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Αριθμός σύμβασης: 2014 – 3174 / 001 - 001

Δεξιότητες για τη Δημιουργική Οικονομία

1. Εισαγωγή
Το ArtS αποτελεί ένα project 3 ετών, συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα
Erasmus+ KA2 - Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών,
Συμμαχίες Τομέων Δεξιοτήτων (2014).
Στόχος του ArtS project είναι να ανταποκριθεί στην ανάγκη για συνεργασία μεταξύ
του Πολιτιστικού Τομέα, των κοινωνικών συνεργατών και των εκπαιδευτικών
φορέων, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτούμενες δεξιότητες της
αγοράς εργασίας του πολιτισμικού και δημιουργικού τομέα στην Ελλάδα, την Ιταλία
και την Ισπανία, και να αναπτύξει ένα κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα
προσφέρει στους τομείς το σύνολο των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη
δημιουργική επιχειρηματικότητα. Στοχεύει σε άνεργους και αυτοαπασχολούμενους
καλλιτέχνες με λίγες δεξιότητες, οι οποίοι, μέσω του ειδικά προσαρμοσμένου
προγράμματος ArtS, θα έχουν την ευκαιρία να εκσυγχρονίσουν τις γενικές
επαγγελματικές γνώσεις τους και να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης,
επιχειρηματικότητας και δικτύωσης, ώστε να μπορέσουν εύκολα να αποκτήσουν
πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Η ArtS έχει αναπτύξει ένα κοινό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο
επικεντρώνεται σε εγκάρσιες δεξιότητες, καθώς και σε τομεακές δεξιότητες, και
απαρτίζεται από εννέα μαθήματα. Τα τρία κοινά μαθήματα είναι τα εξής: α)
Διαχείριση και διοίκηση επιχειρήσεων, β) Δικτύωση/ ψηφιακή επικοινωνία και
επικοινωνία μέσω των media, και γ) Δεξιότητες επιχειρηματικότητας και κοινωνική
επιχειρηματικότητα. Οι έξι τομείς που εκπροσωπούνται με τα ειδικά μαθήματα είναι
οι εξής: α) Χειροτεχνία, β) Τέχνες του θεάματος (μουσική, χορός, θέατρο), γ)
Πολιτισμική κληρονομιά (αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία), δ) Φιλολογία (λογοτεχνία
και τύπος), ε) Εικαστικές τέχνες, και στ) Οπτικοακουστικά μέσα και πολυμέσα.

Τα τρία κοινά μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους, ενώ κάθε συμμετέχοντας
επιλέγει και ένα επιπλέον μάθημα ειδικού τομέα. Για κάθε μάθημα θα λάβουν χώρα
τελικές εξετάσεις. Για την απόκτηση του πιστοποιητικού ArtS απαιτείται η
παρακολούθηση των τριών κοινών μαθημάτων και του ενός ειδικού μαθήματος
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(τουλάχιστον). Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 50 ώρες διδασκαλίας, οι οποίες
κατανέμονται μεθοδολογικά ως εξής:
✓ Κοινά μαθήματα: 35 ώρες ηλεκτρονική μάθηση και 15 ώρες φυσική
παρακολούθηση
✓ Ειδικά τομεακά μαθήματα: 35 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας (20 ώρες
ηλεκτρονική μάθηση + 10 ώρες φυσική παρακολούθηση + 5 ώρες
εργαστήρια) και 15 ώρες πρακτικής διδασκαλίας

Αυτό το εγχειρίδιο αξιολόγησης περιλαμβάνει διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης,
όπως ανοιχτά και κλειστά ερωτηματολόγια και ερωτήσεις προσωπικής συνέντευξης,
έτσι

ώστε

να

αξιολογηθεί

η

συνολική

ποιότητα

του

προγράμματος,

συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης των σπουδαστών και των εκπαιδευτών
σχετικά με διάφορα θέματα.
Τα ερωτηματολόγια χωρίζονται σε τέσσερα μέρη:
1. τη συνολική ποιότητα του προγράμματος·
2. ερωτηματολόγια σχετικά με τη φυσική παρακολούθηση μαθημάτων·
3. ερωτηματολόγια σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση·
4. και ανοιχτές ερωτήσεις σχετικά με τη συνολική ποιότητα που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και στις προσωπικές συνεντεύξεις.
Πριν τις ανοιχτές ερωτήσεις δίνονται σύντομες οδηγίες σχετικά με τις μεθόδους
συνέντευξης και κάποιες συμβουλές και κόλπα ώστε η διεξαγωγή της συνέντευξης
να είναι πιο εύκολη και αποδοτική. Οι ανοιχτές ερωτήσεις μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και σε συνάρτηση με τα ερωτηματολόγια, και μπορούν να τεθούν
στα πλαίσια των προσωπικών συνεντεύξεων, τηλεφωνικώς, ή ως ανοιχτά
ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.
Συνιστάται, ωστόσο, να τεθούν οι ανοιχτές ερωτήσεις στα πλαίσια των προσωπικών
ερωτήσεων, καθώς η προσωπική διάδραση και η δυνατότητα αντίδρασης στις
ερωτήσεις μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των απαντήσεων.
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2. Ικανοποίηση
και
βαθμολόγηση
προγράμματος (κλειστές ερωτήσεις)

του

γενικού

1. Όνομα και Επίθετο (προαιρετικά)

2. Χώρα προέλευσης:
 Ελλάδα

 Ιταλία

 Ισπανία

3. Είμαι
 Εκπαιδευτής (προχωρείτε στην ερώτηση 5)

 Σπουδαστής

4. Ποιο μάθημα παρακολουθήσατε;







Χειροτεχνία
Πολιτισμική Κληρονομιά
Φιλολογία
Οπτικοακουστικά Μέσα και Πολυμέσα
Τέχνες του Θεάματος
Εικαστικές Τέχνες

5. Ποιο μάθημα διδάξατε;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Χειροτεχνία
Πολιτισμική Κληρονομιά
Φιλολογία
Οπτικοακουστικά Μέσα και Πολυμέσα
Τέχνες του Θεάματος
Εικαστικές Τέχνες
Διαχείριση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Δικτύωση/ ψηφιακή επικοινωνία και επικοινωνία μέσω των media
Δεξιότητες επιχειρηματικότητας και κοινωνική επιχειρηματικότητα

6. Οι στόχοι του προγράμματος είναι σαφείς
 Συμφωνώ απόλυτα
 Συμφωνώ εν μέρει
 Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
 Διαφωνώ εν μέρει
 Διαφωνώ απόλυτα
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7. Το πρόγραμμα πέτυχε τους στόχους του
 Συμφωνώ απόλυτα
 Συμφωνώ εν μέρει
 Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
 Διαφωνώ εν μέρει
 Διαφωνώ απόλυτα
 Δεν ισχύει διότι δεν γνωρίζω τους στόχους
8. Το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου
 Συμφωνώ απόλυτα
 Συμφωνώ εν μέρει
 Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
 Διαφωνώ εν μέρει
 Διαφωνώ απόλυτα
9. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανέπτυξα ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και
δεξιοτήτων
 Συμφωνώ απόλυτα
 Συμφωνώ εν μέρει
 Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
 Διαφωνώ εν μέρει
 Διαφωνώ απόλυτα
10. Το πρόγραμμα είναι καλά οργανωμένο και λειτουργεί ομαλά
 Συμφωνώ απόλυτα
 Συμφωνώ εν μέρει
 Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
 Διαφωνώ εν μέρει
 Διαφωνώ απόλυτα
11. Το πρόγραμμα έχει συνοχή
 Συμφωνώ απόλυτα
 Συμφωνώ εν μέρει
 Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
 Διαφωνώ εν μέρει
 Διαφωνώ απόλυτα
12. Το πρόγραμμα είναι ενδιαφέρον από πνευματικής απόψεως
 Συμφωνώ απόλυτα
 Συμφωνώ εν μέρει
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 Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
 Διαφωνώ εν μέρει
 Διαφωνώ απόλυτα
13. Πώς θα βαθμολογούσατε το φόρτο εργασίας;
 Αρκετά ελαφρύς
 Ελαφρύς
 Φυσιολογικός
 Βαρύς
 Αρκετά βαρύς
14. Πώς θα βαθμολογούσατε το ρυθμό με τον οποίο αναπτύχθηκαν τα θέματα;
 Αρκετά αργός
 Αργός
 Φυσιολογικός
 Γρήγορος
 Αρκετά γρήγορος
15. Γενικά, οι μαθητές δέχονται αποτελεσματική υποστήριξη και καθοδήγηση
 Συμφωνώ απόλυτα
 Συμφωνώ εν μέρει
 Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
 Διαφωνώ εν μέρει
 Διαφωνώ απόλυτα
16. Οι μαθητές έχουν αποκτήσει επιχειρηματικές ικανότητες (που θα τους
βοηθήσουν στην εύρεση εργασίας)
 Συμφωνώ απόλυτα
 Συμφωνώ εν μέρει
 Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
 Διαφωνώ εν μέρει
 Διαφωνώ απόλυτα
17. Θα συνιστούσα αυτό το πρόγραμμα σε φίλους, στην οικογένεια, ή σε
συναδέλφους μου
 Συμφωνώ απόλυτα
 Συμφωνώ εν μέρει
 Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ
 Διαφωνώ εν μέρει
 Διαφωνώ απόλυτα
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3. Ερωτηματολόγιο σχετικά με τη φυσική παρακολούθηση
μαθημάτων
Από το συμφωνώ στο διαφωνώ (το 1 είναι συμφωνώ απόλυτα, το 5 είναι διαφωνώ
απόλυτα)
1 2 3

4

5

1. Είμαι ευχαριστημένος με το τμήμα του
προγράμματος
που
αφορά
τη
φυσική
παρακολούθηση
2. Κοινά μαθήματα
3. Ειδικά τομεακά μαθήματα
4. Είμαι ευχαριστημένος με τον εκπαιδευτή (εάν
ισχύει)
5. Είμαι ευχαριστημένος με τους (άλλους) μαθητές
και την ατμόσφαιρα στην ομάδα
6. Είμαι ευχαριστημένος με την οργάνωση της
φυσικής παρακολούθησης μαθημάτων
7. Η φυσική παρακολούθηση μαθημάτων έχει
οργανωθεί:
a.
b.
γ.
8.

με συνοχή
λογικά
άλλο, παρακαλούμε προσδιορίστε
Το τμήμα του προγράμματος που αφορά την
ηλεκτρονική μάθηση συμβαδίζει με τη φυσική
παρακολούθηση μαθημάτων

8.
9.
c.

9. Εντοπίζετε διαφορά ανάμεσα στο ρυθμό διεξαγωγής των ηλεκτρονικών
μαθημάτων και των μαθημάτων φυσικής παρακολούθησης;
Ναι

Όχι

Εάν απαντήσατε ναι, ποιον ρυθμό προτιμάτε και γιατί;
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10. Τι εκτιμήσατε περισσότερο στη φυσική παρακολούθηση μαθημάτων;

11. Τι εκτιμήσατε λιγότερο στη φυσική παρακολούθηση μαθημάτων;

12. Εάν είχατε τη δυνατότητα να αλλάξετε κάτι στη φυσική παρακολούθηση
μαθημάτων, τι θα ήταν αυτό και πώς θα το αλλάζατε;
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4. Ερωτηματολόγια σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση
Από το συμφωνώ στο διαφωνώ (το 1 είναι συμφωνώ απόλυτα, το 5 είναι διαφωνώ
απόλυτα)
1 2 3 4 5
1. Είμαι ευχαριστημένος με το τμήμα του προγράμματος που
αφορά την ηλεκτρονική μάθηση
a. Κοινά μαθήματα
b. Ειδικά τομεακά μαθήματα
2. Είμαι ευχαριστημένος με την ηλεκτρονική πλατφόρμα
3. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι:
a. Ευκρινής
b. Προσβάσιμη/εύκολη στη χρήση
c. Χρήσιμη
d. Άλλο, παρακαλούμε προσδιορίστε
4. Η ηλεκτρονική μάθηση έχει οργανωθεί:
a. με συνοχή
b. λογικά
γ. άλλο, παρακαλούμε προσδιορίστε

c.
d.

5. Τι εκτιμήσατε περισσότερο στην ηλεκτρονική μάθηση;

6. Τι εκτιμήσατε λιγότερο στην ηλεκτρονική μάθηση;

7. Εάν είχατε τη δυνατότητα να αλλάξετε κάτι στην ηλεκτρονική μάθηση, τι θα
ήταν αυτό και πώς θα το αλλάζατε;
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5. Γενικό πρόγραμμα, ανοιχτές ερωτήσεις ή συνεντεύξεις
Πέραν των δομημένων ερωτηματολογίων, τα οποία μπορούν να συμπληρώσουν οι
ίδιοι οι συνεντευξιαζόμενοι, αυτό το τμήμα του εγχειριδίου αξιολόγησης εστιάζει στις
προσωπικές συνεντεύξεις. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι συμμετέχοντες
ερωτώνται απευθείας, το οποίο μπορεί να βελτιώσει το ποσοστό απόκρισης και να
προσφέρει πιο ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες και τη οπτική των
ατόμων. Επιτρέπει, επίσης, την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και καθιστά
δυνατό να ζητηθεί διευκρίνηση ή επεξήγηση όπου φαίνεται απαραίτητο.
Γιατί συνεντεύξεις;
-

Οι συνεντεύξεις προσφέρουν τη δυνατότητα να λάβουμε πληροφορίες, οι
οποίες υπό άλλες συνθήκες δεν θα ζητούνταν σε γραπτά ερωτηματολόγια.
Οι συνεντεύξεις προσφέρουν πληροφορίες και ιστορίες, τις οποίες υπό άλλες
συνθήκες οι συμμετέχοντες δεν θα μοιράζονταν σε γραπτή έρευνα.
Οι συνεντεύξεις βοηθούν στην ερμηνεία τάσεων σε ποσοτικά δεδομένα,
επεξηγώντας ερωτήσεις, όπως «γιατί» και «πώς». Μπορούν να προσφέρουν
μία καλή ιδέα σχετικά με τη λειτουργία των προγραμμάτων και να βοηθήσουν
στην σύνταξη της περιγραφής του προγράμματος, το οποίο είναι ουσιώδες
για κάθε αξιολόγηση. Οι συνεντεύξεις μπορούν να προσφέρουν πληθώρα
δεδομένων, δημιουργώντας ένα παραστατικό προφίλ του προγράμματος σας.

Τύποι συνεντεύξεων:
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι συνεντεύξεων, όπως οι δομημένες συνεντεύξεις, οι εν
μέρει δομημένες συνεντεύξεις, και οι μη δομημένες συνεντεύξεις και συζητήσεις.
Ανάλογα με τον τύπο συνέντευξης, απαιτείται διαφορετικός τύπος συνομιλίας
ανάμεσα στον συνεντευξιαζόμενο και στο άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, όσο πιο άνετα νιώθει ο συνεντευξιαζόμενος (και το
άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη), τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα της
συνέντευξης.
Οι εν μέρει δομημένες συνεντεύξεις εξυπηρετούν καλύτερα τους σκοπούς αυτής της
αξιολόγησης καθώς είναι λιγότερο χρονοβόρες ενώ υπάρχει κάποια δομή, το οποίο
τις καθιστά ιδανικές για σύγκριση. Παρόλο που οι ερωτήσεις και τα θέματα δεν είναι
σταθερά, προβείτε σε ερωτήσεις ή ζητήστε επεξηγήσεις όταν θεωρείτε πως αυτό
είναι δυνατό ή σχετικό.
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Συμβουλές και κόλπα για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων1:
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, να έχετε υπόψη τα παρακάτω:
-

-

-

-

-

Εξηγήστε το λόγο της συνέντευξης, το χρόνο που θα πάρει, τι είδους
ερωτήσεις θα θέσετε και κυρίως, επιδεικνύετε ενθουσιασμό.
Έχετε κατά νου πως ο/η συμμετέχοντας/-ουσα έχει πάντα δίκιο και πως δεν
μπορείτε να τον/την κρίνετε. Οι συνεντεύξεις λειτουργούν ως μέσο για τη
καταγραφή της ιστορίας και των εμπειριών των συνεντευξιαζομένων και,
επομένως, είναι πάντα προσωπικές και ποτέ λανθασμένες.
Εάν κάποιος δεν επιθυμεί να απαντήσει σε μία ερώτηση, προσπεράστε την.
Μπορείτε, ενδεχομένως, να ρωτήσετε το άτομο για ποιο λόγο δεν θέλει να
απαντήσει στην ερώτηση, αλλά μην επιμείνετε. Εάν ο συνεντευξιαζόμενος δεν
νιώθει άνετα, οι απαντήσεις δεν θα είναι ειλικρινείς και, επομένως, ούτε
ουσιώδεις.
Σε περίπτωση που συμμετέχοντες αρνηθούν να συμμετάσχουν στη
συνέντευξη, ως συντονιστής μπορείτε με προσοχή να προσπαθήσετε να
εντοπίσετε τους λόγους για τους οποίους αρνούνται και εάν υπάρχουν τυχόν
εμπόδια τα οποία μπορείτε να άρετε. Ωστόσο, έχετε κατά νου πως δεν
διαθέτουν όλοι το χρόνο ή το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και σε αυτή την
περίπτωση είναι ηθικό και επαγγελματικό να σεβαστείτε την απόφαση του
άλλου.
Είναι σημαντικό να μην θέσετε κατευθυντήριες ερωτήσεις: «Ποιες είναι
κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα όσον άφορα την προσέλευση στα μαθήματα;» Σε αντίθεση,
«Αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δυσκολίες όσον άφορα
την προσέλευση στα μαθήματα;»
Ενθαρρύνετε τις απαντήσεις με περιστασιακά νεύματα, «αχά», κλπ.
Μεταβείτε από το ένα θέμα στο άλλο ομαλά, π.χ. «Μιλήσαμε για το (τάδε
θέμα) και τώρα θα ήθελα να προχωρήσουμε στο (επόμενο θέμα)».
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Για
περισσότερες
χρήσιμες
πληροφορίες
σχετικά
με
τις
συνεντεύξεις:
https://www.wilder.org/WilderResearch/Publications/Studies/Program%20Evaluation%20and%20Research%20Tips/Conducting%20I
nterviews%20%20Tips%20for%20Conducting%20Program%20Evaluation%20Issue%2011,%20Fact%20Sheet.pdf
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Ερωτήσεις συνέντευξης:
6. Τι εκτιμήσατε περισσότερο στο πρόγραμμα; (ποια ήταν η εμπειρία σας
αναφορικά με το πρόγραμμα / τη φυσική παρακολούθηση / την ηλεκτρονική
μάθηση)

7. Τι εκτιμήσατε λιγότερο στο πρόγραμμα; Υπάρχει κάτι το οποίο θα αλλάζατε, θα
προσθέτατε ή θα αφαιρούσατε;

8. Σε ποιο βαθμό αναπαρήγαγε το πρόγραμμα πράγματα τα οποία είχατε ήδη
μάθει στο παρελθόν;

9. Κατά τη γνώμη σας, θα λέγατε πως το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό;
Παρακαλούμε εξηγήστε την απάντησή σας
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Εν κατακλείδι
Στόχος του εγχειριδίου αξιολόγησης είναι να συλλέξει την γνώμη και τις εμπειρίες
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, καθώς και των εκπαιδευτών, μετά την
ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ArtS
αποτελείται από δύο κύκλους σπουδών, και στο ενδιάμεσο διατίθεται χρόνος για
προσαρμογή. Κατά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου σπουδών, τα εκπαιδευτικά
σεμινάρια θα αξιολογηθούν με αυτό το εγχειρίδιο και τα αποτελέσματα θα
χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του προγράμματος. Η συμβολή και η συμμετοχή
των σπουδαστών και των εκπαιδευτών στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και
τη διενέργεια των συνεντεύξεων είναι, επομένως, ουσιαστική για τη βελτίωση της
ποιότητας του προγράμματος.
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