/Η ΟΝΟΜΑ ρωτά τους
άλλους τις σκέφτονται για την
άποψή του/της.
2. Αν ο/η ΟΝΟΜΑ δεν μπορεί
να καταλάβει κάτι μόνος/ μόνη
μου, ζητά βοήθεια.
3. Ο/Η ΟΝΟΜΑ μαθαίνει από
την κριτική των άλλων.
4. Ο/Η ΟΝΟΜΑ παραδέχεται
αμέσως τα λάθη του/της.
5. Ο/Η ΟΝΟΜΑ μαθαίνει από
την συνεργασία του/της με
άλλους.
6. Ο/Η ΟΝΟΜΑ παρακολουθεί
σεμινάρια για να
διεκπεραιώνει την εργασία
του/της καλύτερα
7. Ο/Η ΟΝΟΜΑ ερευνώ ποια
σεμινάρια και καταρτίσεις είναι
διαθέσιμα.
8. Ο/Η ΟΝΟΜΑ γνωρίζει πού
μπορεί να πάει για
συγκεκριμένα θέματα
κατάρτισης.
9. Ο/Η ΟΝΟΜΑ είναι
διατεθειμένος/νη να καταβάλει
μεγαλύτερη προσπάθεια για να
μάθει.
10. Ο/Η ΟΝΟΜΑ γνωρίζει
πάντα τις τελευταίες εξελίξεις
στον τομέα εργασίας του/της.
11. Του/Της ΟΝΟΜΑ αρέσει
να μαθαίνει.
12. Αν μια κατάσταση αλλάξει,
τότε Ο/Η ΟΝΟΜΑ προσαρμόζει
τα σχέδια του/της.
13. Αν Ο/Η ΟΝΟΜΑ
παρατηρήσει ότι δεν
επιτυγχάνει τα απαραίτητα
αποτελέσματα, προσαρμόζει
αμέσως τα σχέδια του/της.
14. Ο/Η ΟΝΟΜΑ προσαρμόζει
την προσέγγιση που έχει
προετοιμάσει όταν προκύπτει
κάποια νέα ευκαιρία.
15. Αν το σχέδιο του/της
εξελίσσεται διαφορετικά από
ό,τι περίμενε, Ο/Η ΟΝΟΜΑ
καταστρώνει ένα νέο σχέδιο.

Επιμονή
Ορισμός
Η δεξιότητα της επιμονής αναφέρεται στην ικανότητα να υποστηρίζουμε μια
δραστηριότητα για την επίτευξη στόχων και να διατηρούμε την ενέργεια για δράση
όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και εμπόδια που δυσχεραίνουν την επίτευξη των
στόχων (Morris, Webb, Fu, & Singhal, 2013).
Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία επίπεδα
ικανότητας των σπουδαστών:
Βασικό

Εγκαταλείπει μιαν
υποχρέωση όταν κουραστεί
ή διασπαστεί η προσοχή
του/της .
Εγκαταλείπει μιαν
υποχρέωση όταν
αντιμετωπίζει αποτυχία.
Δεν εργάζεται με σαφείς
στόχους.

Μέσο
Υπάρχει κίνδυνος να
εγκαταλείψει μιαν
υποχρέωση όταν
κουραστεί ή διασπαστεί η
προσοχή του.
Υπάρχει κίνδυνος να
εγκαταλείψει μιαν
υποχρέωση όταν
αντιμετωπίζει αποτυχία.
Δεν εργάζεται πάντα με
σαφείς στόχους.

Ανώτατο
Ολοκληρώνει μιαν
υποχρέωση ακόμα και αν
κουραστεί.
Συνεχίζει να εργάζεται
συγκεντρωμένος/η ακόμα
και αν υπάρχουν
διασπάσεις.
Συνεχίζει την υποχρέωση
του/της ακόμα και μετά από
αναποδιά ή αποτυχία.
Εργάζεται με σαφείς
στόχους.

Εργαλεία αξιολόγησης
Το προτεινόμενο μέτρο αξιολόγησης της δεξιότητας της επιμονής είναι η Κλίμακα
Επιμονής την οποία ανέπτυξαν οι Kyndt και Baert (2015) ως μέρος της Γενικής
Κλίμακας Επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, προτείνεται να προστεθεί μια
φόρμα ελεύθερης αφήγησης ώστε να περιγράφονται οι εμπειρίες επιμονής των
σπουδαστών. Η κλίμακα επιμονής μετράται ως μια κλίμακα Likert 7 βαθμών η
οποία κυμαίνεται από το 1 έως το 6 (όπου 1 = Ποτέ, και 6 = Πάντοτε):

1. Όταν ξεκινώ μιαν αποστολή, την ολοκληρώνω, ακόμα και αν με έχει
κουράσει.

2. Ακόμα και αν υπάρχει περισπασμός, συνεχίζω να εργάζομαι
συγκεντρωμένος/η.
3. Όταν εργάζομαι έχω υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου.
4. Συνεχίζω την αποστολή, ακόμα και μετά από αναποδιά ή αποτυχία.
5. Εργάζομαι με σαφείς στόχους.
6. Μόνον σημαντικοί λόγοι μπορούν να με κάνουν να αλλάξω τα σχέδια μου.
7. Ακόμα και αν η αποστολή είναι δύσκολη, αρχίζω να εργάζομαι αμέσως.
Προτείνεται η κλίμακα να χρησιμοποιηθεί τόσο για αυτοαξιολόγηση όσο και για
ετερο-αξιολόγηση (π.χ. αξιολόγηση από ομότιμους και δασκάλους). Στα
παραρτήματα Β και Γ υπάρχει μια εκδοχή που προτείνεται να δοθεί στους
σπουδαστές.
Η βαθμολογία της αξιολόγησης επιτυγχάνεται με το άθροισμα και την εξαγωγή του
μέσου όρου των επιμέρους βαθμολογιών σε όλα τα πεδία. Βαθμολογίες από 1.003.50 θεωρούνται χαμηλού επιπέδου δεξιότητας στην επιμονή, από 3.51 έως 5.00 ως
μέσου επιπέδου, και από 5.01 έως 6.00 ως υψηλού επιπέδου.

Επιμονή (αυτοαξιολόγηση)
Οι ακόλουθες δηλώσεις σχετίζονται με διαφορετικές δεξιότητες, οι οποίες μπορεί
να σας είναι οικείες ή και όχι.
Παρακαλούμε να δείξετε σε ποιο βαθμό τις ασκείτε στη ζωή σας.
1
Ποτέ

2
Σπάνια

3
Μερικές
φορές

4
Συχνά

5
Τις
περισσότε
ρες φορές

6
Πάντοτε

1. Όταν ξεκινώ μιαν
αποστολή την ολοκληρώνω,
ακόμα και αν με έχει
κουράσει.
2. Ακόμα και αν υπάρχει
περισπασμός, συνεχίζω να
εργάζομαι
συγκεντρωμένος/η.
3. Όταν εργάζομαι έχω
υψηλές απαιτήσεις από τον
εαυτό μου.
4. Συνεχίζω την αποστολή,
ακόμα και μετά από
αναποδιά ή αποτυχία.
5. Εργάζομαι με σαφείς
στόχους.
6. Μόνον σημαντικοί λόγοι
μπορούν να με κάνουν να
αλλάξω τα σχέδια μου.
7. Ακόμα και αν η αποστολή
είναι δύσκολη, αρχίζω να
εργάζομαι αμέσως.

Μπορείτε, παρακαλούμε, να διηγηθείτε μια εμπειρία η οποία να περιγράφει πώς
χρησιμοποιήσατε ή όχι αυτές τις δεξιότητες;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Επιμονή (αξιολόγηση από ομότιμους ή δασκάλους)
Τώρα, παρακαλούμε να σκεφτείτε για τον/την ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ.
Παρακαλούμε να δηλώσετε για κάθε φράση πώς θεωρείτε ότι εφαρμόζει ο/η/
ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ αυτές της δεξιότητες στη ζωή του/της, - όπως τα έχετε
αντιληφθεί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων που εκτελέσατε μαζί στη διάρκεια
του μαθήματος / προγράμματος.

1
Ποτέ

2
Σπάνια

3
Μερικές
φορές

4
Συχνά

5
Τις
περισσότερ
ες φορές

6
Πάντοτε

1. Όταν ο/η ΟΝΟΜΑ ξεκινά
μια αποστολή την
ολοκληρώνει, ακόμα και αν
τον/την έχει κουράσει.
2. Ακόμα και αν υπάρχει
περισπασμός, ο/η ΟΝΟΜΑ
συνεχίζει να εργάζεται
συγκεντρωμένος/η.
3. Όταν Ο/Η ΟΝΟΜΑ
εργάζεται, έχει υψηλές
απαιτήσεις από τον εαυτό
του/της.
4. Ο/Η ΟΝΟΜΑ συνεχίζει την
αποστολή, ακόμα και μετά
από αναποδιά ή αποτυχία
5. Ο/Η ΟΝΟΜΑ εργάζεται με
σαφείς στόχους.
6. Μόνον σημαντικοί λόγοι
μπορούν να κάνουν τον/την
ΟΝΟΜΑ να αλλάξει τα σχέδια
του/της.
7. Ακόμα και αν η αποστολή
είναι δύσκολη, Ο/Η ΟΝΟΜΑ
αρχίζει να εργάζεται αμέσως.

Μπορείτε, παρακαλούμε, να διηγηθείτε μιαν εμπειρία με τον/την ΟΝΟΜΑ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ η οποία περιγράφει πώς χρησιμοποιήσατε ή όχι αυτές τις
δεξιότητες;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Συναισθηματική νοημοσύνη
Ορισμός
Η συναισθηματική νοημοσύνη περιγράφει την προσαρμοστική ενδο-προσωπική και
δια-προσωπική λειτουργία (Kirk, Schutte, & Hine, 2008), και υποδηλώνει την έκταση
στην οποία μπορεί ένα άτομο να αξιολογήσει και να ελέγξει τα συναισθήματα - δικά
του και άλλων - και να τα χρησιμοποιήσει για την επίλυση προβλημάτων (Schutte et
al., 1998).
Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία επίπεδα
ικανότητας των σπουδαστών:
Βασικό

Μέσο

Ανώτατο

Δεν
αναγνωρίζει
τα
συναισθήματα
και
την
επίπτωση τους στους ίδιους
και σε άλλους.

Αναγνωρίζει
τα
συναισθήματα και την
επίπτωση τους στους
ίδιους και σε άλλους.

Αναγνωρίζει, εκτιμά και
διαχειρίζεται
τα
συναισθήματα
και την
επίπτωση τους στους ίδιους
και σε άλλους.

Εργαλεία αξιολόγησης
Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να μετρηθεί με την Σύντομη Κλίμακα
Συναισθηματικής Νοημοσύνης η οποία αναπτύχθηκε από τους Davies, Stankov, and
Roberts (1998). Η κλίμακα παρουσιάζει τα ακόλουθα 10 σημεία τα οποία μετρώνται
σε μια κλίμακα Likert 5 βαθμών (από το 1= Σαφώς διαφωνώ, έως το to 5 = Σαφώς
συμφωνώ):
1. Γνωρίζω γιατί αλλάζουν τα συναισθήματα μου.
2. Αναγνωρίζω εύκολα τα συναισθήματα μου τη στιγμή που τα νιώθω.
3. Μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνονται οι άλλοι, από τον τόνο της φωνής
τους.
4. Αναγνωρίζω τα αισθήματα των άλλων από την έκφραση των προσώπων
τους.
5. Αναζητώ δραστηριότητες που με κάνουν ευτυχισμένο/η.
6. Μπορώ να ελέγξω τα συναισθήματα μου.
7. Οργανώνω γεγονότα που ευχαριστούν τους άλλους.
8. Βοηθώ τους άλλους να νιώσουν καλύτερα όταν είναι σε άσχημη διάθεση.

9. Όταν είμαι σε καλή κατάσταση, μπορώ να συλλάβω νέες ιδέες.
10. Χρησιμοποιώ καλές διαθέσεις για βοήθεια όταν αντιμετωπίζω εμπόδια.
Προτείνεται η κλίμακα να χρησιμοποιηθεί τόσο για αυτοαξιολόγηση όσο και για
ετερο-αξιολόγηση (π.χ. αξιολόγηση από ομότιμους και δασκάλους).
Η βαθμολογία της αξιολόγησης επιτυγχάνεται με το άθροισμα και την εξαγωγή του
μέσου όρου των επιμέρους βαθμολογιών σε όλα τα πεδία. Βαθμολογίες από 2.51
έως 5.00 θεωρούνται χαμηλού επιπέδου δεξιότητας στην συναισθηματική
νοημοσύνη, από 1.51 έως 2.50 ως μέσου επιπέδου, και από 1.00 έως 1.50 ως
υψηλού επιπέδου.

Συναισθηματική νοημοσύνη (αυτοαξιολόγηση)
Οι ακόλουθες δηλώσεις αναφέρονται στο ρόλο των συναισθημάτων στη ζωή σας.
Παρακαλούμε να δηλώσετε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε
δήλωση.

1
Σαφώς
διαφωνώ

2
Διαφων
ώ

3
4
Ούτε
συμφωνώ Συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

5
Σαφώς
συμφωνώ

1. Γνωρίζω γιατί αλλάζουν τα
συναισθήματα μου.
2. Αναγνωρίζω εύκολα τα
συναισθήματα μου τη στιγμή που
τα νιώθω.
3. Μπορώ να καταλάβω πώς
αισθάνονται οι άλλοι, από τον
τόνο της φωνής τους.
4. Αναγνωρίζω τα αισθήματα των
άλλων από την έκφραση των
προσώπων τους.
5. Αναζητώ δραστηριότητες που
με κάνουν ευτυχισμένο/η.
6. Μπορώ να ελέγξω τα
συναισθήματα μου.
7. Οργανώνω γεγονότα που
ευχαριστούν τους άλλους.
8. Βοηθώ τους άλλους να νιώσουν
καλύτερα όταν είναι σε άσχημη
διάθεση.
9. Όταν είμαι σε καλή κατάσταση,
μπορώ να συλλάβω νέες ιδέες.
10. Ενεργοποιώ την καλή μου
διάθεση όταν αντιμετωπίζω
εμπόδια.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η μορφή της κλίμακας διαφέρει από τις
προηγούμενες.

Συναισθηματική νοημοσύνη (αξιολόγηση από ομότιμους ή δασκάλους)
Τώρα παρακαλούμε να σκεφτείτε για τον/την ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ.
Παρακαλούμε, να δηλώσετε σε κάθε πρόταση πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το
πόσο αντιπροσωπεύει κάθε δήλωση τον/την ΟΝΟΜΑ.

1
Σαφώς
διαφωνώ

2
Διαφων
ώ

3
4
Ούτε
συμφωνώ Συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

5
Σαφώς
συμφωνώ

1. Ο/Η ΟΝΟΜΑ γνωρίζει γιατί
αλλάζουν τα συναισθήματα
του/της.
2. Ο/Η ΟΝΟΜΑ αναγνωρίζει
εύκολα τα συναισθήματα του/της
τη στιγμή που τα νιώθει.
3. Ο/Η ΟΝΟΜΑ μπορεί να
καταλάβει πώς αισθάνονται οι
άλλοι, από τον τόνο της φωνής
τους.
4. Ο/Η ΟΝΟΜΑ αναγνωρίζει τα
αισθήματα των άλλων από την
έκφραση των προσώπων τους.
5. Ο/Η ΟΝΟΜΑ αναζητά
δραστηριότητες που τον/την
κάνουν ευτυχισμένο/η.
6. Ο/Η ΟΝΟΜΑ μπορεί να ελέγξει
τα συναισθήματα του/της.
7. Ο/Η ΟΝΟΜΑ οργανώνει
γεγονότα που ευχαριστούν τους
άλλους.
8. Ο/Η ΟΝΟΜΑ βοηθά τους άλλους
να νιώσουν καλύτερα όταν είναι σε
άσχημη διάθεση.
9. Όταν Ο/Η ΟΝΟΜΑ είναι σε καλή
κατάσταση, μπορεί να συλλάβει
νέες ιδέες.
10. Ο/Η ΟΝΟΜΑ ενεργοποιεί την
καλή της διάθεση όταν
αντιμετωπίζει εμπόδια.

Διαχείριση Κινδύνου
Ορισμός
Η δεξιότητα στη διαχείριση κινδύνου αναφέρεται στην ικανότητα ανάληψης
δράσεων με σκοπό να μειωθεί η πιθανότητα να συμβεί κάτι ριψοκίνδυνο ή να

μειωθεί η πιθανή επίπτωση σε περίπτωση που θα συνέβαινε κάτι τέτοιο (Morris et
al., 2013).
Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία επίπεδα
ικανότητας των σπουδαστών:
Βασικό
Σπάνια
καταφέρνει
να
αναγνωρίσει
και
να
εκτιμήσει τον κίνδυνο.
Αδυνατεί να αποδεχτεί το
ρίσκο.
Αισθάνεται ότι η ικανότητα
αντιμετώπισης κινδύνου δεν
είναι σημαντική και δεν
μπορεί να μαθευτεί..

Μέσο
Διαθέτει μέτρια ικανότητα
αναγνώρισης και εκτίμησης
κινδύνου.
Δύναται να δεχτεί ένα ρίσκο
κάτω
από
ορισμένες
συνθήκες.
Αισθάνεται ότι η ικανότητα
αντιμετώπισης κινδύνου είναι
κάπως σημαντική και μπορεί
να μαθευτεί..

Ανώτατο
Διαθέτει
υψηλή
ικανότητα αναγνώρισης
και εκτίμησης κινδύνου.
Δύναται να δεχτεί ένα
ρίσκο.
Αισθάνεται
ότι
η
ικανότητα αντιμετώπισης
κινδύνου
είναι
σημαντική και μπορεί να
μαθευτεί.

Εργαλεία αξιολόγησης
Η δεξιότητα διαχείρισης κινδύνου μπορεί να μετρηθεί με ένα ψυχομετρικό εργαλείο
αυτοαξιολόγησης το οποίο αποτελείται από την κλίμακα Διαχείρισης / Μείωσης
Κινδύνου που πρότειναν οι Morris et al. (2013). Το εργαλείο αποτελείται από μια
κλίμακα Likert 5 στοιχείων και 5 βαθμών (από το 1 = Σαφώς διαφωνώ έως το 5 =
Σαφώς συμφωνώ), και η οποία μετρά το βαθμό συμφωνίας με τις ακόλουθες
δηλώσεις:
1.
2.
3.
4.
5.

Οι ικανότητες μου να αναγνωρίζω και να εκτιμώ κινδύνους είναι ισχυρές.
Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για τον κίνδυνο.
Στην πραγματικότητα οι κίνδυνοι δεν είναι διαχειρίσιμοι.
Καταλαβαίνω αρκετά σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων.
Η αντιμετώπιση κινδύνων είναι επίκτητη δεξιότητα.

Η βαθμολογία της αξιολόγησης επιτυγχάνεται με το άθροισμα και την εξαγωγή του
μέσου όρου των επιμέρους βαθμολογιών σε κάθε κλίμακα. Βαθμολογίες από 1.00
έως 2.50 θεωρούνται χαμηλού επιπέδου δεξιότητας στη διαχείριση κινδύνου, από
2.51 έως 3.50 ως μέσου επιπέδου, και από 3.51 έως 5.00 ως υψηλού επιπέδου.

Διαχείριση κινδύνου (αυτοαξιολόγηση)

Παρακαλούμε να εξετάσετε πόσο ισχύει κάθε μια από τις ακόλουθες δηλώσεις στην
παρούσα φάση.
Για κάθε δήλωση, παρακαλούμε να σημειώσετε «X» στο χώρο που σας περιγράφει
καλύτερα.
1
Σαφώς
διαφωνώ

2
Διαφων
ώ

3
4
Ούτε
συμφων Συμφων
ώ ούτε
ώ
διαφωνώ

5
Σαφώς
συμφων
ώ

1. Οι ικανότητες μου να
αναγνωρίζω και να εκτιμώ
κινδύνους είναι ισχυρές.
2. Δεν μπορούμε να κάνουμε
πολλά πράγματα για τον κίνδυνο.
3 Στην πραγματικότητα οι
κίνδυνοι δεν είναι διαχειρίσιμοι.
4. Καταλαβαίνω αρκετά σχετικά
με τη διαχείριση κινδύνων.
5. Η αντιμετώπιση κινδύνων είναι
επίκτητη δεξιότητα.

Δημιουργικότητα και ευρηματικότητα / lateral thinking
Η δημιουργικότητα και η καινοτομία έχουν χαρακτηριστεί ως τομείς
επιχειρηματικότητας και κοινωνικών δεξιοτήτων ιδιαίτερης σημασίας (Bacigalupo et
al., 2016; Moberg et al., 2014). Ο όρος «δημιουργικότητα» αναφέρεται στην
ανάπτυξη νέων ιδεών για τη δημιουργία αξίας, περιλαμβανομένης και της εξεύρεσης
καλύτερων λύσεων σε υφιστάμενες προκλήσεις (Bacigalupo et al., 2016), ενώ ο όρος
«καινοτομία» αναφέρεται στις διαδικασίες που σχετίζονται με την εισαγωγή και
εφαρμογή νέων βελτιωμένων ιδεών, διαδικασιών, προϊόντων ή δράσεων (West,
2002).

Ορισμός
Η δεξιότητα της δημιουργικότητας και ευρηματικότητας αναφέρεται στην επίλυση
προβλημάτων μέσω μιας έμμεσης και δημιουργικής προσέγγισης, με την εφαρμογή
τρόπων σκέψης οι οποίοι δεν είναι άμεσα προφανείς, και με την εμπλοκή ιδεών που
δεν προκύπτουν μόνο ακολουθώντας την παραδοσιακή λογική (De Bono, 1970).

Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία επίπεδα
ικανότητας των σπουδαστών:

Βασικό
Αντιλαμβάνεται μόνον το
άμεσο πρόβλημα και τις
εύκολες συνδέσεις
ανάμεσα σε θέματα ή
ιδέες.
Προτιμά τα παραδοσιακά
μοντέλα, ακόμα και
ξεπερασμένα.
Δεν προκαλεί το ισχύον
καθεστώς.
Χάνεται στις λεπτομέρειες
και αδυνατεί να δει τηε
μεγάλη εικόνα.

Μέσο
Εντοπίζει εναλλακτικές και
καινοτόμες λύσεις στα
προβλήματα, αλλά δεν
μπορεί να τις εφαρμόσει
πάντοτε.
Δύναται να σκεφτεί
καλούς, αλλά όχι
υποχρεωτικά καινοτόμους
τρόπους προσέγγισης
προβλημάτων, να
υιοθετήσει ευρηματική
σκέψη αν ενθαρρυνθεί.

Ανώτατο
Όταν αναζητεί λύσεις,
εξετάζει διαφορετικές
προσεγγίσεις, ειδικότητες
και απόψεις.
Χρησιμοποιεί τους πόρους
δημιουργικά.
Συλλαμβάνει προτάσεις
εναλλακτικές στη συμβατική
σκέψη.
Βρίσκει ευφάνταστες ή
μοναδικές απαντήσεις σε ένα
πρόβλημα.

Εργαλεία αξιολόγησης
Ως εργαλείο αξιολόγησης της δημιουργικότητας και ευρηματικότητας προτείνεται η
εφαρμογή ενός ψυχομετρικού εργαλείου αυτοαξιολόγησης το οποίο αποτελείται
από την κλίμακα Δημιουργικής Επίλυσης Προβλημάτων – Παραγωγής Δημιουργικών
Λύσεων (Morris et al., 2013). Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε την περιγραφή
στην ενότητα «Στάση στη επίλυση προβλημάτων».
Παρακαλούμε να εξετάσετε πόσο ισχύει κάθε μια από τις ακόλουθες δηλώσεις στην
παρούσα φάση.
Για κάθε δήλωση, παρακαλούμε να σημειώσετε «X» στο χώρο που πιστεύετε ότι
σας περιγράφει καλύτερα.

1
Σαφώς
διαφωνώ

1. Επιδεικνύω πρωτοτυπία στην
εργασία μου.
2. Είμαι δημιουργικός/ή όταν
πρέπει
να
εργαστώ
με
περιορισμένους πόρους.
3.
Αναγνωρίζω
τρόπους
επανασυνδυασμού των πόρων για
την
παραγωγή
καινοτόμων
προϊόντων.
4. Βρίσκω νέες χρήσεις για παλιές
μεθόδους ή εξοπλισμό.
5. Σκέφτομαι πέρα από τα
τετριμμένα.
6. Αναγνωρίζω τις ευκαιρίες για
νέες υπηρεσίες / προϊόντα.
7. Η ελευθερία να είμαι
δημιουργικός/ή και πρωτότυπος/η
έχει μεγάλη σημασία για μένα.

2
3
4
Διαφωνώ Ούτε
συμφωνώ Συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

5
Σαφώς
συμφωνώ

4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Διαπραγμάτευση και πειθώ
Ορισμός
Η δεξιότητα της διαπραγμάτευσης και πειθούς αναφέρεται στη δυνατότητα να
πείθουμε τους άλλους για τη δική μας άποψη, το σχέδιο ή τα προϊόντα (Kyndt &
Baert, 2015).
Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία επίπεδα
ικανότητας των σπουδαστών:
Βασικό
Χρησιμοποιεί γεγονότα
για
να
υποστηρίξει
ισχυρισμούς.
Βοηθά στην ανεύρεση
λύσεων που οδηγούν σε
θετικά αποτελέσματα.
Συνεισφέρει
στην
επίλυση διαφορών με
άλλα
μέλη
του
προσωπικού ή ομάδες.
Ανταποκρίνεται
στις
διενέξεις
χωρίς
να
επιβαρύνει
την
κατάσταση,
και
αναφέρεται σε κάποιον
επιβλέποντα
όταν
χρειάζεται.
Γνωρίζει
πότε
να
αποσυρθεί
από
μια
διένεξη.

Μέσο
Διαπραγματεύεται
από
τεκμηριωμένη
και
αξιόπιστη βάση.
Οδηγεί και διευκολύνει
παραγωγικές συζητήσεις
με το προσωπικό και τους
φορείς.
Ενθαρρύνει τους άλλους να
μιλούν, να μοιράζονται και
να εξετάζουν ιδέες με το
στόχο
να
επιτευχθεί
ομοφωνία.
Αναγνωρίζει και εξηγεί την
ανάγκη
συμβιβασμού.
Επηρεάζει τους άλλους με
δίκαιη και τεκμηριωμένη
άποψη
και
στέρεα
επιχειρήματα.
Επιδεικνύει ευαισθησία και
κατανόηση στην επίλυση
διενέξεων και διαφορών.
Διαχειρίζεται καταστάσεις
προκλήσεων
με
εσωτερικούς
και
εξωτερικούς φορείς.
Προλαμβάνει
και
περιορίζει διενέξεις.

Ανώτατο
Δοκιμάζει ποικίλες προσεγγίσεις
για να καταλήξει σε λύσεις,
αναζητώντας
εξειδικευμένη
ενημέρωση και συμβουλές ώστε
να διαμορφώσει στρατηγική
διαπραγμάτευσης.
Χρησιμοποιεί
στέρεα
επιχειρήματα, ισχυρά τεκμήρια,
και εξειδικευμένη άποψη για να
επηρεάσει
το
αποτέλεσμα.
Καθορίζει και μεταφέρει τη θέση
του οργανισμού
και
τη
στρατηγική διαπραγμάτευσης.
Εκπροσωπεί τον οργανισμό σε
κρίσιμες
διαπραγματεύσεις,
ακόμα και τις διασυνοριακές,
επιτυγχάνοντας αποτελεσματικές
λύσεις σε απαιτητικές σχέσεις,
αμφίβολες και αντικρουόμενες
καταστάσεις.
Προλαμβάνει και περιορίζει
διενέξεις
ανάμεσα
σε
οργανισμούς και ανώτερους
εσωτερικούς και εξωτερικούς
φορείς.
Αντιλαμβάνεται ποια θέματα
είναι επικίνδυνα, κατευθύνει τη
συζήτηση και τον διάλογο, και
καθοδηγεί τα μέλη προς μιαν
αποτελεσματική λύση.

Εργαλεία αξιολόγησης

Προτείνεται, η δεξιότητα διαπραγμάτευσης και πειθούς, να μετράται με δυο
εργαλεία αυτοαξιολόγησης. Πρώτον, με τη χρήση της κλίμακας Δυνατότητας για
Πειθώ που ανέπτυξαν οι Kyndt και Baert (2015). Δεύτερον, ζητώντας από τους
σπουδαστές να περιγράψουν μια εμπειρία όπου χρησιμοποίησαν τις δεξιότητες τους
για πειθώ.
Και τα δύο εργαλεία προτείνεται να εφαρμοστούν τόσο ως
αυτοαξιολόγηση όσο και ως ετερο-αξιολόγηση (από ομότιμους και δασκάλους).
Η κλίμακα ικανότητας για πειθώ είναι κλίμακα 10 σημείων, η οποία μετράται με μια
κλίμακα Likert 6 βαθμών (από το 1 = Ποτέ έως το 6 = Πάντοτε), και η οποία αξιολογεί
τα εξής σημεία:
1. Δύναμαι να χτίσω μια ισχυρή γραμμή επιχειρηματολογίας.
2. Πείθω τους άλλους με επιχειρήματα.
3. Εξηγώ τις ιδέες μου με καθαρό και συγκροτημένο τρόπο.
4. Δύναμαι να ενθουσιάσω τους άλλους για τις ιδέες μου.
5. Καθιστώ σαφές στους άλλους αυτό που θέλω να επιτύχω.
6. Δύναμαι να αναφέρω τα υπέρ και τα κατά της ιδέας μου.
7. Προσαρμόζω τα επιχειρήματα μου στον συνομιλητή μου.
8. Εξηγώ στους άλλους γιατί έλαβα μια συγκεκριμένη απόφαση.
9. Δύναμαι να μεταδώσω το μήνυμα μου με ενθουσιασμό.
10. Όταν αποφασίζω κάτι, ξέρω ακριβώς γιατί.
Η βαθμολογία της αξιολόγησης επιτυγχάνεται με το άθροισμα και την εξαγωγή του
μέσου όρου των επιμέρους βαθμολογιών σε κάθε κλίμακα. Βαθμολογίες από 1.00
έως 3.50 θεωρούνται χαμηλού επιπέδου δεξιότητας στη διαπραγμάτευση και πειθώ,
από 3.51 έως 5.00 ως μέσου επιπέδου, και από 5.01 έως 6.00 ως υψηλού επιπέδου.
Οι ακόλουθες δηλώσεις αναφέρονται σε διαφορετικές δεξιότητες, οι οποίες μπορεί
ή όχι να σας είναι οικείες.
Παρακαλούμε να δηλώσετε πόσο συχνά τις χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας
ζωή.

1
Ποτέ

2
Σπάνια

3
Μερικές
φορές

4
Συχνά

5
Τις
πρισσό
τερες
φορές

6
Πάντοτε

1 Δύναμαι να χτίσω μιαν
ισχυρή γραμμή
επιχειρηματολογίας.
2 Πείθω τους άλλους με
επιχειρήματα.
3. Εξηγώ τις ιδέες μου με
καθαρό και συγκροτημένο
τρόπο.
4. Δύναμαι να ενθουσιάσω
τους άλλους για τις ιδέες μου.
5. Καθιστώ σαφές στους
άλλους αυτό που θέλω να
επιτύχω.
6. Δύναμαι να αναφέρω τα
υπέρ και τα κατά της ιδέας
μου.
7. Προσαρμόζω τα
επιχειρήματα μου στον
συνομιλητή μου.
8. Εξηγώ στους άλλους γιατί
έλαβα μια συγκεκριμένη
απόφαση.
9. Δύναμαι να μεταδώσω το
μήνυμα μου με ενθουσιασμό.
10. Όταν αποφασίζω κάτι, ξέρω
ακριβώς γιατί.

Θα μπορούσατε, παρακαλούμε, να περιγράψετε μια εμπειρία που περιγράφει πώς
χρησιμοποιήσατε αυτές τις δεξιότητες;
_____________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________
_______________

Διαπραγμάτευση και πειθώ (αξιολόγηση από ομότιμους και δασκάλους)
Τώρα παρακαλούμε να σκεφτείτε για τον/την ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ.
Παρακαλούμε, να δηλώσετε σε κάθε πρόταση πόσο πιστεύετε ότι ο/η ΟΝΟΜΑ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ χρησιμοποιεί τις δεξιότητες αυτές στη ζωή του/της – όπως το
αντιληφθήκατε στις κοινές σας δραστηριότητες στη διάρκεια του
προγράμματος/σεμιναρίου.

1
Ποτέ

1. Ο/Η ΟΝΟΜΑ δύναται να
χτίσει μια ισχυρή γραμμή
επιχειρηματολογίας.
2. Ο/Η ΟΝΟΜΑ πείθει τους
άλλους με επιχειρήματα.
3. Ο/Η ΟΝΟΜΑ εξηγεί τις
ιδέες του/της με καθαρό και
συγκροτημένο τρόπο.
4. Ο/Η ΟΝΟΜΑ δύναται να
ενθουσιάσει τους άλλους για
τις ιδέες του/της.
5. Ο/Η ΟΝΟΜΑ καθιστά
σαφές στους άλλους αυτό
που θέλει να επιτύχει.
6. Ο/Η ΟΝΟΜΑ δύναται να
αναφέρει τα υπέρ και τα κατά
της ιδέας του/της.
7. Ο/Η ΟΝΟΜΑ
προσαρμόζει τα επιχειρήματα
του/της στον συνομιλητή
του/της.
8. Ο/Η ΟΝΟΜΑ εξηγεί στους
άλλους γιατί έλαβε μια
συγκεκριμένη απόφαση.
9. Ο/Η ΟΝΟΜΑ δύναται να
μεταδώσει το μήνυμα
του/της με ενθουσιασμό.
10. Όταν Ο/Η ΟΝΟΜΑ
αποφασίζει κάτι, ξέρει
ακριβώς γιατί.

2
Σπάνια

3
Μερικές
φορέςs

4
Συχνά

5
Τις
περισσ
ότερες
φορές

6
Πάντοτε

Μπορείτε, παρακαλούμε, μα περιγράψετε μια εμπειρία με τον/την ΟΝΟΜΑ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ , η οποία περιγράφει πώς χρησιμοποιήσατε αυτές τις
δεξιότητες;
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Παρουσίαση
Ορισμός
Η δεξιότητα της παρουσίασης μπορεί να οριστεί ως η δυνατότητα να προετοιμάζουμε
και να αποδίδουμε τις ιδέες σε άτομα ή ομάδες με αποτελεσματικότητα, να
αποδεικνύουμε ότι είμαστε γνώστες των αντιδράσεων του κοινού και ικανοί να
προσαρμόζουμε το περιεχόμενο και το ύφος ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις
ανάγκες του ακροατηρίου, να έχουμε τον έλεγχο των οπτικών μέσων που
χρησιμοποιούμε, άνετο τρόπο στην απόδοση του λόγου και ικανότητα χειρισμού των
ερωτήσεων (Harvard University, 2014).
Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία επίπεδα
ικανότητας των σπουδαστών:
Βασικό
Η δομή δεν έχει
συνοχή.
Ο ομιλητής/τρια δεν
είναι
εξοικειωμένος/η μς
το θέμα.
Απουσιάζουν τα
μεταβατικά
στοιχεία.

Μέσο
Υπάρχει η τυπική τριμερής
δομή και κάποια από τα
μεταβατικά στοιχεία.
Διατηρεί την επαφή με το
ακροατήριο.
Το επίπεδο είναι αποδεκτό,
αλλά το ακροατήριο δεν
πείθεται απόλυτα ότι ο
ομιλητής/τρια γνωρίζει καλά το
αντικείμενο του/της.

Ανώτατο
Είναι εντελώς εξοικειωμένος/η
με το θέμα και μπορεί να
ανταποκρίνεται με πεποίθηση
και ταχύτητα σε σύνθετες
ερωτήσεις.
Η παρουσίαση είναι καλά
δομημένη, χρησιμοποιεί
παραδοσιακά στοιχεία, και
ακολουθεί τις συμβάσεις του
τομέα.
Καλή οπτική επαφή, δεν
διαβάζει από τα χαρτιά.
Επίπεδο κατάλληλο για
απαιτητικό ακροατήριο.

Εργαλεία αξιολόγησης
Όπως και στην περίπτωση της γενικής επικοινωνίας, η δεξιότητα της παρουσίασης /
διάδρασης μπορεί να μετρηθεί με δύο εργαλεία αυτοαξιολόγησης. Πρώτον, με την
εφαρμογή μιας συντετμημένης εκδοχής της κλίμακας Δεξιότητα Διαπροσωπικής
Επικοινωνίας των Rubin and Martin (1994). Δεύτερον, ζητώντας από τους
σπουδαστές να απαριθμήσουν τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία τους, και πως θα
βελτίωναν τις αδυναμίες τους, σε ελεύθερο λόγο.
Παρουσίαση (αυτοαξιολόγηση)
Οι ακόλουθες δηλώσεις αναφέρονται στο πώς αντιλαμβάνεται ο σπουδαστής/στρια
τη δεξιότητα παρουσίασης.
Παρακαλούμε να δηλώσετε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε.

1
Σαφώς
διαφωνώ

1. Δύσκολα βρίσκω τις σωστές
λέξεις για να εκφραστώ.
2.
Επιτυγχάνω
τους
επικοινωνιακούς μου στόχους.
3. Μπορώ να πείσω άλλους για
τις απόψεις μου.
4. Εκφράζομαι καλά προφορικά.
5. Οι άλλοι θα με περιέγραφαν
ως θερμό άτομο.
6. Αποκαλύπτω τα συναισθήματα
μου στου άλλους.
7. Λέω στους άλλους ότι
αισθάνομαι κοντά τους.
8. Οι άλλοι πιστεύουν ότι τους
καταλαβαίνω.
9.
Όταν
με
αδικούν,
αντιμετωπίζω το άτομο που με
αδίκησε.
10. Παίρνω τον έλεγχο της
συζήτησης με το να καθορίζω τα
θέματα της.
11.
Δυσκολεύομαι
να
υπερασπιστώ τον εαυτό μου
12.
Υπερασπίζομαι
τα
δικαιώματα μου.
13. Αφήνω τους άλλους να
καταλάβουν ότι κατανοώ αυτά
που λένε.
14. Όταν συζητώ με φίλους,
καταλαβαίνω όχι μόνο όσα λένε,
αλλά και όσα δεν λένε.
15. Επιτρέπω στους φίλους να
δουν ποιος/ά ακριβώς είμαι.
16. Οι φίλοι μου πιστεύουν
ειλικρινά ότι ενδιαφέρομαι για
αυτούς.
17. Όταν συζητώ με άλλους,
προσπαθώ να τους κοιτάζω στα
μάτια.

2
3
4
Διαφωνώ Ούτε
συμφωνώ Συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

5
Σαφώς
συμφωνώ

Παρακαλούμε να παραθέσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας, καθώς και
τρόπους βελτίωσης σας στην επικοινωνία.
Δεξιότητες στην επικοινωνία/
παρουσίαση που είναι τα
ισχυρά μου σημεία.

Δεξιότητες στην επικοινωνία/
παρουσίαση που χρειάζεται να
βελτιώσω

Τι μπορώ να κάνω
για να βελτιωθώ;

Γενική Επικοινωνία -- Διάδραση -- Παρουσίαση (αξιολόγηση από ομότιμους ή
δασκάλους)
Τώρα, παρακαλούμε να σκεφτείτε για τον/την ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ.
Παρακαλούμε να γράψετε ποιές είναι οι δυνατότητες και ποιές οι αδυναμίες του/της
ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ στις δεξιότητες επικοινωνίας, και τι θα μπορούσε ο/η
ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ να κάνει για να τις βελτιώσει.
Δεξιότητες στην επικοινωνία /
παρουσίαση που αποτελούν τα
ισχυρά σημεία του/της ΟΝΟΜΑ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ

Δεξιότητες στην επικοινωνία /
παρουσίαση που ο/η/ ΟΝΟΜΑ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ χρειάζεται
να βελτιώσει.

Τι μπορεί ο/η/
ΟΝΟΜΑ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΤΡΙΑ
Σ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΒΕΛΤΙΩΘΕΊ;

Αναγνώριση ευκαιριών
Ορισμός
Η δεξιότητα αναγνώρισης ευκαιριών αναφέρεται στη δυνατότητα να
αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές στις συνθήκες ή δυνατότητες που δεν είναι, ακόμα,
εμφανείς στο περιβάλλον, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πιθανές πηγές κέρδους ή
επιστροφών για ένα ιδιώτη ή μια οργάνωση (Morris et al., 2013).
Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα τρία επίπεδα
ικανότητας των σπουδαστών:

Βασικό
Αντιλαμβάνεται μερικώς
δεδομένα / πληροφορίες /
έρευνα
που υπάρχουν
προς
ενημέρωση
και
ανάπτυξη τομέων
της
εργασίας.
Ενημερώνεται σπάνια για
την πληροφόρηση και την
ποιότητα της ώστε να
προβεί σε κρίσεις.
Τείνει να χειρίζεται τα
στοιχεία από διαφορετικά
τμήματα της πληροφορίας
ως διακριτά.

Μέσο
Αντιλαμβάνεται δεδομένα /
πληροφορίες / έρευνα που
υπάρχουν προς ενημέρωση
και ανάπτυξη τομέων της
εργασίας.
Ενημερώνεται μετρίως για
την πληροφόρηση και την
ποιότητα της ώστε να προβεί
σε κρίσεις.
Δύναται να βλέπει νέους
συσχετισμούς και σχέδια σε
υφιστάμενα στοιχεία.

Ανώτατο
Αναζητά
μανιωδώς
ενημέρωση,
ερευνώντας
πάντοτε
για
νέες
πληροφορίες /δεδομένα /
έρευνα.
Είναι καλός/ή στο να
«συνδέει τα σημεία», να
βλέπει σχέσεις ανάμεσα σε
φαινομενικά άσχετα μεταξύ
τους τμήματα πληροφορίας.
Έχει ιδέες για την ανάπτυξη
καινοτόμων
προϊόντων,
τακτικών και στρατηγικών
για το μέλλον.

Εργαλεία αξιολόγησης
Η δεξιότητα αναγνώρισης ευκαιριών μετράται με δύο ψυχομετρικές μεθόδους
αυτοαξιολόγησης, οι οποίες αναπτύχτηκαν από τους Morris et al. (2013). Πρώτον, με
την κλίμακα Αναγνώρισης Ευκαιριών, και δεύτερον με την κλίμακα Μεταφοράς του
Οράματος. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις κλίμακες, τα οποία μετρώνται με
μια κλίμακα Likert 5 σημείων (από 1= Σαφώς διαφωνώ έως 5+Σαφώς συμφωνώ),
είναι τα εξής:
1. Αναζητώ μανιωδώς πληροφόρηση.
2. Αναζητώ πάντα ενεργά νέες πληροφορίες.
3. Κάνω συχνά καινοτόμες συνδέσεις και αντιλαμβάνομαι νέες ή αναδυόμενες
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

σχέσεις ανάμεσα σε διάφορα κομμάτια πληροφοριών.
Διακρίνω συνδέσεις ανάμεσα σε φαινομενικά άσχετα μεταξύ τους κομμάτια
πληροφορίας.
Είμαι καλός/ή στο να «συνδέω τελίτσες».
Διακρίνω συχνά συσχετισμούς ανάμεσα σε προσωρινά μη συσχετιζόμενους
τομείς πληροφορίας.
Αναζητώ πάντα νέες ευκαιρίες στη ζωή μου.
Πιστεύω σε μια θαρραλέα και τολμηρή άποψη για το μέλλον.
Δύναμαι να σχεδιάσω μια ενδιαφέρουσα εικόνα του μέλλοντος.
Είναι πολύ δύσκολο να δεις ή να οραματιστείς το μέλλον.

11. Δυσκολεύομαι να κάνω τους άλλους να αφοσιωθούν στο δικό μου όραμα ή

τα όνειρα.
12. Διαπιστώνω πως είμαι ικανός/ή να εμπνεύσω τους άλλους με τα σχέδια μου
για το μέλλον.
Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά αιτιολογούν τα ακόλουθα πεδία:
- Αναγνώριση ευκαιριών (σημεία αρ 1-6)
- Μετάδοση ενός ελκυστικού οράματος / θεώρηση του μέλλοντος (σημεία αε.
7-12).
Η βαθμολογία της αξιολόγησης επιτυγχάνεται με το άθροισμα και την εξαγωγή του
μέσου όρου των επιμέρους βαθμολογιών σε κάθε κλίμακα. Βαθμολογίες από 1.00
έως 2.00 θεωρούνται χαμηλού επιπέδου δεξιότητας στην αναγνώριση ευκαιριών,
από 2.01 έως 3.00 ως μέσου επιπέδου, και από 3.01 έως 5.00 ως υψηλού επιπέδου.

Αναγνώριση ευκαιριών (αυτοαξιολόγηση)
Παρακαλούμε να κρίνετε κάθε μια από τις ακόλουθες δηλώσεις όπως αυτή ισχύει
για σας κατά την παρούσα φάση.
Παρακαλούμε, συμπληρώστε με «Χ» στη στήλη που σας εκφράζει καλύτερα.

1
Σαφώς
διαφωνώ

2
3
4
Διαφωνώ Ούτε
συμφωνώ Συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

5
Σαφώς
συμφωνώ

1.
Αναζητώ
μανιωδώς
πληροφόρηση.
2. Αναζητώ πάντα ενεργά νέες
πληροφορίες.
3 Κάνω συχνά καινοτόμες
συνδέσεις και αντιλαμβάνομαι
νέες ή αναδυόμενες σχέσεις
ανάμεσα σε διάφορα κομμάτια
πληροφοριών.
4. Διακρίνω συνδέσεις ανάμεσα
σε φαινομενικά άσχετα μεταξύ
τους κομμάτια πληροφορίας.
5. Είμαι καλός/ή στο να «συνδέω
τελίτσες».
6. Διακρίνω συχνά συσχετισμούς
ανάμεσα σε προσωρινά μη
συσχετιζόμενους
τομείς
πληροφορίας.
7. Αναζητώ πάντα νέες ευκαιρίες
στη ζωή μου.
8. Πιστεύω σε μια θαρραλέα και
τολμηρή άποψη για το μέλλον.
9. Δύναμαι να σχεδιάσω μιαν
ενδιαφέρουσα
εικόνα
του
μέλλοντος.
10. Είναι πολύ δύσκολο να δεις ή
να οραματιστείς το μέλλον.
11. Δυσκολεύομαι να κάνω τους
άλλους να αφοσιωθούν στο δικό
μου όραμα ή τα όνειρα.
12. Διαπιστώνω πως είμαι
ικανός/ή να εμπνεύσω τους
άλλους με τα σχέδια μου για το
μέλλον

Για μια συντετμημένη εκδοχή του πλαισίου αξιολόγησης, προτείνουμε να
χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη κλίμακα. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, η
βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα και τον μέσο όρο των επιμέρους
βαθμολογιών όλων των στοιχείων σε κάθε κλίμακα. Βαθμολογίες από 1.00 έως 1.50
θεωρούνται χαμηλού επιπέδου δεξιότητας στην αναγνώριση ευκαιριών, από 1.51
έως 2.50 ως μέσου επιπέδου, και από 2.51 έως 3.00 ως υψηλού επιπέδου.

Αναγνώριση ευκαιριών (αυτοαξιολόγηση) - Συντετμημένη
Παρακαλούμε να κρίνετε κάθε μια από τις ακόλουθες δηλώσεις όπως αυτή ισχύει
για σας κατά την παρούσα φάση.
Παρακαλούμε, συμπληρώστε με «Χ» στη στήλη που σας εκφράζει καλύτερα.

1
Σαφώς
διαφωνώ

2
3
4
Διαφωνώ Ούτε
συμφωνώ Συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

5
Σαφώς
συμφωνώ

1.
Αναζητώ
μανιωδώς
πληροφόρηση.
2. Αναζητώ πάντα ενεργά νέες
πληροφορίες.
3 Κάνω συχνά καινοτόμες
συνδέσεις και αντιλαμβάνομαι
νέες ή αναδυόμενες σχέσεις
ανάμεσα σε διάφορα κομμάτια
πληροφοριών.
4. Διακρίνω συνδέσεις ανάμεσα
σε φαινομενικά άσχετα μεταξύ
τους κομμάτια πληροφορίας.
5. Είμαι καλός/ή στο να
«συνδέω σημεία».
6.
Διακρίνω
συχνά
συσχετισμούς ανάμεσα σε
προσωρινά μη συσχετιζόμενους
τομείς πληροφορίας.

5 : ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Αλλαγή νοοτροπίας
Δεν είναι εύκολο να οριστεί ένα θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς, εδώ όμως
προτείνεται η πρόταση της εκπαιδευτικής ψυχολόγου Carol Dweck1, η οποία σε
πολυάριθμες έρευνες έχει κατηγοριοποιήσει δύο νοητικές καταστάσεις που
μπορούν να διευκολύνουν ή να αναστείλουν την στάση μας απέναντι στη μάθηση,
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την αλλαγή και την ενδυνάμωση.
Θεωρούμε ότι οι άνθρωποι έχουν μια καθορισμένη θεώρηση όταν πιστεύουν
ότι οι ικανότητές τους είναι έμφυτες και καθορισμένες, ενώ μια θεώρηση
ανάπτυξης είναι η πεποίθηση ότι οι ίδιες αυτές ικανότητες μπορούν να
καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν.
΄Οσοι άνθρωποι έχουν μια καθορισμένη θεώρηση αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη
δυσκολία στο να τολμήσουν να κάνουν το βήμα και να επιμείνουν στη μάθηση. Η
συμπεριφορά τους δεν βιώνεται ως το αποτέλεσμα των πράξεων τους, αλλά ως
απόδειξη της βασικής τους αξίας, και μόνο η επιτυχία μπορεί να αποδείξει στον
κόσμο (και σε αυτούς τους ίδιους) ότι κάτι αξίζουν.
Είναι, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πρόθυμοι να επενδύσουν και να
καταβάλλουν προσπάθεια για να επιτύχουν σε αυτό που κάνουν; Στην
πραγματικότητα, τείνουν να αναπτύσσουν συμπεριφορές που επιβαρύνουν
την εκπαίδευση τους.
● Θεωρούν τις νέες εμπειρίες ως ρίσκο αποτυχίας, προτιμούν να μένουν σε αυτό
που ήδη κατέχουν.
● Αντιμέτωποι με ένα κακό αποτέλεσμα, ψάχνουν για δικαιολογίες ή να
κατηγορήσουν άλλους χωρίς να αναρωτηθούν ποιο είναι το δικό τους μερίδιο
ευθύνης.
● Θεωρούν ότι οι ταλαντούχοι άνθρωποι πρέπει να επιτυγχάνουν καλά
αποτελέσματα αμέσως, και αποφεύγουν την προσπάθεια (που θεωρούν ως
καθαρή απόδειξη έλλειψης) ή εγκαταλείπουν γρήγορα δραστηριότητες όταν
δυσκολεύουν.
● Μερικές φορές θα προτιμούσαν να εξαπατήσουν παρά να ρισκάρουν να αποτύχουν.
Σε αντίθεση, άνθρωποι με αναπτυξιακή θεώρηση πιστεύουν ότι η προσπάθεια
είναι μια αναγκαιότητα προκειμένου να επιτύχουν καλύτερο αποτέλεσμα ,
αποδέχονται τα λάθη τους ως μέσω μάθησης, είναι λιγότερο πιθανόν να
απογοητευτούν από την αποτυχία, και γενικά είναι πιο επίμονοι στην
εκπαίδευση τους.
Κατά την Carol Dweck, γεννιόμαστε χωρίς αυτές τις νοητικές καταστάσεις, τις
υιοθετούμε από νεαρή ηλικία ανάλογα με τις εμπειρίες μας, ειδικά στο
σχολείο και μέσα στην οικογένεια.
Το σχολικό μας σύστημα είναι, όντως, πολύ αποτελεσματικό όταν πρέπει να

διαδώσει μια προκαθορισμένη νοητική κατάσταση. Οι βαθμοί
παρουσιάζονται ως αυτοσκοπός, μερικά σχόλια κατατάσσουν τους
σπουδαστές ανάμεσα σε «καλούς» και «κακούς», κ.λπ.
Μέσα στις οικογένειες, επίσης, υπάρχουν φράσεις που καλλιεργούν τις
προκαθορισμένες νοητικές καταστάσεις. Και όχι μόνο αρνητικές προτάσεις,
όπως «Πάλι σου έπεσε κάτι, είσαι στ’ αλήθεια αδέξιος/α» - όχι, τα
κομπλιμέντα τροφοδοτούν επίσης μια προκαθορισμένη νοητική κατάσταση αν
περιγράφουν το παιδί όπως είναι. Για παράδειγμα, το να πεις σε ένα παιδί
«Ω! Πόσο έξυπνος/η είσαι!» προσλαμβάνεται από τον αποδέκτη ως πίεση να
είναι και να παραμείνει έξυπνος/η συνέχεια.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον, από εκπαιδευτική άποψη, είναι ότι η έρευνα της
Carol Dweck's, δείχνει ότι αυτές οι νοητικές καταστάσεις μπορούν να
αλλάξουν, μέσα από εκπαίδευση που βοηθά τους ανθρώπους να
συνειδητοποιήσουν αυτούς τους μηχανισμούς, και τους φέρνουν σε θέση να
βιώσουν ένα νέο μαθησιακό σύστημα.
Με αυτή την έννοια, μπορούμε να φανταστούμε ότι μια εμπειρία Εκπαίδευσης
στο Εργοτάξιο
βοηθά να αλλάξουν οι νοητικές καταστάσεις όσων
συμμετέχουν, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα, από το να είναι
προκαθορισμένη στο να αναπτυχθεί.

Carol Dweck Changing
mindset

Growth Mindset / Νοητική
κατάσταση ανάπτυξης
Ορισμός
Οι άνθρωποι διαθέτουμε εγγενείς θεωρίες για την ευφυΐα, που μπορούν να είναι
«θεωρίες ταυτότητας», οι οποίες αντιλαμβάνονται την ευφυΐα ως σταθερή, ή
«αυξητικές theories», οι οποίες θωρούν την ευφυΐα ως ελαστική (Dweck, 1999). Όσοι
υιοθετούν μια εγγενή θεωρία για την ευφυΐα διαθέτουν μια «νοητική κατάσταση
ανάπτυξης» και πιστεύουν ότι η ευφυΐα μπορεί να μαθευτεί και ότι ο εγκέφαλος
μπορεί να αναπτυχθεί με την άσκηση και την εξάσκηση. Αυτό καθορίζει τους στόχους
τους, τις αντιδράσεις τους στις δυσκολίες, και την απόδοση τους (Dweck, 2006).
Αυτή η δεξιότητα μπορεί να αξιολογηθεί με τα ακόλουθα τρία επίπεδα ικανότητας
των σπουδαστών:

Βασικό
Πιστεύει ότι η ευφυΐα είναι
στατική.
Δεν
προσπαθεί
να
βελτιωθεί.
Αποφεύγει
την
προσπάθεια, την κριτική
και τις προκλήσεις, και
αισθάνεται ότι απειλείται
από την επιτυχία των
άλλων.

Μέσο
Πιστεύει ότι η ευφυΐα είναι
και στατική και δυναμική.
Μερικές φορές προσπαθεί
να βελτιωθεί.
Αντέχει λίγη προσπάθεια και
μέτριες προκλήσεις.
Δεν ενδιαφέρεται για την
κριτική και την επιτυχία των
άλλων.

Ανώτατο
Πιστεύει ότι η ευφυία είναι
δυναμική.
Προσπαθεί να βελτιωθεί.
Θεωρεί την προσπάθεια ως
δρόμο για την mastery.
Αποδέχεται τις προκλήσεις,
μαθαίνει από την κριτική.
Εμπνέεται από την επιτυχία
των άλλων.

Εργαλεία αξιολόγησης
Για την μέτρηση της νοοτροπίας ανάπτυξης έχουν αναπτυχθεί, δοκιμαστεί και
προταθεί δύο μέθοδοι. Πρώτον, στην μεγαλύτερη εκδοχή του τεστ, η αξιολόγηση
μπορεί να γίνει με αυτοαξιολόγηση με τη χρήση μιας δόκιμης ψυχομετρικής κλίμακας
που ανέπτυξε ο Dweck (1999). Η κλίμακα παρουσιάζει τα εξής 8 στοιχεία, τα οποία
υπολογίζονται σε μια κλίμακα Likert 6 βαθμών scale (από το 1 = Σαφώς συμφωνώ,
έως το 6 = σαφώς διαφωνώ).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Διαθέτετε έναν αριθμό οριζόντιων δεξιοτήτων, και δεν μπορείτε να κάνετε πολλά
για να το αλλάξετε.
Οι οριζόντιες δεξιότητες σας είναι μια ιδιότητα σας που δεν μπορείτε να
αλλάξετε πολύ.
Ανεξάρτητα από το ποιος/ά είστε, μπορείτε να αλλάξετε σημαντικά το επίπεδο
των οριζόντιων δεξιοτήτων σας.
Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορείτε να αλλάξετε στην ουσία την ποσότητα
των οριζόντιων δεξιοτήτων που διαθέτετε.
Μπορείτε πάντοτε να αλλάξετε σημαντικά την ποσότητα των οριζόντιων
δεξιοτήτων που διαθέτετε.
Μπορείτε να μάθετε καινούργια πράγματα, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε
πραγματικά τις βασικές σας οριζόντιες δεξιότητες.
Ανεξάρτητα από την ποσότητα των οριζόντιων δεξιοτήτων που διαθέτετε,
μπορείτε πάντοτε να την αλλάξετε αρκετά.
Μπορείτε να αλλάξετε αισθητά ακόμα και τις βασικές σας οριζόντιες δεξιότητες.

Στο Παράρτημα Β υπάρχει μια προτεινόμενη εκδοχή του εργαλείου που μπορεί να
διατεθεί στους σπουδαστές/στριες.

Τα στοιχεία έχουν οριστεί για να υπολογίσουν τις εξής παραμέτρους:
- Στατική νοητική κατάσταση (στοιχεία αρ 1, 2, 4, 6)
- Αναπτυξιακή νοητική κατάσταση (στοιχεία αρ 3, 5, 7, 8)
Η βαθμολογία υπολογίζεται με το άθροισμα και την εκτίμηση του μέσου όρου των
βαθμολογιών σε όλα τα στοιχεία. Βαθμολογία που κυμαίνεται από 1.00 έως 3.00
θεωρείται χαμηλού επιπέδου δεξιότητας, από 3.01 έως 4.00 ως μέσου επιπέδου, και
από 4.01 έως 6.00 ως υψηλού επιπέδου.

Νοητική κατάσταση ανάπτυξης
Οι ακόλουθες δηλώσεις αφορούν στην εκτίμηση σας για τη νοητική κατάσταση.
Παρακαλούμε να σημειώσετε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε δήλωση.
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1. Διαθέτετε έναν αριθμό οριζόντιων
δεξιοτήτων, και δεν μπορείτε να
κάνετε πολλά για να το αλλάξετε.
2. Οι οριζόντιες δεξιότητες σας είναι
μια ιδιότητα σας που δεν μπορείτε
να αλλάξετε πολύ.
3. Ανεξάρτητα από το ποιος/ά
είστε, μπορείτε να αλλάξετε
σημαντικά το επίπεδο των
οριζόντιων δεξιοτήτων σας.
4 Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν
μπορείτε να αλλάξετε στην ουσία
την ποσότητα των οριζόντιων
δεξιοτήτων που διαθέτετε.
5. Μπορείτε πάντοτε να αλλάξετε
σημαντικά την ποσότητα των
οριζόντιων δεξιοτήτων που
διαθέτετε.
6. Μπορείτε να μάθετε καινούργια
πράγματα, αλλά δεν μπορείτε να
αλλάξετε πραγματικά τις βασικές
σας οριζόντιες δεξιότητες.
7. Ανεξάρτητα από την ποσότητα
των οριζόντιων δεξιοτήτων που
διαθέτετε, μπορείτε πάντοτε να την
αλλάξετε αρκετά.
8. Μπορείτε να αλλάξετε αισθητά
ακόμα και τις βασικές σας οριζόντιες
δεξιότητες.

Το δεύτερο εργαλείο αξιολόγησης που προτείνεται είναι μια συντετμημένη εκδοχή
της κλίμακας νοητικής κατάστασης (Dweck, 2006), η οποία μετρά σε μια κλίμακα 10
βαθμών την έκταση στην οποία ο ερωτώμενος:
1. Αποφεύγει την πρόκληση vs. Αποδέχεται την πρόκληση.
2. Θεωρεί της προσπάθεια άσκοπη ή χειρότερα vs. Θεωρεί την προσπάθεια ως
την οδό προς την ειδικότητα.
3. Αγνοεί την κριτική ή την χρήσιμη αντιπρόταση vs. Μαθαίνει από την κριτική.
4. Αισθάνεται ότι απειλείται από την επιτυχία των άλλων vs. Βρίσκει μαθήματα
και έμπνευση στην επιτυχία των άλλων.

Αυτή η κλίμακα έχει λειτουργεί και για αυτοαξιολόγηση και για αξιολόγηση από
ομότιμους και δασκάλους.
Η βαθμολογία υπολογίζεται με το άθροισμα και την εκτίμηση του μέσου όρου των
βαθμολογιών σε όλα τα στοιχεία. Βαθμολογία που κυμαίνεται από 1.00 έως 6.50
θεωρείται χαμηλού επιπέδου δεξιότητας, από 6.51 έως 8.50 ως μέσου επιπέδου, και
από 8.50 έως 10.00 ως υψηλού επιπέδου.

Νοητική κατάσταση ανάπτυξης (αυτοαξιολόγηση)
Οι ακόλουθες δηλώσεις μπορούν να περιγράψουν διαφορετικούς τρόπους
συμπεριφοράς των ανθρώπων. Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες
συμπεριφορές.
Ο χάρακας αντιπροσωπεύει εσάς. Σε κάθε πρόταση, παρακαλούμε, τοποθετείστε
τον χάρακα πλησιέστερα στο σημείο που πιστεύετε ότι αντιπροσωπεύει τη
συμπεριφορά σας.
Αποφεύγω τις
καταστάσεις πρόκλησης
Όταν αντιμετωπίζω
εμπόδια θέλω να τα
παρατήσω
Θεωρώ την προσπάθεια
άσκοπη.

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

Αγνοώ τις αρνητικές
αντιπροτάσεις ή την
κριτική, έστω και αν
είναι χρήσιμα
Αισθάνομαι ότι η
επιτυχία των άλλων
απειλεί εμένα ή την
εικόνα μου.

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

Αποδέχομαι τις
καταστάσεις πρόκλησης
Όταν αντιμετωπίζω
εμπόδια θέλω να
επιμείνω
Θεωρώ την προσπάθεια
ως δρόμο προς τη
mastery
Μπορώ να μάθω από τις
αρνητικές αντιπροτάσεις
και την κριτική
Βρίσκω μαθήματα και
έμπνευση στην επιτυχία
των άλλων

Νοητική κατάσταση ανάπτυξης (αξιολόγηση (από ομότιμους ή δασκάλους)
Τώρα, παρακαλούμε να σκεφτείτε τον/την ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ. Στον
ακόλουθο πίνακα ο χάρακας αντιπροσωπεύει τον/την ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ.
Σε κάθε πρόταση, παρακαλούμε, τοποθετείστε τον χάρακα πλησιέστερα στο σημείο
που πιστεύετε ότι αντιπροσωπεύει τη συμπεριφορά
του/της ΟΝΟΜΑ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ.

Αποφεύγει τις
καταστάσεις πρόκλησης

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

Όταν αντιμετωπίζει
εμπόδια θέλει να τα
παρατήσει
Θεωρεί την προσπάθεια
άσκοπη.

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

Αγνοεί τις αρνητικές
αντιπροτάσεις ή την
κριτική, έστω και αν είναι
χρήσιμα
Αισθάνεται ότι η επιτυχία
των άλλων απειλεί τον
ίδιο/την ίδια ή την εικόνα
του/της.

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

…1…2…3…4…5…6…7…8…9…10…

Αποδέχεται τις
καταστάσεις
πρόκλησης
Όταν αντιμετωπίζει
εμπόδια θέλει να
επιμείνει
Θεωρεί την
προσπάθεια ως
δρόμο προς τη
mastery
Μπορεί να μάθει από
τις αρνητικές
αντιπροτάσεις και την
κριτική
Βρίσκει μαθήματα και
έμπνευση στην
επιτυχία των άλλων

Σύνθεση του πλαισίου αξιολόγησης (δεξιότητες και εργαλεία)

Ικανότητα

Προσαρμοστικότητ
α

Επίλυση Διενέξεων

Εργαλείο Αξιολόγησης
Συντετμημένη
Εκτενής Εκδοχή
Εκδοχή

Βασική

Μέση

Ανώτατη

Αναλαμβάνει οικειοθελώς νέες
υποχρεώσεις.
Υιοθετεί τις απαραίτητες νέες
προσεγγίσεις που αρμόζουν στον
εργασιακό ρόλο.
Αναλαμβάνει την ευθύνη να
επικαιροποιεί τις επαγγελματικές
δεξιότητες και γνώσεις.

Αποδέχεται και διαχειρίζεται
τις αλλαγές.
Αναζητεί ευκαιρίες για αλλαγή
υποστηρίζοντας
τους
συναδέλφους να βρουν νέους
τρόπους
εργασίας,
και
επικοινωνεί την ανάγκη για
αλλαγή αποτελεσματικά και
υποστηρικτικά.
Ανέχεται, αλλά δεν μπορεί να
διαχειριστεί πλήρως δύσκολες
συζητήσεις.
Ακούει τους
άλλους, χωρίς πάντοτε να
συμπάσχει.
Εστιάζει εν μέρει στο
αποτέλεσμα.
Σπάνια θεωρεί τα σχόλια
προσωπικές
επιθέσεις.
Προσπαθεί
να
διαπραγματεύεται. Προωθεί
τας ισόπαλα αποτελέσματα
όταν
οι
συμμετέχοντες
συναινούν.

Ενεργοποιεί
προγράμματα
αλλαγής σε στενή συνεργασία
με τους συναδέλφους.
Αναγνωρίζει τις επιπτώσεις
επί των πόρων κάποιων
στρατηγικών εξελίξεων, και τις
διαχειρίζεται ανάλογα.

Κλίμακα Λήψης
Αποφάσεων
(Rogers et al.,
1997) (αυτόαξιολόγηση)

Ξεκινά δύσκολες συζητήσεις
με επιθετικότητα.
Ακούει με αντικειμενικό,
συμπαθητικό.
Αποφεύγει
το
παιχνίδι
απόδοσης ευθυνών.
Εστιάζει στο αποτέλεσμα.
Δεν θεωρεί τα σχόλια
προσωπικές επιθέσεις.
Δύναται
να
διαπραγματεύεται.
Υποστηρίζει
τα
ισόπαλα
αποτελέσματα..

Κλίμακα Δεξιότητας
στη Διαπροσωπική
Επικοινωνία
(Rubin & Martin,
1994) (αυτόαξιολόγηση)

Αποφεύγει
τις
δύσκολες
συζητήσεις.
Δεν ακούει ούτε συμπάσχει με
τους άλλους.
Προσπαθεί να βρει υπαιτιότητα /
ενοχή.
Δεν εστιάζει στο αποτέλεσμα.
Εκλαμβάνει τα σχόλια ως
προσωπικές επιθέσεις.
Δεν δύναται να διαπραγματευτεί.
Ευνοεί τον ανταγωνισμό και τα
αποτελέσματα νίκης-ήττας.

-

Στρατηγική
Αντιμετώπισης
Προβλημάτων

Δημιουργικότητα
και
ευρηματικότητα

Δεν
βρίσκει
τρόπους
να
αντιμετωπίσει
δύσκολες
καταστάσεις.
Δεν
διακρίνει
δυνατότητες
ανάπτυξης όταν αντιμετωπίζει
δύσκολες καταστάσεις.
Αδυνατεί
να
ελέγξει
τις
αντιδράσεις.
Αδυνατεί να ζητήσει βοήθεια.

Δεν μπορεί πάντοτε να βρει
τρόπους
αντιμετώπισης
δύσκολων καταστάσεων.
Δεν
διακρίνει
πάντοτε
δυνατότητες ανάπτυξης όταν
αντιμετωπίζει
δύσκολες
καταστάσεις.
Δύναται
να
ελέγξει
αντιδράσεις
μόνο
σε
ορισμένες
περιπτώσεις.
Δύναται να ζητήσει βοήθεια
μόνο
υπό
ορισμένες
συνθήκες.

Αναζητά
δημιουργικούς
τρόπους για να αλλάξει
δύσκολες καταστάσεις.
Πιστεύει ότι η θετική
ανάπτυξη είναι δυνατή όταν
αντιμετωπίζουμε δύσκολες
καταστάσεις.
Δύναται
να
ελέγξει
αντιδράσει.
Αναζητά
βοήθεια
όταν
χρειάζεται.

Κλίμακα
Αυτογνωσίας,
Προσανατολισμού
προς τη μάθηση,
και Σχεδιασμού για
το μέλλον, (Kyndt
& Baert, 2015)
(αυτοαξιολόγη- ση
και ετεροαξιολόγηση)

Κλίμακα
Σχεδιασμού για
το Μέλλον
(Kyndt & Baert,
2015)
(αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση)

Βλέπει μόνον το άμεσο
πρόβλημα και τις εύκολες
συνδέσεις ανάμεσα στο θέμα ή
τις ιδέες.
Προτιμά τα παραδοσιακά
μοντέλα, ακόμα και τα
ξεπερασμένα.
Δεν αμφισβητεί το ισχύον
καθεστώς.
Χάνεται στις λεπτομέρειες και
δεν μπορεί να δει την ευρύτερη
εικόνα.

Δύναται να βλέπει
εναλλακτικές και καινοτόμες
λύσεις σε προβλήματα, αλλά
δεν μπορεί πάντοτε να τις
εφαρμόζει.
Δύναται να φανταστεί καλούς
αλλά όχι υποχρεωτικά
καινοτόμους τρόπους για να
αντιμετωπίζει προβλήματα,
να υιοθετεί ευρηματική
σκέψη αν υποστηρίζονται.

Εξετάζει διαφορετικές
προσεγγίσεις, ειδικότητες και
απόψεις όταν προτείνει
λύσεις.
Χρησιμοποιεί τους πόρους
δημιουργικά.
Εντοπίζει εναλλακτικές
προτάσεις στη συμβαιτκή
σκέψη.
Παράγει ευφάνταστες ή
μοναδικές αντιδράσεις σε ένα
πρόβλημα.

Κλίμακα
Δημιουργικής
Λύσης
Προβλημάτων
(Morris et al., 2013)
(αυτοαξιολόγηση )

-

Συναισθηματική
Νοημοσύνη

Γενική Επικοινωνία

Ομαδική Εργασία
και Διαχείριση
Ομάδας

Δεν
αναγνωρίζει
τα
συναισθήματα και τις επιπτώσεις
τους στον ίδιο / την ίδια και σε
άλλους.

Αναγνωρίζει τα συναισθήματα
και τις επιπτώσεις τους στον
ίδιο / την ίδια και σε άλλους.

Αναγνωρίζει, δίνει αξία και
διαχειρίζεται
τα
συναισθήματα
και
τις
επιπτώσεις τους στον ίδιο /
την ίδια και σε άλλους.

Σύντομη Κλίμακα
Συναισθηματικής
Νοημοσύνης
(Davies et al.,
1998)
(αυτοαξιολόγη- ση
και ετεροαξιολόγηση)

-

Δεν αντιλαμβάνεται τα στοιχεία
της επικοινωνίας (λεκτικής, μηλεκτικής και παραλεκτικής).
Δεν ακούει και δεν κατανοεί τα
μηνύματα που στέλνουν οι άλλοι.
Αδυνατεί να στείλει καθαρά και
στοχευμένα μηνύματα στους
άλλους.

Αντιλαμβάνεται εν μέρει τα
στοιχεία της επικοινωνίας
(λεκτικής, μη-λεκτικής και
παραλεκτικής).
Ακούει και κατανοεί εν μέρει
τα μηνύματα που στέλνουν οι
άλλοι.
Δύναται να στείλει καθαρά και
στοχευμένα μηνύματα στους
άλλους

Αντιλαμβάνεται τα στοιχεία
της επικοινωνίας (λεκτικής,
μη-λεκτικής
και
παραλεκτικής).
Ακούει και κατανοεί τα
μηνύματα που στέλνουν οι
άλλοι.
Στέλνει πάντοτε καθαρά και
στοχευμένα μηνύματα στους
άλλους.

Κλίμακα Δεξιότητας
Διαπροσωπικής
Επικοινωνίας
(Rubin & Martin,
1994) και φόρμα
κειμένου
(αυτοαξιολόγη- ση
και ετεροαξιολόγηση)

Εργάζεται αποκλειστικά
μόνος/μόνη, δεν συνεργάζεται,
αποφεύγει τη συνεργασία με
άτομα διαφορετικά μεταξύ τους.
Δεν υπολογίζει τις ιδέες και τη
συνεισφορά των άλλων.
Αποφεύγει να μοιράζεται
πληροφορίες.

Δύναται να εργάζεται σε
ομάδες χαμηλής
συνθετότητας, να
συνεργαστεί μόνο κάτω από
συγκεκριμένες συνθήκες, να
διαχειριστεί μέτρια
διαφορετικότητα σε μια
ομάδα.
Ακούει εν μέρει τις ιδέες και
τη συνεισφορά των άλλων.
Μοιράζεται εν μέρει τις
πληροφορίες.

Δύναται να εργάζεται
ανεξάρτητα και να
συνεισφέρει σε μια ποικιλία
εργασιακών ομάδων, να
προωθήσει τη συνεργασία,
και να εκτιμήσει τη
διαφορετικότητα σε μια
ομάδα.
Σέβεται τις ιδέες και τη
συνεισφορά των άλλων.
Μοιράζεται πληροφορίες.
Συντελεί στην επίβλεψη
άλλων.

Εργαλείο
αυτοαξιολόγησης
Ρόλου
Belbin
(αυτοαξιολόγηση)

Κλίμακα
Δεξιότητας
Διαπροσωπικής
Επικοινωνίας
(Rubin &
Martin, 1994)
(Rubin &
Martin, 1994)
(αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση)
-

Νοητική
Κατάσταση
Ανάπτυξης

Διάδραση

Πιστεύει ότι η ευφυΐα είναι
στατική.
Δεν επιδιώκει τη βελτίωση.
Αποφεύγει την προσπάθεια, την
κριτική και τις προκλήσεις, και
νιώθει απειλούμενος/η από την
επιτυχία των άλλων.

Θεωρεί την ευφυΐα τόσο
στατική όσο και δυναμική.
Επιδιώκει
τη
βελτίωση
μερικές φορές.
Αντέχει την προσπάθεια και
τις μέτριες προκλήσεις.
Δεν τον/την ενδιαφέρει η
κριτική και η επιτυχία των
άλλων.

Θεωρεί τη ευφυΐα δυναμική.
Επιζητεί τη βελτίωση.
Θεωρεί την προσπάθεια ως
διαδρομή προς την κατάκτηση
της γνώσης.
Δέχεται
τις
προκλήσεις,
διδάσκεται από την κριτική.
Εμπνέεται από την επιτυχία
των άλλων.

Κλίμακα Νοητικής
Κατάστασης
(Dweck, 1999)
(αυτοαξιολόγηση)

Σύντομη
Κλίμακα
Νοητικής
Κατάστασης
(Dweck, 2006)
(αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση)

Έχει ιδιαίτερη δυσκολία να
παρακολουθεί τις συζητήσεις και
συμμετέχει μόνον περιστασιακά.

Παρακολουθεί τις συζητήσεις
και δύναται να αιτιολογήσει
μιαν γνώμη.
Αντιδρά
και
διαδρά
ικανοποιητικά με άλλους
ομιλητές.
Χρησιμοποιεί
σωστά
στρατηγικές επικοινωνίας σε
περίπτωση αβεβαιότητας (π.χ.
χρήση ιδιωματισμών).

Δύναται να παρουσιάσει με
ευφράδεια
ιδέες σε μια
σύνθετη συζήτηση.
Δύναται να χρησιμοποιεί
εξεζητημένη
επιχειρηματολογία
και
τεχνικές αλλαγής θέματος.
Αντιλαμβάνεται εύκολα τη
χρήση ιδιωματικής γλώσσας ή
διαφόρων εγγράφων.

Κλίμακα Δεξιότητας
Διαπροσωπικής
Επικοινωνίας
(Rubin & Martin,
1994) και φόρμα
κειμένου
(αυτοαξιολόγη- ση
και ετεροαξιολόγηση)

Κλίμακα
Δεξιότητας
Διαπροσωπικής
Επικοινωνίας
(Rubin &
Martin, 1994)
(αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση)

Χρησιμοποιεί γεγονότα για να
υποστηρίξει ισχυρισμούς.
Βοηθά στην εξεύρεση λύσεων
που συνεισφέρουν σε θετικά
αποτελέσματα.
Συνεισφέρει
στην
επίλυση
διαφορών με άλλα μέλη του
προσωπικού ή εταίρους.
Αντιδρά σε διενέξεις χωρίς να
δυσχεραίνει την κατάσταση, και
αναφέρεται στον επόπτη όταν
απαιτείται.
Γνωρίζει πότε να αποσυρθεί από
μια διένεξη.
Διαπραγμάτευση
και Πειθώ

Διαπραγματεύεται
με
τεκμηριωμένα και πιστευτά
επιχειρήματα.
Οδηγεί
και
διευκολύνει
παραγωγικές συζητήσεις με το
προσωπικό και τους μετόχους.
Ενθαρρύνει τους άλλους να
μιλούν, μοιράζεται και συζητά
ιδέες
για να επιτύχει
ομοφωνία.
Αναγνωρίζει και εξηγεί την
ανάγκη
συμβιβασμού.
Επηρεάζει τους άλλους με
δίκαιη και μελετημένη άποψη
και σωστά επιχειρήματα.
Δείχνει
ευαισθησία
και
κατανόηση στην επίλυση
διενέξεων και διαφορών.
Διαχειρίζεται
απαιτητικές
σχέσεις με εσωτερικούς και
εξωτερικούς μετόχους.
Προλαμβάνει
και
ελαχιστοποιεί
αντιπαραθέσεις.

Χρησιμοποιεί
ποικιλία
προσεγγίσεων
για
την
εξεύρεση
λύσεων,
αναζητώντας τεκμηριωμένη
ενημέρωση και συμβουλές
στη
διαμόρφωση
της
στρατηγικής
διαπραγμάτευσης.
Χρησιμοποιεί
δυνατά
επιχειρήματα,
ισχυρά
τεκμήρια και γνώση ειδικών
για
να
επηρεάσει
το
αποτέλεσμα.
Καθορίζει και επικοινωνεί τη
θέση του οργανισμού και τη
στρατηγική διαπραγμάτευσης.
Αντιπροσωπεύει
τον
οργανισμό
σε
κρίσιμες
διαπραγματεύσεις, ακόμα και
αυτές που είναι διαφόρων
αρμοδιοτήτων,
επιτυγχάνοντας
αποτελεσματικές λύσεις σε
απαιτητικές καταστάσεις και
αμφιλεγόμενες
και
αντιφατικές περιστάσεις.
Προλαμβάνει
και
ελαχιστοποιεί συγκρούσεις
ανάμεσα σε οργανισμούς και
με
εσωτερικούς
και
εξωτερικούς
μετόχους.
Εντοπίζει αντιφατικά θέματα,
κατευθύνει συζητήσεις και

Κλίμακα

Κλίμακα

Επιχειρηματικών

Επιχειρηματικών

Δεξιοτήτων
(Κλίμακα
Ικανότητας
Πειθούς)
(Kyndt and Baert,
2015)
και φόρμα
κειμένου
(αυτοαξιολόγη- ση
και ετεροαξιολόγηση)

Δεξιοτήτων
Κλίμακα
Ικανότητας
Πειθούς)
(Kyndt and
Baert, 2015)
(αυτοαξιολόγη
ση και ετεροαξιολόγηση)

επιχειρηματολογίες,
και
οδηγεί τους εταίρους σε
αποτελεσματική
επίλυση
διαφορών..

Επιμονή

Παρουσίαση

Εγκαταλείπει μιαν αποστολή
όταν κουραστεί ή
αποπροσανατολιστεί.
Εγκαταλείπει μιαν εργασία όταν
αποτύχει.
Δεν εργάζεται με σαφείς
στόχους.

Υπάρχει κίνδυνος να
εγκαταλείψει μιαν αποστολή
όταν κουραστεί ή
αποπροσανατολιστεί.
Υπάρχει κίνδυνος να
εγκαταλείψει μιαν εργασία
όταν αποτύχει.
Δεν εργάζεται πάντοτε με
σαφείς στόχους.

Ολοκληρώνει μιαν αποστολή
ακόμη και αν έχει κουραστεί.
Συνεχίζει να εργάζεται με
συγκέντρωση ακόμα και αν
υπάρχουν ενοχλήσεις.
Συνεχίζει την εργασία ακόμη
και μετά από μιαν αναποδιά
ή αποτυχία.
Εργάζεται με σαφείς στόχους.

Κλίμακα Επιμονής
(Kyndt & Baert,
2015)
Και φόρμα
κειμένου
(αυτοαξιολόγηση
και ετεροαξιολόγηση)

Κλίμακα
Επιμονής (Kyndt
& Baert, 2015)
(αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση)

Η δομή δεν είναι ευκρινής.
Ο/Η ομιλητής/τρια δεν είναι
εξοικειωμένος/η με το θέμα.
Τα μεταβατικά στοιχεία
/σημεία απουσιάζουν σε
μεγάλο βαθμό.
.

Ενδείξεις τυπικής
τριμερούς δομής και
μερική χρήση μεταβατικών
στοιχείων / σημείων.
Διατηρεί οπτική επαφή με
το ακροατήριο.
Το επίπεδο είναι
ικανοποιητικό, αλλά ο
ακροατής δεν πείθεται
πλήρως ότι ο
παρουσιαστής/τρια
γνωρίζει καλά το θέμα
του/της.

Είναι πλήρως
εξοικειωμένος/η με το
θέμα και μπορεί να
ανταποκριθεί με
αυτοπεποίθηση και
αμεσότητα σε σύνθετες
ερωτήσεις.
Η παρουσίαση είναι καλά
δομημένη, χρησιμοποιεί
μεταβατικά στοιχεία /
σημεία, και ακολουθεί τις
προδιαγραφές του τομέα.
Καλή οπτική επαφή, δεν
διαβάζει από τα χαρτιά
του/της.
Επίπεδο κατάλληλο για
ειδικευμένο ακροατήριο

Κλίμακα
Δεξιότητας στην
Παρουσίαση και
τη Διαπροσωπική
Επικοινωνία
(Rubin & Martin,
1994)
και φόρμα
κειμένου
(αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση)

-

Στάση στην
Αντιμετώπιση
Προβλημάτων

Αναγνώριση
Ευκαιριών

Δεν αναγνωρίζει ούτε δύναται να
επιλύει προβλήματα.
Δεν βρίσκει λύσεις γρήγορα.
Δεν εμπλέκει τους άλλους.
Τείνει να αποφεύγει τη λήψη
αποφάσεων ή παίρνει ασαφείς
αποφάσεις.

Αναγνωρίζει και δύναται να
επιλύει προβλήματα
Δύναται να διακρίνει τη
σχετική από την άσχετη
πληροφορία σε καταστάσεις
χαμηλής πολυπλοκότητας.
Προσπαθεί να βρίσκει τις
καλύτερες λύσεις, αλλά όχι
πάντοτε γρήγορα ή / και
εμπλέκοντας τους άλλους.
Παίρνει αποφάσεις.
Δρα με ακεραιότητα.

Αναγνωρίζει τα προβλήματα
κα τα αναλύει σωστά.
Διακρίνει τη σχετική από την
άσχετη πληροφορία. Ερευνά
γρήγορα για τις καλύτερες
λύσεις εμπλέκοντας τους
άλλους.
Λαμβάνει σαφείς, σταθερές,
διαφανείς αποφάσεις.
Δρα με ακεραιότητα σε κάθε
λήψη αποφάσεων.

Κλίμακα
Δημιουργικής
Επίλυσης
Προβλημάτων
(Morris et al., 2013)
(αυτοαξιολόγηση)

Κλίμακα
Δημιουργικής
Επίλυσης
Προβλημάτων
(Morris et al.,
2013)
(αυτοαξιολόγησ
η)

Έχει περιορισμένη γνώση των
δεδομένων / πληροφοριών /
έρευνας που είναι διαθέσιμα για
την ενημέρωση και βελτίωση
τομέων της εργασίας.
Σπάνια
επικαιροποιεί
πληροφορίες και την ποιότητα
τους προκειμένου να προβεί σε
κρίσεις.
Τείνει να χειρίζεται τα στοιχεία
από
διαφορετικά
τμήματα
πληροφόρησης ως ξεχωριστά.

Είναι
ενήμερος/η
για
δεδομένα / πληροφορίες /
έρευνα που είναι διαθέσιμα
για την ενημέρωση και
βελτίωση
τομέων
της
εργασίας.
Επικαιροποιεί
μετρίως
πληροφορίες και την ποιότητα
τους προκειμένου να προβεί
σε κρίσεις.
Δύναται να διακρίνει κάποιες
νέες συνδέσεις και πρότυπα
στα διαθέσιμα δεδομένα.

Αναζητά
μανιωδώς
πληροφόρηση, διεξάγει πάντα
έρευνα για νέες πληροφορίες/
δεδομένα / έρευνα.
Είναι καλό/ή στο να ενώνει τα
κενά, διακρίνοντας συνδέσεις
ανάμεσα σε φαινομενικά
άσχετες
μεταξύ
τους
πληροφορίες.
Έχει ιδέες για την ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων,
πολιτικών και στρατηγικών
για το μέλλον.

Κλίμακα
Αναγνώρισης
Ευκαιριών και
Μετάδοσης
Οράματος /
«Βλέπω το μέλλον»
(Morris et al, 2013)
(αυτοαξιολόγηση)

Κλίμακα
Αναγνώρισης
Ευκαιριών
(Morris et al,
2013)
(αυτοαξιολόγησ
η)

Διαχείριση
Κινδύνου

Αυτοαξιολόγηση

Ελάχιστα
αναγνωρίζει
και
αξιολογεί τον κίνδυνο.
Αδυνατεί να αποδεχτεί να
ρισκάρει.
Αισθάνεται ότι δεν έχει σημασία
να μπορείς να αντιμετωπίσεις
κίνδυνο, και ότι δεν μπορεί να
μαθευτεί.

Διαθέτει μέτρια ικανότητα
αναγνώρισης και αξιολόγησης
κινδύνου.
Δύναται να αποδεχτεί το
ρίσκο κάτω από ορισμένες
συνθήκες.
Πιστεύει ότι η ικανότητα
αντιμετώπισης κινδύνου είναι
κάπως σημαντική και μπορεί
να μαθευτεί.

Διαθέτει μεγάλη ικανότητα
αναγνώρισης και αξιολόγησης
κινδύνου.
Δύναται να αποδεχτεί το
ρίσκο.
Πιστεύει ότι η ικανότητα
αντιμετώπισης κινδύνου είναι
σημαντική και μπορεί να
μαθευτεί.

Κλίμακα
Διαχείρισης
Κινδύνου
(Morris et al., 2013)
(αυτοαξιολόγηση)

-

Δεν αναγνωρίζει τις δυνατότητες
και τις αδυναμίες του/της.

Αναγνωρίζει λίγες από τις
δυνατότητες
και
τις
αδυναμίες του/της, αλλά
αδυνατεί να βρει στρατηγικές
βελτίωσης.

Έχει
επίγνωση
των
δυνατοτήτων
και
των
αδυναμιών
του/της,
και
δύναται να βρει στρατηγικές
βελτίωσης.

Κλίμακα
Ενδυνάμωσης
(Rogers et al., 1997)
(αυτοαξιολόγηση)

Κλίμακα
Ενδυνάμωσης
(Rogers et al.,
1997)
(αυτοαξιολόγησ
η)
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