50 Χρόνια από την ίδρυση του
Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

ECTS
Γεώργιος Νάκος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ECTS
EUROPEAN CREDIT TRANSFER
AND ACCUMULATION SYSTEM
“Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων”

ECTS as a learner- centered credit system
• ECTS focus to learners’ needs and expectations.
• ECTS is a learner- centered system and it helps
institutions to shift the emphasis in programme
design and delivery from traditional teachercentered approaches.

Τι είναι το ECTS;
• ECTS είναι ένα σύστημα βασισμένο στο φόρτο
εργασίας του φοιτητή (student workload) που
απαιτείται για την επίτευξη των μαθησιακών
αποτελεσματων (learning outcomes) ενός
προγράμματος
• “learning outcomes” έχουν καθοριστεί απο
τους διδάσκοντες

Γιατι αναπτύχθηκε το ECTS;
• Το ECTS θεσπίστηκε το 1989 στο πλαίσιο του Erasmus και είναι
πλέον μέρος του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης.
• Το ECTS είναι το μόνο σύστημα πιστωτικών μονάδων που έχει
δοκιμαστεί και έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε ολόκληρη την
Ευρώπη.
• Το ECTS διευκόλυνε την αναγνώριση των σπουδών στο εξωτερικό
και ενίσχυσε έτσι την κινητικότητα των φοιτητών στην Ευρώπη.
• Το ECTS καθιστά εύκολη την σύγκριση των προγραμμάτων
σπουδών

• Το ECTS βοηθά τα πανεπιστήμια να οργανώσουν και να
αναθεωρήσουν τα προγράμματα σπουδών τους.
• Το ECTS καθιστά την ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση
περισσότερο ελκυστική για τους φοιτητές από άλλες ηπείρους
(Erasmus Mundus).

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του ECTS;
• Οι φοιτητές εξασφαλίζουν πιστωτικές μονάδες μετά
από επιτυχή ολοκλήρωση της απαιτούμενης εργασίας
και αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
(learning outcomes).
• Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι σύνολo των
πραγματων που ο φοιτητής αναμενεται να γνωρίζει
(γνωσεις), θα αντιλαμβάνεται (δεξιότητες) ή να είναι
ικανός να κάνει (ικανότητες) μετά την ολοκλήρωση
μιας διαδικασίας μάθησης.
• (What expected to know, understand and be able to do
after successful completion of a process of learning.)

Φόρτος εργασίας του φοιτητή
(student workload)
• Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή (student
workload) στο πλαίσιο του ECTS ειναι ο
απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση ενός
συγκεκριμένου μαθήματος ή προγράμματος.
Περιλαμβανει παρακολούθηση διαλέξεων,
σεμιναρίων, ανεξάρτητη μελέτη, προετοιμασία
εργασιών, εξετάσεων κλπ.
• Ο φόρτος εργασίας~ χρόνος

Βαθμολογία
Η επίδοση του φοιτητή τεκμαίρεται από ένα
τοπικό/εθνικό βαθμό. Αποτελεί ομως καλή
πρακτική να αναφέρεται και ο βαθμός ECTS.
Η κλίμακα βαθμολογίας του ECTS κατατάσσει
τους φοιτητές σε στατιστική βάση.
Συνεπώς, τα στατιστικά δεδομένα που αφορούν
την επίδοση των φοιτητών είναι ένα
προαπαιτούμενο για την εφαρμογή του
συστήματος βαθμολογίας σύμφωνα με τους
κανόνες του ECTS.

Οι απορριπτικοί βαθμοί είναι οι εξής:
FX και F
Γίνεται διάκριση μεταξύ των βαθμών FX και F που
χρησιμοποιούνται για φοιτητές με ανεπιτυχή
αποτελέσματα.
FX σημαίνει «αποτυχία- απαιτείται ακόμη περισσότερη
εργασία για να επιτύχει»
F σημαίνει «αποτυχία- απαιτείται σημαντική περαιτέρω
εργασία».

The correct way
• Base the allocation of credits to the different
components of a study year on a realistic estimation
of the student workload required for the average
student to achieve the learning outcomes
established for each of the components.
• Make sure that the total number of credits for one
academic year is 60. Subsequently, check the original
allocation of credits on a regular basis by gathering
and analysing bottom-up information on actual
student workload.

One wrong way:
linking credits to contact hours.
• There is no direct link between contact hours and
credits. For example, a lecture hour may require three
hours of independent study by the student, while a
two-hour seminar might involve a full week of
preparation.
• A student-workload based system like ECTS
therefore cannot be based on contact hours, even if a
university uses the indication of the number of
contact hours for other purposes, such as calculating
staff time.

Another wrong way:
linking credits to status or prestige.
• ECTS credits only express student workload
measured in time.
• They say nothing about the status of a course
unit or the prestige of a teacher. For example,
an introductory course might require more
student time than an advanced one.

Frequently Asked Question

Are credits recognised automatically by
universities?
• ECTS does not guarantee automatic academic
recognition. The degree awarding institution decides
on what credits to accept for a specific programme.
Recognition is of course obligatory in the case of
agreed student mobility when there is a prior
Learning Agreement, between the home institution,
the host institution and the student as is the case in the
Socrates-Erasmus programme. The ECTS Transcript
of Records and the Diploma Supplement facilitate
swift and informed recognition decisions.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
• Χρόνος που απαιτείται για την λήψη πτυχίου:
• Στρατηγική πολιτείας και ΑΕΙ
• Αξιολόγηση
• Συγκεκριμένης μεθόδου μέτρησης απόδοσης (ECTS)

• Επάρκεια του συγκεκριμένου πτυχίου για την
ανεύρεση σχετικής επαγγελματικής απασχόλησης
(ECTS)

Σε πανευρωπαϊκή μελέτη με ερώτημα:
• Oι γνώσεις και δεξιότητες και ικανότητες που
αποκτηθήκαν με τις σπουδές επαρκούν για
αναζήτηση εργασίας;
• η απάντηση είναι σε μεγάλο ποσοστό αρνητική
για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια (πρωτιά της χώρας
μας)
• Πρέπει να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών;
• Η σωστή εφαρμογή ECTS ( learning outcomes)
είναι μια καποια λύση

ECTS and supplement diploma label
• To ECTS και SD label θα χορηγείται στα
ιδρύματα που τα εφαρμόζουν σωστά το ECTS
σε όλα τα προγράμματα που οδηγούν στη λήψη
τίτλου σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου
και χορηγούν SD στην λήψη
• To ECTS και SD label θα αυξήσει το κύρος του
ιδρύματος ως διαφανούς και αξιόπιστου
εταίρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και
διεθνούς συνεργασίας.

Writing and Using Module and Course
(Programme) Learning Outcomes
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What are learning outcomes?
• Learning Outcomes are specific statements of what students
should know and be able to do as a result of learning (Morss and
Murray, 2005)
• Learning outcomes are statements of what is expected that a
student will be able to DO as a result of a learning
activity….(Jenkins and Unwin).
• Learning outcomes are explicit statements of what we want our
students to know, understand or to be able to do as a result of
completing our courses. (Univ. New South Wales, Australia)
• “Learning outcomes are statements that specify what learners will
know or be able to do as a result of a learning activity. Outcomes
are usually expressed as knowledge, skills or attitudes”.
(American Association of Law Libraries).
• Learning outcomes are an explicit description of what a learner
should know, understand and be able to do as a result of learning.
(Learning and Teaching Institute, Sheffield Hallam University) 23

Working Definition
Learning outcomes are statements of what a student
should know, understand and/or be able to do or
demonstrate after completion of a process of learning
• Learning outcomes must be simply and clearly described.
• Learning outcomes must be capable of being validly
assessed.

From the definition of Learning Outcome we see:
• Emphasis on the learner.
• Emphasis on the learner’s ability to do something.

Focus on teaching – aims
and objectives

Outcomes: Focus on what we want the
student to be able to do -

• Aims: Give broad purpose or general intention of the module.
• Objectives: Information about what the teaching of the module hopes to
achieve.

How do I write Learning Outcomes?

Benjamin Bloom
(1913 – 1999)
• He looked on learning as a
process – we build upon our former
learning to develop more complex levels of
understanding
• Carried out research in the development of classification of
levels of thinking behaviours in the process of learning.
PhD University of Chicago in 1942.
• Worked on drawing up levels of these thinking behaviours
from the simple recall of facts at the lowest level up to
evaluation at the highest level.

Bloom’s Taxonomy of Educational
Objectives
• Bloom’s taxonomy (1956) is a very useful aid to
writing learning outcomes.
• Provides the structure for writing learning
outcomes
• Bloom’s Taxonomy is frequently used by
teachers in writing learning outcomes as it
provides a ready made structure and list of verbs.

Bloom (1956) proposed that knowing is composed
of six successive levels arranged in a hierarchy.
6. Evaluation
5. Synthesis
4.Analysis
3. Application
2. Comprehension
1. Knowledge

This area is commonly called the cognitive (“knowing” or “thinking”) domain

1. Knowledge - ability to recall or remember
facts without necessarily understanding them

6. Evaluation
5. Synthesis
4.Analysis
3. Application
2. Comprehension
1. Knowledge

• Use action verbs like:
Arrange, collect, define,
describe, duplicate,
enumerate, examine, find,
identify, label, list,
memorise, name, order,
outline, present, quote,
recall, recognise,
recollect, record, recount,
relate, repeat, reproduce,
show, state, tabulate, tell.

Examples: Knowledge
• Recall genetics terminology: homozygous, heterozygous,
phenotype, genotype, homologous chromosome pair, etc.
• Identify and consider ethical implications of scientific
investigations.
• Describe how and why laws change and the consequences of
such changes on society.
• List the criteria to be taken into account when caring for a patient
with tuberculosis.
• Define what behaviours constitute unprofessional practice in the
solicitor – client relationship.
• Outline the history of the Celtic peoples from the earliest
evidence to the insular migrations.
• Describe the processes used in engineering when preparing a
design brief for a client.
• Recall the axioms and laws of Boolean algebra.
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2. Comprehension - ability to understand and
interpret learned information
• Use action verbs like:

6. Evaluation
5. Synthesis
4.Analysis
3. Application
2. Comprehension
1. Knowledge

Associate, change, clarify,
classify, construct, contrast,
convert, decode, defend,
describe, differentiate,
discriminate, discuss,
distinguish, estimate,
explain, express, extend,
generalise, identify,
illustrate, indicate, infer,
interpret, locate, predict,
recognise, report, restate,
review, select, solve,
translate.
32

Examples: Comprehension
• Differentiate between civil and criminal law
• Identify participants and goals in the development of electronic
commerce.
• Discuss critically German literary texts and films in English.
• Predict the genotype of cells that undergo meiosis and mitosis.
• Translate short passages of contemporary Italian.
• Convert number systems from hexadecimal to binary and vice
versa.
• Explain the social, economic and political effects of World War I
on the post-war world.
• Classify reactions as exothermic and endothermic.
• Recognise the forces discouraging the growth of the educational
system in Ireland in the 19th century.
• Explain the impact of Greek and Roman culture on Western
civilisation.
• Recognise familiar words and basic phrases concerning
themselves….when people speak slowly and clearly.
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3. Application: ability to use learned material in new
situations, e.g. put ideas and concepts to work in
solving problems
• Use action verbs like:
6. Evaluation
5. Synthesis
4.Analysis
3. Application
2. Comprehension
1. Knowledge

Apply, assess, calculate, change,
choose, complete, compute,
construct, demonstrate, develop,
discover, dramatise, employ,
examine, experiment, find,
illustrate, interpret, manipulate,
modify, operate, organise,
practice, predict, prepare,
produce, relate, schedule, select,
show, sketch, solve, transfer,
use.

Examples application
• Construct a timeline of significant events in the history of Australia
in the 19th century.
• Apply knowledge of infection control in the maintenance of patient
care facilities.
• Select and employ sophisticated techniques for analysing the
efficiencies of energy usage in complex industrial processes.
• Show proficiency in the use of vocabulary and grammar, as well as
the sounds of the language in different styles…..
• Relate energy changes to bond breaking and formation.
• Modify guidelines in a case study of a small manufacturing firm to
enable tighter quality control of production.
• Show how changes in the criminal law affected levels of
incarceration in Scotland in the 19th century.
• Apply principles of evidence-based medicine to determine clinical
diagnoses.
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4. Analysis: ability to break down information into its
components, e.g. look for inter-relationships and ideas
(understanding of organisational structure)

6. Evaluation
5. Synthesis
4.Analysis
3. Application
2. Comprehension
1. Knowledge

• Use action verbs like:
Analyse, appraise, arrange, break
down, calculate, categorise,
classify, compare, connect,
contrast, criticise, debate,
deduce, determine,
differentiate, discriminate,
distinguish, divide, examine,
experiment, identify, illustrate,
infer, inspect, investigate,
order, outline, point out,
question, relate, separate, subdivide, test.
36

Examples: Analysis
Analyse why society criminalises certain behaviours.
Compare and contrast the different electronic business models.
Categorise the different areas of specialised interest within
dentistry.
Debate the economic and environmental effects of energy
conversion processes.
Identify and quantify sources of errors in measurements.
Calculate gradient from maps in m, km, % and ratio.
Critically analyse a broad range of texts of different genres and
from different time periods.
Compare the classroom practice of a newly qualified teacher
with that of a teacher of 20 years teaching experience.
Calculate logical functions for coders, decoders and
multiplexers.
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5. Synthesis - ability to put parts
together
• Use action verbs like:

6. Evaluation
5. Synthesis
4.Analysis
3. Application
2. Comprehension
1. Knowledge

Argue, arrange, assemble,
categorise, collect, combine,
compile, compose, construct,
create, design, develop,
devise, establish, explain,
formulate, generalise,
generate, integrate, invent,
make, manage, modify,
organise, originate, plan,
prepare, propose, rearrange,
reconstruct, relate, reorganise,
revise, rewrite, set up,
summarise.
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Examples: Synthesis
Recognise and formulate problems that are amenable to energy
management solutions.
Propose solutions to complex energy management problems
both verbally and in writing.
Assemble sequences of high-level evaluations in the form of a
program.
Integrate concepts of genetic processes in plants and animals.
Summarise the causes and effects of the 1917 Russian
revolutions.
Relate the sign of enthalpy changes to exothermic and
endothermic reactions.

Organise education programme for a patient .
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6. Evaluation: Ability to judge value of
material for a given purpose

6. Evaluation
5. Synthesis
4.Analysis
3. Application
2. Comprehension
1. Knowledge

• Use action verbs like:
Appraise, ascertain, argue,
assess, attach, choose,
compare, conclude, contrast,
convince, criticise, decide,
defend, discriminate,
explain, evaluate, interpret,
judge, justify, measure,
predict, rate, recommend,
relate, resolve, revise, score,
summarise, support,
validate, value.

Examples: Evaluation
• Assess the importance of key participants in bringing
about change in Irish history
• Evaluate marketing strategies for different electronic
business models.
• Appraise the role of sport in health promotion for
young people.
• Predict the effect of change in temperature on the
position of equilibrium…
• Summarise the main contributions of Michael
Faraday to the field of electromagnetic induction.
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Bloom Revisited: Anderson and Krathwohl (2001)

Bloom (1956)
• Knowledge
• Comprehension
• Application
• Analysis
• Synthesis
• Evaluation

Anderson and Krathwohl (2001)
• To remember
~ γνώσεις
• To understand
• To apply
• To analyse
δεξιότητες
• To evaluate
• To create

Analysis, Synthesis, Evaluation – Higher Order
Thinking Skills

42

Laboratory skills
• Operate the range of instrumentation specified in the module safely and
efficiently in the chemistry laboratory.
• Perform titrations accurately and safely in the laboratory.
• Construct simple scientific sketches of geological features in the field.
Clinical Skills
• Perform a comprehensive history and physical examination of patients in the
outpatient setting and the general medical wards, excluding critical care
settings.
• Perform venipuncture and basic CPR.

Presentation skills
• Deliver an effective presentation.
• Demonstrate a range of graphic and CAD communication techniques.
• Perform basic voice and movement tasks (theatre studies).
43

ECTS & Learning Outcomes
• The ECTS credit system is the common
currency for education.

• Learning Outcomes are the common language
for education.
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Medical Education In Europe (MEDINE)
Beginning in 2004, the Tuning (Medicine) Task Force has
now generated and gained widespread consensus on a set
of learning outcomes for primary medical degree
qualifications in Europe.
The outcomes are expressed as a two-level model, with 12
major ‘Level 1’ outcomes, each being further defined by a
set of more detailed ‘Level 2’ outcomes. A further set of
outcomes has been defined under the heading “Medical
professionalism” – many of which are common to graduates
of other disciplines in Higher Education.

Medical EDucation IN Europe 2
Work Package Meeting In Bordeaux 2013

‘Carry out a consultation with a patient’
“Εξέτασε τον ασθενή”
• take a history carry out
physical examination
• make clinical judgements
and decisions
• provide explanation and
advice
• provide reassurance and
support
• assess the patient's mental
state

• πάρε ιστορικό και κάνε
κλινική εξέταση
• κάνε κλινική εκτίμηση και
αποφάσισε
• δώσε εξηγήσεις και
συμβουλές
• σώσε διαβεβαιώσεις και
υποστήριξη
• εκτίμησε την διανοητική
κατάσταση του ασθενούς

‘Assess clinical presentations, order investigations, make
differential diagnoses, and negotiate a management plan’
“Εκτίμησε την κλινική κατάσταση, ζήτα εξετάσεις, κάνε
διαφορική διάγνωση και υποστήριξε ένα σχέδιο αντιμετώπισης”

• recognise and assess the
severity of clinical
presentations
• order appropriate
investigations and interpret
the results
• make differential diagnoses
• negotiate an appropriate
management plan with
patients and carers
• provide care of the dying and
their families
• manage chronic illness

• αναγνώρισε και εκτίμησε την
σοβαρότητα των κλινικών
καταστάσεων
• ζήτα τις κατάλληλες εξετάσεις
και ερμήνευσε τα αποτελέσματα
τους
• κάνε διαφορική διάγνωση
• συζήτησε ένα κατάλληλο σχέδιο
αντιμετώπισης με τους ασθενείς
και αυτούς που τους φροντίζουν
• φρόντισε τους ετοιμοθάνατους
και τις οικογένειες τους
• αντιμετώπισε την χρόνια νόσο

Provide immediate care of medical emergencies, including
First Aid and resuscitation’
“Άμεση αντιμετώπιση επιεγουσών καταστάσεων, πρώτες
βοήθειες και αναζωογόνηση”
• recognise and assess acute
•
medical emergencies
• treat acute medical emergencies •
• provide basic First Aid
•
• provide basic life support and •
cardio-pulmonary resuscitation
according to current European
guidelines
• provide advanced life support •
according to current European
guidelines
• provide trauma care according •
to current European guidelines

Αναγνώρισε και εκτίμησε τα
επείγοντα περιστατικά
Θεράπευσε τα επείγοντα περιστατικά
Πρώτες βοήθειες
Βασική υποστήριξη της ζωής και
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
σύμφωνα με τις τρέχουσες
ευρωπαϊκές οδηγίες (BLS)
Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής
σύμφωνα με τις τρέχουσες
ευρωπαϊκές οδηγίες (ALS)
Φροντίδα τραύματος σύμφωνα με τις
τρέχουσες ευρωπαϊκές οδηγίες
(ATLS)

‘Prescribe drugs’
“Συνταγογράφησε φάρμακα”
• prescribe clearly and
• συνταγογράφησε καθαρά και
accurately
με ακρίβεια
• match appropriate drugs and • συνδύασε φάρμακα και άλλες
other therapies to the
θεραπείες με τα κλινικά
clinical context
δεδομένα
• review the appropriateness • ανασκόπησε την
of drug and other therapies
καταλληλότητα των
and evaluate potential
φαρμακευτικών και άλλων
benefits and risks
θεραπειών και εκτίμησε τα
πιθανά οφέλη και τους
• treat pain and distress
κινδύνους
• αντιμετώπισε τον πόνο και την
δυσφορία

‘Carry out practical procedures’
“Εκτέλση ιατρικών πράξεων”
• measure blood pressure
• venepuncture
• cannulation of veins
• administer IV therapy and use
infusion devices
• subcutaneous and intramuscular
injection
• administer oxygen
• move and handle patients
• suturing
• blood transfusion
• bladder catheterisation
• urinalysis
• electrocardiography
• basic respiratory function tests

•μέτρηση αρτηρικής πίεσης
•φλεβοκέντηση
•καθετηριασμός φλέβας
•ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων και
χρήσης των συσκευών έγχυσης
•υποδόρια και ενδομϋική ένεση
•χορήγηση οξυγόνου
•μετακίνηση και χειρισμός ασθενών
•συρραφή
•μετάγγιση αίματος
•καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως
•μικροσκοπική εξέταση ούρων
•ηλεκτροκαρδιογράφημα
•βασικές δοκιμασίες αναπνευστικής
λειτουργίας

‘Communicate effectively in a medical context’
Αποτελεσματική επικοινωνία σε ιατρικό περιβάλλον
• communicate with patients
• communicate with colleagues
• communicate in breaking bad news
• communicate with relatives
• communicate with disabled people
• communicate in seeking informed consent
• communicate in writing (including medical
records)
• communicate in dealing with aggression
• communicate by telephone
• communicate with those who require an
interprete

•επικοινωνία με ασθενείς
•επικοινωνία με συναδέλφους
•επικοινωνία ενώ μεταφέρεις κακές ειδήσεις
•επικοινωνία με συγγενείς
•επικοινωνία με άτομα με ειδικές ανάγκες
•επικοινωνία ενώ ζητάς συγκατάθεση
γραπτή επικοινωνία (περιλαμβάνει και το
ιατρικό ιστορικό)
•επικοινωνία και αντιμετώπιση της
επιθετικότητας
•τηλεφωνική επικοινωνία
•επικοινωνία με άτομα που χρειάζονται
διερμηνέα

‘Apply ethical and legal principles in medical practice’

“Εφάρμοσε ηθικές και νομικές αρχές κατά την άσκηση
της ιατρικής”
maintain confidentiality
• apply ethical principles and
analysis to clinical care
• obtain and record informed
consent
• certify death
• request autopsy
• apply national and European
law to clinical care

• διατήρησε την εμπιστευτικότητα
• εφάρμοσε τις ηθικές αρχές στην
κλινική πράξη
• εξασφάλισε και κατέγραψε την
συγκατάθεση του ασθενούς μετά
από ενημέρωση
• πιστοποίησε τον θάνατο
• ζήτα αυτοψία
• εφάρμοσε τον εθνικό και
ευρωπαϊκό νόμο στην κλινική
πράξη

Assess psychological and social aspects of a patient’s illness’
“Εκτίμησε τις ψυχολογικές και κοινωνικές πλευρές της
ασθένειας”

assess psychological factors
in presentations and
impact of illness
• assess social factors in
presentations and impact
of illness
• detect stress in relation to
illness
• detect alcohol and
substance abuse,
dependency

• εκτίμησε τις ψυχολογικές
παραμέτρους στην εμφάνιση
και τις επιπτώσεις της νόσου
• εκτίμησε τις κοινωνικές
παραμέτρους στην εμφάνιση
και τις επιπτώσεις της νόσου
• ανίχνευσε το stress σε σχέση
με τη νόσο
• ανίχνευσε την κατάχρηση
αλκοόλ και ουσιών και την
εξάρτηση

‘Apply the principles, skills and knowledge of evidencebased medicine’
“Εφάρμοσε τις αρχές και τις γνώσεις της τεκμηριωμένης
ιατρικής”
• apply evidence to
• εφάρμοσε τις αποδεδειγμένες
practice
πρακτικές
• define and carry out an • προσδιόρισε και
appropriate literature
πραγματοποίησε την
search
κατάλληλη βιβλιογραφική
αναζήτηση
• critically appraise
published medical
• κριτικά αξιολόγησε την
literature
δημοσιευμένη ιατρική
βιβλιογραφία

‘Use

information and information technology effectively
in a medical context’
“Χρησιμοίησε αποτελεσματικά την πληροφορία και την
πληροφορική στα ιατρικά πλαίσια”
• keep accurate and
• κράτησε πλήρες και
complete clinical
ακριβές ιατρικό
records
ιστορικό
• use computers
• χρησιμοποίησε
ηλεκτρονικούς
• access information
υπολογιστές
sources
• χρησιμοποίησε τις
• store and retrieve
πηγές πληροφοριών
information
• αποθήκευσε και
ανάκτησε πληροφορίες

‘Ability to apply scientific principles, method and
knowledge to medical practice and research’

•Δυνατότητα να εφαρμόζεις τις

επιστημονικές αρχές, μεθόδους και
γνώσεις στην κλινική πράξη και έρευνα

‘Promote health, engage with population health issues and work

effectively in a health care system’
“Προώθησε την υγεία, ασχολήσου με θέματα δημόσιας υγείας,
και δούλεψε αποτελεσματικά σε ένα σύστημα παροχής υγείας ”
• provide patient care which minimises
the risk of harm to patients
• apply measures to prevent the spread of
infection
• recognise own health needs and ensure
own health does not interfere with
professional responsibilities
• conform with professional regulation
and certification to practise
• receive and provide professional
appraisal
• make informed career choices
• engage in health promotion at individual
and population levels

•
•
•

•
•
•
•

φρόντισε τους ασθενείς με τρόπο που να
ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο να τους βλάψεις
εφάρμοσε μέτρα που εμποδίζουν την
εξάπλωση των λοιμώξεων
αναγνώρισε τα δικά σου θέματα υγείας και
βεβαιώσου ότι η δική σου υγεία δεν
εμπλέκεται στις επαγγελματικές σου
υποχρεώσεις
συμμορφώσου με τους επαγγελματικούς
κανονισμούς και τις πιστοποιήσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος
δέξου και πρόσφερε την επαγγελματική
αξιολόγηση
κάνε επικλογές που αφορούν την καριέρα σου
μετά από ενημέρωση
ασχολήσου με την προώθηση της υγείας σε
ατομικό και δημόσιο επίπεδο

Outcomes for Medical Professionalism Professional attribute
Ιατρικός επαγγελματισμός και επαγγελματικά χαρακτηριστικά
• probity,

honesty, ethical
commitment
• commitment to maintaining
good practice, concern for
quality
• critical and self-critical
abilities, reflective practice
• empathy
• creativity
• initiative, will to succeed
• interpersonal skills

• ακεραιότητα, εντιμότητα, ηθική
δέσμευση
• δέσμευση για διατήρηση καλής
πρακτικής, φροντίδα για την
ποιότητα
• κριτικές και αυτο-κριτικές
ικανότητες, στοχαστική
πρακτική
• κατανόηση των συναισθημάτων
των άλλων
• δημιουργικότητα
• πρωτοβουλία, θέληση για
επιτυχία
• ικανότητα στις διαπροσωπικές
σχέσεις

Professional working
Επαγγελματική δουλειά
• ability to recognise limits and ask
for help
• capacity to deal with uncertainty
and adapt to new situations
• ability to lead others
• ability to work autonomously when
necessary
• ability to solve problems
• ability to make decisions
• ability to work in a
multidisciplinary team
• ability to communicate with experts
in other disciplines
• capacity for organisation and
planning (including time
management)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ικανότητα για αναγνώριση ορίων και
αναζήτηση βοήθειας
ικανότητα να αντιμετωπίζεις την
αβεβαιότητα και να προσαρμόζεσαι σε
νέες καταστάσεις
ικανότητα να καθοδηγείς άλλους
ικανότητα να εργάζεσαι αυτόνομα όταν
χρειάζεται
ικανότητα να λύνεις προβλήματα
ικανότητα να παίρνεις αποφάσεις
ικανότητα αν εργάζεσαι μέσα σε ομάδα
δάφορων ειδικοτήτων
ικανότητα να επικοινωνείς με ειδικούς
από άλλες ειδικότητες
ικανότητα να οργανώνεις και να
σχεδιάζεις (και να διαχειρίζεσαι τον
χρόνο)

The doctor as expert
Ο γιατρός ως ειδικός
• capacity for analysis and
synthesis
• capacity to learn (including
lifelong self-directed learning)
• capacity for applying knowledge
in practice
• ability to teach others
• research skills

• αναλυτική και συνθετική
ικανότητα
• ικανότητα μάθησης
(συμπεριλαμβάνεται και η
διά βίου αυτοκατευθυνόμενη μάθηση)
• ικανότητα εφαμοργής της
γνώσης στην πράξη
• διαδακτική ικανότητα
• ερευνητική ικανότητα

The global doctor
Ο παγκόσμιος γιατρός
• appreciation of diversity and
multiculturality
• understanding of cultures and
customs of other countries
• ability to work in an
international context
• knowledge of a second
language
• general knowledge outside
medicine

• εκτίμηση της
διαφορετικότητας και της
πολυπολιτισμικότητας
• κατανόηση του
πολιτισμού και των
παραδόσεων άλλων
χωρών
• ικανότητα εργασίας σε
διεθνές πλαίσιο
• γνώση μιας δεύτερης
γλώσσας

Ασφαλής και ποιοτική Ιατρική φροντίδα

“Medicine used to be simple, ineffective and
relatively safe.
It is now complex, effective and potentially
dangerous.”

Eνα μεγάλο ποσοστό ασθενών πεθαίνει από “ιατρικά λάθη”.
Το ιατρικό λάθος αποτελεί το 8ο κατά σειρά αίτιο θανάτου,
τουλάχιστον στην Βόρεια Αμερική, και είναι πάνω από τα
τροχαία, τον καρκίνο μαστού και το AIDS.
Το 2000 δημοσιεύτηκε ένα άρθρο με τίτλο « Τhe err is human:
building a safer health system»[i] από το Institute of Medicine,
προτρέποντας σε βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών από
ιατρικές πράξεις ή παραλήψεις.
Έτσι, η βασική αρχή άσκηση της ιατρικής σήμερα θα πρέπει να
επανέλθει στην Ιπποκρατική αντίληψη: ωφελέειν ή μη βλάπτειν
[(non –maleficence) (primum non-nocere) (above all, do not
harm)].
[i] Konh LT, Corrigan JM, Donaldson MS, eds. Τhe err is
National Academy Press 2000.

human: building a safer health system. Washington DC:

Εκτός της ασφαλούς άσκηση η Ιατρικής θα πρέπει να
είναι και ποιοτική, που σημαίνει ότι οι παρερχόμενες
υπηρεσίες υγειάς στο άτομο και στον πληθυσμό να
αυξάνουν την πιθανότητα του επιθυμητού αποτελέσματος
και να είναι ανάλογο με τις υπάρχουσες γνώσεις της
Ιατρικής επιστήμης. Η ποιότητα της παρερχομένης
υπηρεσίας υγειάς αντικειμενοποιείτε με τις παρακάτω
παραμέτρους:
Αποτελεσματικότητα (Effectiveness)
Αποδοτικότητα (Efficiency)
Βελτιστοποίηση (Optimality)
Αποδοχή (Acceptability)
Νομιμότητα (Legitimacy)
Δικαιοσύνη (Equity)
Αυτονομια (autonomy)

At the end of this talk you should be able to:
1. Describe what is meant by the term learning
outcome.
2. Describe what is meant by the term students’
workload
3. Describe what is meant by the term ECTS
4. Discuss Bloom’s Taxonomy of Educational
Objectives.
5. Apply Bloom’s Taxonomy to help you to write
some learning outcomes.
6. Summarise the advantages of learning outcomes.
7. Assess the problems caused by poorly written
learning outcomes.
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That’s all Folks. Hope
you learned something
about Learning
Outcomes!
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