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Θιηληθή εθπαίδεπζε ζην ρώξν ηεο πγείαο

 κεηνπζηώλεη ηε ζεσξεηηθή γλώζε ησλ θνηηεηώλ, ζε

πξάμε θαη θιηληθή δεμηόηεηα.
 δηακνξθώλεη πξόηππα επαγγεικαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο θαη θξνληίδαο ησλ αζζελώλ
 αλαπηύζζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ςπρνθηλεηηθέο
δεμηόηεηεο ζηνπο θνηηεηέο .

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
-θνηηεηέο ζηα θιηληθά εξγαζηήξηα
• θιηληθνί εθπαηδεπηέο-ππεύζπλνη

-εθπαηδεπηηθό απνηέιεζκα
• ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο
Πνπ ;
Α. ζην ρώξν ηεο ρνιήο-πξνζνκνίσζε ( Γηεπθόιπλζε ζηελ αμηνιόγεζε)
Β. ηηο Κνλάδεο Τγείαο :Πξσηνβάζκηεο –Γεπηεξνβάζκηεο –Σξηηνβάζκηεο
Γνκέο ( δπζρέξεηεο ζηελ αμηνιόγεζε )

Θξίζηκα εξσηήκαηα θαηά ην ζρεδηαζκό θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο αμηνιόγεζεο
 Ση αμηνινγείο ;
 όλα όζα-ανά θεματική ενότητα- θαη απηά πνπ πξέπεη λα

αμηνινγεζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο;
 Έρεηο πξνζθέξεη ηηο ίδηεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ζε όινπο
γηα λα αθνινπζήζεη ε ίδηα γηα όινπο εμέηαζε;
 Σν αμηνινγηθό ζνπ εξγαιείν έρεη εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία;
Πξνβηβάδεη όινπο όζνπο πξέπεη θαη παξαπέκπεη ζε
επαλαμηνιόγεζε όινπο όζνπο ηε ρξεηάδνληαη;
 Ζ επηηπρία κπνξεί λα ζπλδεζεί κε θαιή κειινληηθή άζθεζε
ησλ δεμηνηήησλ ηνπ θιηληθνύ εξγαζηεξίνπ; Γηαθνξεηηθνί
εθπαηδεπηέο ! πκθσλνύλ κεηαμύ ηνπο;
 Μποπεί ο ςποτήθιορ να επανεξεηαζθεί με επιηςσία

συπίρ επιππόζθεηη εκπαίδεςζη;

Αμηνιόγεζε
Αμηνινγηθέο παξάκεηξνη :

Γλσζηηθέο θαη πξαθηηθνύ ηύπνπ δεμηόηεηεο, ρξήζε ηερλνινγίαο

Κεζνδνινγία-Απνηέιεζκα θιηληθήο εθαξκνγήο,
( Γηαθνξηθή έλλνηα ηεο θιηληθήο ηθαλόηεηαο (clinical
competence) ηεο απόδνζεο/εθηέιεζεο έξγνπ (authentic
performance)

Οξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ, Θξίζε, Γεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο,
ζπλεξγαηηθό πλεύκα, πξνζέγγηζε πειάηε ππεξεζηώλ πγείαο,
ζπλέπεηα θ.α.
-Δίλαη ηα παξαπάλσ θαηαγεγξακκέλα αλαιπηηθά γηα θάζε θιηληθό
εξγαζηήξην; Δίλαη πξνζβάζηκα ζε εθπαηδεπηέο θαη
εθπαηδεπόκελνπο; ςπάπσει επικαιποποίηζη !!!
- Τπάξρεη αμηνινγηθή θιίκαθα γηα θάζε κηα παξάκεηξν θαη
δεμηόηεηα; Κε ηη εύξνο ; Δμεγείηαη αλαιπηηθά;
-Πνην κνληέιν αθνινπζεί ε αμηνιόγεζε- αθνινπζείηαη θάπνην
αμηνινγηθό κνληέιν;

ηαδηνπνίζεζε ηεο αμηνιόγεζεο
 Formative: Γηακνξθσηηθή Αμηνιόγεζε
 πλερήο αμηνιόγεζε γηα λα δνύκε θαηά πόζν νη θνηηεηέο βξίζθνληαη

ζην επίπεδν πνπ αλακέλεηαη (κεηά από 1 κήλα, 1 εμάκελν, 3 εβδνκάδεο,
θιπ.). πλήζσο δελ ζρεηίδεηαη κε βαζκνινγία.
 Summative=Απνινγηζηηθή Αμηνιόγεζε
Σειηθή αμηνιόγεζε γηα λα δνύκε θαηά πόζν νη θνηηεηέο έρνπλ επηηύρεη
ηνπο πξνζδνθώκελνπο ζηόρνπο. Βνεζά ηε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ
θνηηεηώλ. πλδέεηαη κε βαζκνινγία.
 Feedback=Αλαηξνθνδόηεζε
Δλεκέξσζε ησλ θνηηεηώλ κε βάζε ηα ζηνηρεία εθηίκεζεο θαη αλάπηπμεο
ζρεδίνπ γηα βειηίσζε. Σν ζρέδην αλαπηύζζεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
θαζεγεηή.

κπξλάθεο θαη ζπλ, 2008,Δηζαγσγή ηεο αληηθεηκεληθά δνκεκέλεο εμέηαζεο
θιηληθώλ δεμηνηήησλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ Ηαηξηθήο,
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Γπαπηέρ εξέηαζηρ. Οη γξαπηέο εμεηάζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ζεσξνύληαη
έγθπξεο ζηελ εμέηαζε γλώζεσλ
πκπιεξσκαηηθέο πποθοπικέρ εξεηάζειρ ζε έλα πεξηζηαηηθό (long case) ή ζε
πνιιά κηθξά πεξηζηαηηθά (short cases) πιαηζηώλνπλ ηηο εμεηάζεηο θιηληθώλ
δεμηνηήησλ.
Οη γξαπηέο εμεηάζεηο πολλαπλήρ επιλογήρ γηα εμέηαζε θιηληθώλ δεμηνηήησλ
πνιύ ρακειή εγθπξόηεηα (validity). Η ρακειή εγθπξόηεηα ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ
πνιιαπιήο επηινγήο : θαηλόκελν ηεο ζπλεπαγσγήο “cueing effect” πνιιέο νη
πηζαλέο απαληήζεηο
Οι άλλερ μοπυέρ γπαπτήρ εξέτασηρ, π.ρ αλάπηπμε, δελ κπνξνύλ λα λα εμεηάζνπλ
θιηληθέο δεμηόηεηεο.
Οη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο έρνπλ πνιύ ρακειή αμηνπηζηία (reliability).
Ζ ρακειή αμηνπηζηία ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ : κηθξόο αξηζκόο δεμηνηήησλ
πξνο εμέηαζε θάζε θνξά θαη ζηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ δεμηνηήησλ, ησλ εξσηήζεσλ
θαη ηεο βαζκνινγίαο.

κπξλάθεο θαη ζπλ, 2008,Δηζαγσγή ηεο αληηθεηκεληθά δνκεκέλεο εμέηαζεο
θιηληθώλ δεμηνηήησλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ Ηαηξηθήο,
ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2008, 25(4):509-519
http://www.mednet.gr/archives/2008-4/pdf/509.pdf

Ζ αμηνιόγεζε OSCE πξνηείλεη κηα ζεηξά ζηαζκώλ
εθκάζεζεο θαη εμέηαζεο ζε θπθιηθή δηάηαμε.
ΠΑΡΑΓΔΗΓΚΑ – ΣΚΖΚΑ ΠΑΡΑΙΑΒΖ ΔΠΗΣΟΘΟΤ
ΔΦΑΡΚΟΓ
Ζ
ΘΑΡΓΗΟΣΟ
ΘΟΦΡΑΦΟΤ ΙΖΦΖ ΔΘΣΗΚΖΖ
ΔΘΣΗΚΖΖ
ΗΣΟΡΗΘ
BISHOP ΟΤ
SCORE

ΑΘΡΟΑΖ ΔΚΒΡΤΗΘΧΛ
ΠΑΙΚΧΛ +
ΙΖΦΖ ΕΧΣΗΘΧΛ ΖΚΔΗΧΛ

ΓΗΑΥΔΗΡΖ
Ζ
ΠΔΡΗΣΑΣΗΘ
ΟΤ

ε θάζε ζηαζκό, νη εμεηαδόκελνη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν, πξέπεη λα εθαξκόζνπλ κηα
ελέξγεηα-θιηληθή δεμηόηεηα κε ηε ζπκβνιή αζζελώλ ή ππνδπόκελσλ αζζελώλ.

Πιενλέθηεκα κεζόδνπ OSKE

 Ζ βαζκνινγία γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θύιισλ βαζκνινγίαο. Κε
εμσηεξηθνύο θαη εζσηεξηθνύο αμηνινγεηέο.
 Οη δεμηόηεηεο είλαη πνιιαπιέο.
 Δμέηαζε όισλ ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο

Objected Structured Clinical Examination
Γνκεκέλε Θιηληθή Δμέηαζε (O S C E )
(Harden, et all 1975)
 Έρεη θεξδίζεη επξεία απνδνρή ζε όιν ην δπηηθό

θόζκν σο έγθπξν αθαδεκατθό εξγαιείν ηεο
λνζειεπηηθήο θξνληίδαο
 Φαίλεηαη λα εληζρύεη θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ

θνηηεηώλ ηεο λνζειεπηηθήο
Nurse Educ Today. 2011 Feb;31(2):145-51. Epub 2010 Jun 22.
Best Practice Guidelines for use of OSCEs: Maximising value for student
learning.
Nulty DD, Mitchell ML, Jeffrey CA, Henderson A, Groves M.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20573427

Οξγαλόγξακκα επνπηείαο
 Σνκέαο

 Τπεύζπλνο Σνκέα & Αλαπιεξσηήο
 Τπεύζπλνη εμακήλσλ –κέιε ΔΠ
 Τπεύζπλνη θιηληθώλ εξγαζηεξίσλ –κε πξνζπάζεηα λα

ζπκπίπηνπλ κε ηνπο ππεπζύλνπο ησλ εμακήλσλ ζηα
νπνία ρξεώλνληαη ηα θιηληθά εξγαζηήξηα( κέιε ΔΠ)
 Θιηληθνί εθπαηδεπηέο
Διαζύνδεζη με :
 Λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, Πξντζηάκελνη ηκεκάησλ,
Τπεύζπλνο Δθπαίδεπζεο, Σνκεάξρεο, Γηεπζύλνπζα
Λνζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, Γηεπζπληέο ηκεκάησλ,
Γηνηθεηήο Λνζνθνκείνπ

Θνηδακπαζάθε , 2006, Μονηέλα κλινικήρ νοζηλεςηικήρ εκπαίδεςζηρ Eξέλιξη και επιδπάζειρ ζηη μάθηζη ηυν θοιηηηών ηηρ Νοζηλεςηικήρ
ΛOSILEFTIKI 2006, 45(3):315–325
http://www.hjn.gr/actions/get_pdf.php?id=145

 Σξία θύξηα κνληέια θιηληθήο εθπαίδεπζεο ζηηο

Κνλάδεο Τγείαο
1. Ο πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο ππεύζπλνο γηα ηελ
εθπαίδεπζε ηεο νκάδαο ησλ θνηηεηώλ
2. Οκάδα θνηηεηώλ ζπλνδεπόκελε από θιηληθό
εθπαηδεπηή-αδπλακία ηνπ θιηληθνύ εθπαηδεπηή λα
ζπλδεζεί κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο(ΣΔΗ)
3. Έλαο επαγγεικαηίεο πγείαο ππεύζπλνο γηα ηελ
εθπαίδεπζε δπν θνηηεηώλ
4. πλεξγαηηθό κνληέιν εθπαίδεπζεο

Πξνβιήκαηα ζηελ Αμηνιόγεζε
 Οη ρώξνη θιηληθέο εθπαίδεπζεο είλαη

απνκαθξπζκέλνη από ην θηήξην ηεο ρνιήο
 Έιιεηςε ρώξσλ ππνδνρήο ησλ θνηηεηώλ καο ζηηο
Κνλάδεο Τγείαο-ζπρλά έιιεηςε ρώξσλ θιηληθήο
εθπαίδεπζεο
 Γπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηώλ
θαη ηελ νξγάλσζε ησλ νκάδσλ
 Αδπλακία ζπζηεκαηηθήο επνπηείαο θαη ηεο θιηληθήο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο

Πξνηάζεηο
 Δλζσκάησζε ηνπ OSCE ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη

αμηνινγηθή δηαδηθαζία-εθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ –
πξνεηνηκαζία ρώξσλ –πιηθνύ (Αλαγθαηόηεηα ζύκθσλα θαη κε ηα
λέα κέηξα –θαηλνύξην λνκνζρέδην γηα ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε )-πξνζνκείσζε

 Σππνπνηεκέλα εξσηεκαηνιόγηα γηα αμηνιόγεζε ηεο

επίδνζεο ηνπ θνηηεηή
 Δπειημία ησλ πξνγξακκάησλ θιηληθήο εθπαίδεπζεο
θαη αμηνιόγεζεο –δπλαηό ζεκείν

Πξνηάζεηο
 Γηακόξθσζε εμεηδηθεπκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ

αμηνιόγεζε ησλ θιηληθώλ εξγαζηεξίσλ
 Αηνκηθό εγρεηξίδην θιηληθώλ δεμηνηήησλ πνπ ζπλνδεύεη
ην θνηηεηή ζε όια ηα εμάκελα –portfolio
(Cooke et al 2009, Application and student evaluation of a Clinical Progression Portfolio: A pilot, Nurse
,

Education in PracticeVolume 10, Issue 4, July 2010, Pages 227-232 )

 Απνθπγή ηεο ελαιιαγήο ησλ θιηληθώλ εθπαηδεπηώλ –

εθαξκνγή ηνπ ζπλδπαζηηθνύ κνληέινπ
 Θαζηέξσζε ηνπ Τπεπζύλνπ Δθπαίδεπζεο ζηηο Κνλάδεο
Τγείαο (Λνζειεπηή-Καηεπηή)
Έκθαζε ζηε δηαζύλδεζε θαη αιιειόδξαζε ρνιώλ –
Κνλάδσλ Τγείαο

