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Περίληψη

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 
ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, με στόχο 
την τήρηση και τη βελτίωση των προδιαγραφών των 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών που απαιτούνται από το 
Πρότυπο EFQM, ώστε να καλύπτονται οι συνεχώς 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του συνόλου των απο-
δεκτών των υπηρεσιών του ΕΠΑΛ. Με εργαλείο 
επιλογής το Μοντέλο EFQΜ, επιχειρούμε την υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας σε ΕΠΑΛ. Για την εκπαίδευση, η Ολική Ποιότητα είναι η διηνεκής 
προσπάθεια προς το άριστο, την τελειότητα. Αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση των 
διαδικασιών του Εκπαιδευτικού Οργανισμού, στη μείωση των αδυναμιών του 
συστήματος, στην ανάθεση ευθυνών στους μαθητές, στην ομαδική εργασία και 
τη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στη λειτουργία του σχολείου. 
Την αρχική σύγκριση της ΔΟΠ με την Kλασική Διοίκηση ακολουθεί η ανάλυση 
της δομής του EFQM. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα κριτήρια αξιολόγησης που 
απαιτούνται και, τέλος, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία της εφαρμογής του 
στο Επαγγελματικό Λύκειο. 
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Abstract

This paper focuses on the development of a 
Quality Management System, with the aim of 
complying with and improving the specifications 
of the educational services required by the EFQM 
Standard, in order to meet the ever-changing 
requirements of all recipients of EPAL services. With 
the selection of EFQM Model as a tool, we attempt 
the implementation of Total Quality Management 
in EPAL. Total Quality is the perpetual effort towards excellence, perfection. 
It aims at the continuous improvement of the processes of the Educational 
Organization, in the reduction of the weaknesses of the system, in the assignment 
of responsibilities to the students, in the group work and the participation of 
all the bodies involved in the operation of the school.

The initial comparison of the TQM with the Classical Administration is 
followed by the analysis of the structure of the EFQM. Then we present the 
evaluation criteria that are required and finally we describe in detail the 
process of its application in the Vocational Lyceum.

Κατάλογος συντομογραφιών

ΕΠΑΛ: Επαγγελματικό Λύκειο
ΔΟΠ: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
TQM: Total Quality Management (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας)
ΑΔΙΠΠΔΕ: Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση
EFQM: European Foundation for Quality Management (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για 
τη Διοίκηση της Ποιότητας)
EQA: European Quality Award (Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας)
ΕΕΔΕ: Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων 

1. Εισαγωγή

Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι Οργανισμοί αποφασίζουν να ασχοληθούν 
ουσιαστικά με τη Διαχείριση Ποιότητας. Η ανάγκη για Ποιότητα προκύπτει από 
πολλές παραμέτρους. Για παράδειγμα, έχει υπολογιστεί ότι το 25% του ανθρώ-
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πινου δυναμικού κάθε οργανισμού ασχολείται καθημερινά με τη διόρθωση των 
λαθών. Επίσης, το 30% περίπου των εσόδων χάνεται λόγω της παροχής χαμηλής 
ή κακής ποιότητας υπηρεσιών. 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όμως ενός Οργανισμού δεν προέρχεται μόνο 
από το κόστος των υπηρεσιών του, ούτε από τις ίδιες τις υπηρεσίες, οι περισσότε-
ρες από τις οποίες αντιγράφονται εύκολα. Προέρχεται από την ανώτερη Ποιότητα 
σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Συνεπώς, η ανάγκη για Ποιότητα αποτελεί την 
προστιθέμενη αξία που αναζητεί ο πολίτης. 

Η σύγχρονη έννοια της υπηρεσίας αποτελείται από δύο αναπόσπαστα στοιχεία: 
α) Τεχνικά χαρακτηριστικά και β) εξυπηρέτηση (Βουρλιώτου, 2013).

Τι είναι όμως Ποιότητα; Πολλοί θεωρητικοί κι ερευνητές, με σκοπό να ορίσουν 
τον όρο «Ποιότητα», χρησιμοποιούν φράσεις όπως: Ανάγκες των καταναλωτών, 
Ικανοποίηση απαιτήσεων (Oakland), Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις (Crosby), 
Ικανοποίηση του πελάτη (Peter), (Μπουρλετίδης, 2013). 

Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9000:2008 3.1.1, ως Ποιότητα ορίζεται το 
σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που ικανο ποιούν 
απαιτήσεις. 

Στην εξελικτική πορεία της Ποιότητας, το τελευταίο στάδιο είναι η Διοίκηση 
Ολικής Ποιότητας (TQM), η οποία αποτελεί τη διοικητική φιλοσοφία για τη βελ-
τίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης ως σύνολο. 

Κατά τη σύγκριση της Κλασικής Διοίκησης και της ΔΟΠ, διαπιστώνουμε ότι η 
Κλασική Διοίκηση είναι συγκεντρωτική και παράγει πρόχειρες λύσεις διορθωτικού 
κυρίως χαρακτήρα, σε αντίθεση με τη ΔΟΠ, που είναι συμμετοχική, αποκεντρω-
τική, αλλά και προσεγγίζει δομημένα την ανίχνευση κι επίλυση προβλημάτων.

Παρατηρούμε επίσης ότι η Κλασική Διοίκηση αντιδρά εκ των υστέρων πυρο-
σβεστικά, ενώ στη ΔΟΠ δημιουργούνται μόνιμοι μηχανισμοί πρόβλεψης. Την 
Κλασική Διοίκηση χαρακτηρίζει ο βραχυχρόνιος προγραμματισμός, με στόχο την 
επίτευξη αποτελεσμάτων με όποιο κόστος, σε αντίθεση με τη ΔΟΠ, στην οποία 
κυριαρχεί ο μακροχρόνιος προγραμματισμός, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και 
τη μείωση του κόστους. 

Η ΔΟΠ προλαβαίνει τα λάθη και παρακινείται από την ικανοποίηση του πελά-
τη, ενώ η Κλασική Διοίκηση περιορίζεται να ελέγχει τα λάθη μετά από κάποια 
δράση και παρακινείται από το κέρδος αποκλειστικά. Όσον αφορά τις αποφάσεις, 
στη ΔΟΠ βασίζονται σε συλλογικές διεργασίες, οριζοντίως και καθέτως του οργα-
νισμού, ενώ στην Κλασική Διοίκηση βασίζονται στις απόψεις της μειοψηφίας. 

Τέλος, η ΔΟΠ υπερέχει γιατί χρησιμοποιεί το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό 
και πόρους, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε αντίθεση 
με την Κλασική Διοίκηση, που λειτουργεί χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό και 
σχεδιασμό (Βουρλιώτου, 2013).

Στο πεδίο της Εκπαίδευσης, η Ολική Ποιότητα ορίζεται ως:
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H διηνεκής προσπάθεια προς το άριστο, την τελειότητα και αποβλέπει (Ζαβλά-
νος, 2003):
• Στη μείωση των αδυναμιών του συστήματος.
• Στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών.
• Στην ανάθεση ευθυνών και στους μαθητές.
• Στην υιοθέτηση μεθόδων που οδηγούν στην αποτελεσματική και κριτική μάθηση.
• Στην ομαδική εργασία και την ενδυνάμωση των ατόμων.
• Στη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στη λειτουργία του σχολείου.

Στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, η απόφαση για την ανάπτυξη Συστή-
ματος Διαχείρισης Ποιότητας προέρχεται από τη διττή ανάγκη βελτιστοποίησης 
των διεργασιών του οργανισμού και της ικανοποίησης των ολοένα αυξανόμενων 
απαιτήσεων των αποδεκτών των υπηρεσιών του, δηλαδή των μαθητών.

Τα στάδια ανάπτυξης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:
• Σχεδιασμός του Συστήματος.
• Προετοιμασία Τεκμηρίωσης.
• Εφαρμογή του Συστήματος.
• Επιθεώρηση του Συστήματος.
• Πιστοποίηση του Συστήματος.

Τα επίπεδα τεκμηρίωσης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:
• Εγχειρίδιο Ποιότητας.
• Εγχειρίδιο Διαδικασιών Λειτουργίας του Οργανισμού.
• Έντυπα ( Έγγραφα) του Συστήματος.
• Αρχεία του Συστήματος.

Τα εμπόδια στην εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε έναν 
Δημόσιο Οργανισμό είναι:
• Έλλειψη υποστήριξης.
• Αντίδραση του προσωπικού.
• Αντίσταση στις ποιοτικές βελτιώσεις από φόβο:

«Μπορώ να μάθω νέους τρόπους εργασίας;»
«Μπορώ να ανταποκριθώ στις νέες προσδοκίες;»

• Απροθυμία για ανάληψη ευθυνών και συγκεκριμένης συμβολής στις αλλαγές.
• Απροθυμία για προώθηση της αλλαγής.
• Υπάρχει πιθανότητα «τιμωρίας», αν ανακαλύψουν πως ο τρόπος που δούλευα 

ως σήμερα ήταν λάθος;
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1.1. Παραδείγματα εφαρμογής της ΔΟΠ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Με τον ν. 4142/9-4-2013, ιδρύθηκε η «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (ΑΔΙΠΠΔΕ), με διεθνή ονομασία 
«Authority for Quality Assurance in Primary and Secondary Education». 

Αποστολή της είναι η Διασφάλιση υψηλής Ποιότητας εκπαιδευτικού έργου 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το 2011 μπήκε σε πιλοτική εφαρμογή από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού το πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στη 
διά βίου μάθηση.

Το 2010 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με επιτυχία από τη Διεύθυνση Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Σερρών η διαδικασία πιστοποίησής της κατά το 
διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000.

Το 1999-2000 πραγματοποιήθηκε το Πρόγραμμα «Πιλοτικής Εφαρμογής της 
ΔΟΠ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», στο οποίο συμμετείχαν 5 σχολεία της 
Ελληνικής Περιφέρειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στόχος 
του προγράμματος ήταν η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών μέσα από εναλ-
λακτικές μεθόδους διδασκαλίας (Αλατζόγλου).

2. Η δομή του μοντέλου EFQM 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση της Ποιότητας (European Foundation for 
Quality Management – EFQM) ιδρύθηκε το 1988 από τις δεκατέσσερις επιφανέ-
στερες επιχειρήσεις της δυτικής Ευρώπης, όταν πολλές από τις σημαντικότερες 
επιχειρήσεις της συνειδητοποίησαν ότι ο μόνος τρόπος επιβίωσής τους ήταν ο 
μεγαλύτερος προσανατολισμός στην ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών. 

Έδρα του οργανισμού είναι οι Βρυξέλλες και σήμερα η κύρια δραστηριότη-
τά του είναι η ανάπτυξη, προβολή και διάδοση των αρχών της ΔΟΠ (Διοίκηση 
Ολικής Ποιότητας). Το μοντέλο ποιότητας EFQM είναι ένα πρακτικό εργαλείο, το 
οποίο βοηθά την κάθε επιχείρηση να «αυτο-αξιολογείται» σε όλους τους σημα-
ντικούς τομείς (κριτήρια), όπως αυτοί καθορίζονται από το μοντέλο, έτσι ώστε να 
εντοπιστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης.

H διαδικασία της αυτo-αξιολόγησης επιτρέπει σε έναν Οργανισμό να εντοπίζει 
τα δυνατά του σημεία, αλλά και εκείνα που χρήζουν βελτίωσης, με σκοπό να προ-
χωρήσει συστηματικά σε ένα πρόγραμμα συνεχούς αυτο-βελτίωσης (Κονδύλης). 

Γιατί όμως θα έπρεπε κάποιος να επιλέξει να χρησιμοποιήσει το μοντέλο 
αριστείας EQA (European Quality Award); Σύμφωνα με την ΕΕΔΕ, το EQA 
αποτελεί:
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• Εργαλείο αυτο-αξιολόγησης. 
• Tρόπο σύγκρισης με άλλους οργανισμούς (benchmarking).
• Oδηγό για την ανίχνευση περιοχών που χρειάζονται βελτίωση.
• Mια δομή για το σύστημα διοίκησης του οργανισμού.

Το μοντέλο EFQM αποτελείται από εννέα κριτήρια, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε 
αποτελούν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί o Οργανισμός, για να καταλήξει 
στα επόμενα τέσσερα, τα οποία αποτελούν τα αποτελέσματα της αυτο-αξιολόγησης.

Τα εννέα κριτήρια είναι: 
Προϋποθέσεις Αποτελέσματα αυτο-αξιολόγησης 
Ηγεσία Αποτελέσματα εργαζομένων 
Ανθρώπινο δυναμικό Αποτελέσματα πελατών
Πολιτική & Στρατηγική Αποτελέσματα κοινωνικού συνόλου 
Συνεργασίες & Πόροι Αποτελέσματα απόδοσης

Τρόπος αξιολόγησης στο μοντέλο EFQM
• Αυτο-αξιολόγηση του Οργανισμού και επιλογή τριών βελτιωτικών δράσεων.
• Προγραμματισμός και υλοποίηση των τριών βελτιωτικών δράσεων.
• Μελέτη των δράσεων και ανατροφοδότηση από τους αξιολογητές.
• Επιτόπια αξιολόγηση από την ομάδα των αξιολογητών και απόφαση πιστο-

ποίησης.

Κριτήρια της βαθμολόγησης αποτελούν το ίδιο το μοντέλο, αλλά και η μέθο-
δος RADAR, η οποία αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: 

Αποτελέσματα (Results), Προσέγγιση (Approach), Εφαρμογή (Deployment), 
Αξιολόγηση και Τελειοποίηση (Assessment & Refine).

Η βαθμολόγηση γίνεται σε κλίμακα 0-1.000 βαθμοί.

3. Εφαρμογή του μοντέλου EFQM σε ΕΠΑΛ

Στην παρούσα εργασία, στα πλαίσια της εφαρμογής της ΔΟΠ στην Εκπαίδευση, 
θα επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για έναν 
Εκπαιδευτικό Οργανισμό και συγκεκριμένα για ένα Επαγγελματικό Λύκειο. 

Επιλέξαμε το μοντέλο EFQM ως μια επιλογή δυνητικής αριστείας. Το μοντέ-
λο αριστείας του EFQM δεν βασίζεται στη φιλοσοφία της «εκ των άνω προς τα 
κάτω» προσέγγισης. Βασίζεται στην ιδέα ότι όλοι συνεργάζονται, με στόχο την 
ανάδειξη δυνατών αλλά και αδύνατων σημείων και την εφαρμογή των απαραί-
τητων σχεδίων βελτίωσης. Κάθε μέλος του οργανισμού φέρει την ίδια ευθύνη 
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για την επιτυχία. Επιπλέον, προσφέρει ένα καλά σχεδιασμένο πλαίσιο ενεργειών 
για τον προσδιορισμό τομέων βελτίωσης και τη δημιουργία σχεδίου προόδου με 
συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Στο σχέδιό 
μας αποτυπώνονται ξεκάθαρα βασικές πληροφορίες σχετικά με τη Δέσμευση 
της Διοίκησης-Ηγεσίας, την Πολιτική της Ποιότητας, τη Διαχείριση ανθρώπινων 
πόρων, τους στόχους της Ποιότητας, αλλά και τη μέτρηση της ικανοποίησης των 
αποδεκτών των υπηρεσιών που προσφέρει το Δημόσιο αυτό ΕΠΑΛ. 

3.1. Όραμα Διοίκησης ΕΠΑΛ – Δέσμευση

Το ΕΠΑΛ, το οποίο αναφέρουμε εδώ σαν παράδειγμα, είναι εκπαιδευτικός οργα-
νισμός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εξυπηρετεί οικογένειες της ευρύτε-
ρης περιοχής. Έχει δε πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.

Η Δέσμευση της διοίκησης του ΕΠΑΛ, η οποία διατυπώνεται παρακάτω, είναι 
απαραίτητη για την έναρξη της εφαρμογής του EFQM στο σχολείο αυτό. Αναρ-
τάται σε εμφανές σημείο στον χώρο του ΕΠΑΛ.

Η Διοίκηση και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΕΠΑΛ έχουν στόχο: τη 
συνεχή βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής, με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκομένων. Το σχολείο δεσμεύεται να παρέχει, σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, την καλύτερη 
δυνατή εκπαίδευση μέσα σε κλίμα ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με 
σκοπό οι μαθητές του:
• Να ενεργούν ως ελεύθεροι πολίτες.
• Να αναπτύξουν την ικανότητα της επικοινωνίας και τη συνεργατικότητα.
• Να καλλιεργήσουν την προσωπικότητά τους.
• Να αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις.
• Να εκπαιδευτούν πώς να μαθαίνουν.
• Να συμμετέχουν στις πολιτιστικές δραστηριότητες και να εκφράζονται δημιουρ γικά.
• Να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα (ατομικά και συλλογικά).
• Να μεριμνούν για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Η Διοίκηση ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας και του 
περιβάλλοντός της στη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας εκπαίδευσης και επεν-
δύει στη δημιουργικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Ενισχύει και προω θεί την 
κριτική σκέψη εκπαιδευτικών και μαθητών για τη συνεχή βελτίωση του έργου τους.

Η Διοίκηση επιδιώκει την εμπλοκή κάθε ενδιαφερόμενου θεσμικού ή μη θεσμι-
κού φορέα, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της προσπάθειάς της και είναι ανοικτή 
σε κάθε πρόταση που θα συμβάλλει στη βελτίωση αυτή.

Η Διοίκηση του ΕΠΑΛ εγγυάται τη συνεχή προσπάθεια για την αναβάθμιση 
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της εκπαίδευσης, την οποία προσφέρει μέσω της θεσμοθετημένης και της κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούμενης διαδικασίας επιμόρφωσης του 
στελεχιακού της δυναμικού. 

Η Διοίκηση του ΕΠΑΛ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας (γονείς, 
μαθητές, εκπαιδευτικούς) και στις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, και λαμβάνει 
σοβαρά υπόψη οποιαδήποτε πρόταση, υπόδειξη, αντίρρηση, τόσο των μαθητών 
του και των γονέων τους όσο και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτό.

Η Διοίκηση του ΕΠΑΛ δημιουργεί εργαλεία μέτρησης της απόδοσης της σχο-
λικής μονάδας και εξασφαλίζει ότι οι στόχοι για την Ποιότητα της Εκπαίδευσης, 
που έχουν καθιερωθεί στις σχετικές διαδικασίες του σχολείου, είναι μετρήσιμοι 
και ότι, εάν και όπου απαιτείται, θα αναθεωρούνται.

3.2. Εγχειρίδιο Διαδικασιών σχεδίου βελτίωσης εκπαιδευτικού έργου

Η σύνταξη του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΕΠΑΛ γίνεται βάσει του πρωταρ-
χικού μας στόχου, που είναι η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαι-
δευτικού έργου.

Πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένο, με ξεκάθαρους στόχους και προτε-
ραιότητες.

Γιατί επιλέξαμε την εφαρμογή της Σχολικής αυτο-αξιολόγησης; 
Η αυτο-αξιολόγηση στην Εκπαίδευση στοχεύει στη βελτίωση της Ποιότητας 

του εκπαιδευτικού έργου. Αποτελεί το εργαλείο για να προσδιοριστούν οι τομείς 
που χρειάζονται βελτίωση, δηλαδή να βελτιωθεί η διττή διαδικασία διδασκαλίας 
– μάθησης, να βελτιωθεί η διαδικασία οργάνωσης του σχολείου, να ενεργοποιη-
θούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ώστε να εμπλακούν στη διαδικασία, να ενθαρρυνθεί 
η συναδελφικότητα ώστε να επιτευχθεί ο κοινός στόχος, να υπάρχει σταθερός 
προσανατολισμός προς την αριστεία. 

Η πραγματοποίηση της αυτο-αξιολόγησης του ΕΠΑΛ θα είναι βασισμένη στα 
εννέα κριτήρια του μοντέλου αριστείας του EFQM. Θα υπάρχει ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων και σχεδιασμός των ενεργειών για την επίτευξη προόδου.

Ακολουθεί η ανάπτυξη των δράσεων για τη βελτίωση. Η διαδικασία αυτή απο-
τελεί και τη δέσμευση του ΕΠΑΛ στην αριστεία (Committed to excellence). Αρχικά, 
θα προσδιορίσουμε τους στόχους του σχολείου: «Πού επιθυμούμε να φτάσουμε;».

Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε την Εσωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτι-
κού Έργου: «Ποια είναι η Ποιότητα της Εκπαίδευσης που εξασφαλίζουμε στο ΕΠΑΛ;».

Ακολουθούν:
• Σχεδιασμός και οργάνωση.
• Συλλογή και ανάλυση δεδομένων.
• Ερμηνεία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.



TΕΥΧΟΣ 7  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.210

Στον σχεδιασμό δράσης ουσιαστικά απαντούμε στην ερώτηση: «Ποιες ενέρ-
γειες πρέπει να γίνουν για να βελτιώσουν το σχολείο μας;». Στο επόμενο βήμα 
υλοποιούμε τις επιλεγμένες δράσεις. 

Τέλος, παρακολουθούμε και αξιολογούμε τις δράσεις: «Τι πρόοδο πραγματο-
ποιήσαμε;».

Για τις τρεις φάσεις της αυτο-αξιολόγησης χρησιμοποιούμε τους Δείκτες 
Ποιότητας του Εκπαιδευτικού Έργου, που μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε την 
ποιότητα της εκπαίδευσης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, να εντοπίσουμε τις 
περιοχές που απαιτούν πιο συστηματική διερεύνηση και διευκολύνουν τις απο-
φάσεις μας για δράση σε σχέση με περιοχές που αποδεικνύονται επιτυχείς ή 
προβληματικές για το ΕΠΑΛ.

Συνοπτικά, οι Δείκτες Ποιότητας χωρίζονται στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
Διαχείριση και Αξιοποίηση Πόρων, Σχέσεις-Κλίμα, Εκπαιδευτικές Διαδικασίες, 

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα. 

3.3. Διαδικασία εκτίμησης παρεχόμενου έργου εκπαίδευσης

Στη φάση αυτή, η αξιολόγηση στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πρώτης συνολι-
κής εκτίμησης για το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο της Σχολικής Μονάδας. Το 
κύριο ερώτημα είναι: «Πόσο καλό είναι το σχολείο μας;».

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας, αποτιμώντας την κατάσταση του σχολείου, 
επιχειρούν να δώσουν μια απάντηση στο ερώτημα με κάθε έναν από τους 17 
δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

Η εικόνα του σχολείου που προκύπτει παρέχει μια άμεση ανατροφοδότηση για 
τους τομείς στους οποίους το σχολείο πλεονεκτεί ή υστερεί. Οι εμπλεκόμενοι στη 
διαδικασία αυτή μπορεί να είναι, εκτός από το σύνολο των μελών της Σχολικής 
Μονάδας, και εκπρόσωποι των μαθητών αλλά και των γονέων.

Η απόφαση για τη συμμετοχή των γονέων και των μαθητών εξαρτάται από 
τον Σύλλογο Διδασκόντων. Συνιστάται όμως η συμμετοχή τους στη διαδικασία, 
ώστε η εκτίμηση για την εικόνα του σχολείου να είναι εγκυρότερη. 

Η ανάπτυξη της διαδικασίας είναι η οργανωμένη συζήτηση σε ομάδες, κατά 
την οποία τα μέλη κάθε ομάδας συζητούν για την κατάσταση του σχολείου τους 
σε κάθε δείκτη. 

Μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης, διαμορφώνουν και καταγρά-
φουν την κοινή θέση της ομάδας. Τέλος, οι εκπρόσωποι των ομάδων συνθέτουν 
και καταγράφουν την τελική θέση για την κατάσταση του σχολείου σε σχέση με 
κάθε δείκτη ποιότητας.

Τα αποτελέσματα της συζήτησης για την εικόνα του σχολείου, για κάθε ομάδα 
χωριστά, είναι δυνατόν να αποτυπωθούν με τη χρήση τετράβαθμης αριθμητικής 
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κλίμακας (1-4) για κάθε δείκτη, όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 
3-καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβα-
ρά προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή από τις ομάδες τριών τουλά-
χιστον δεικτών, τους οποίους η Σχολική Μονάδα αποφασίζει να διερευνήσει σε 
βάθος στη δεύτερη φάση της αυτο-αξιολόγησης. Η κάθε ομάδα, στο σημείο αυτό, 
απαρτίζεται από 6 συνολικά μέλη, 2 από τους εκπαιδευτικούς, 2 από γονείς και 
2 από μαθητές.

Στη συνέχεια ορίζεται πρακτικογράφος και συντονιστής, γίνεται παρουσίαση 
της έκθεσης κάθε ομάδας ξεχωριστά, διαπραγμάτευση θέσεων και απόψεων και, 
τέλος, διαμόρφωση και καταγραφή της τελικής θέσης.

Η ανάπτυξη της διαδικασίας για τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχο-
λείου υπολογίζεται ότι απαιτεί 2-3 συνεδρίες και περίπου 2 εβδομάδες για την 
ολοκλήρωσή της.

3.4. Διερεύνηση δεικτών ποιότητας

Η συστηματική διερεύνηση δεικτών αποτελεί τον κύριο κορμό της εσωτερικής 
αξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, αλλά παράλληλα και τον πυρήνα κάθε νέου 
κύκλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Μέσω της διαδικασίας αυτής, εντοπίζονται 
τα προβλήματα, αναδεικνύονται οι δυνατότητες για την επίλυσή τους και τεκμη-
ριώνονται οι αποφάσεις για δράση και βελτίωση.

Κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς, το σχολείο διερευνά τρεις τουλάχιστον 
δείκτες από το σύνολο των δεικτών ποιότητας. Οι συμμετέχοντες στη φάση αυτή 
είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά και μαθητές, γονείς. Οι 
ομάδες αυτές, σύμφωνα με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορούν 
να συμμετέχουν στη διαδικασία είτε ως πηγές άντλησης πληροφοριών είτε ως 
συνεργάτες στη διερεύνηση 2 δεικτών. Σε κάθε ομάδα ορίζεται συντονιστής και 
ένα μέλος που κρατά τα πρακτικά.

Μετά τη διερεύνηση κάθε δείκτη, δίνουμε σε όλους τους εκπαιδευτικούς ή και 
σε γονείς, μαθητές μια σειρά προτάσεων-σημείων για βαθμολόγηση, που συνι-
στούν ένα αποτελεσματικό σύστημα λήψης αποφάσεων.

3.5. Διαμόρφωση προγραμμάτων δράσης

Αφού ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες για την τρέχουσα σχολική χρονιά, ο σύλ-
λογος χωρίζεται σε ομάδες δράσης για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση λεπτο-
μερούς Προγράμματος για κάθε δράση.
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Τα μέλη της κάθε Ομάδας Δράσης προσδιορίζουν τους στόχους της δράσης, τα 
κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της επίτευξης κάθε στόχου, 
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής τους. Επίσης, ορίζουν το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίηση και παρακολούθησή τους.

Τέλος, προσδιορίζουν τους πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική υλο-
ποίηση της Δράσης, το ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική υποδομή, τον χρόνο. 

Στη συνέχεια, η κάθε Ομάδα Δράσης συντάσσει το Πρόγραμμα Δράσης και 
το υποβάλλει στην ολομέλεια για διαμόρφωση και έγκριση. Αφού όλοι συμφω-
νήσουν και το αποδεχθούν, η Ομάδα Δράσης που το συνέταξε αναλαμβάνει την 
υλοποίηση και την παρακολούθησή του.

3.6. Παρακολούθηση και αξιολόγηση Προγραμμάτων Δράσης

Το στάδιο της υλοποίησης κάθε Προγράμματος Δράσης ολοκληρώνεται με την 
αξιολόγηση της εφαρμογής του από την Ομάδα Δράσης, που επιχειρεί να απα-
ντήσει στην ερώτηση «Τι πρόοδο κάναμε;», αξιολογώντας:
• Τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν. 
• Τα αποτελέσματά τους σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί.
• Τα αποτελέσματα των Δράσεων σε σχέση με τη γενική λειτουργία και τα εκπαι-

δευτικά επιτεύγματα του σχολείου.

3.7. Εξωτερική αξιολόγηση 

Μετά την επιλογή και την υλοποίηση των τριών βελτιωτικών δράσεων, εξωτε-
ρικοί αξιολογητές μελετούν τις δράσεις βελτίωσης και δίνουν ανατροφοδότηση 
στο ΕΠΑΛ.

Σε χρονικό διάστημα 6-9 μηνών από την έναρξη της εφαρμογής του EFQM στον 
Εκπαιδευτικό Οργανισμό, πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη από τους αξιολο-
γητές. Ακολουθεί η αναφορά επικύρωσης και η απόφαση πιστοποίησης αριστείας.

4. Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία παρουσιάσαμε τον τρόπο ανάπτυξης ενός Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας για έναν Εκπαιδευτικό Οργανισμό, το ΕΠΑΛ. Επιλέξαμε 
ως εργαλείο το μοντέλο ΕFQM, το οποίο αποτελεί επιλογή αυτο-αξιολόγησης, 
αλλά και δυνητικής αριστείας. 
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Η εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο ΕΠΑΛ είναι απόρροια της ανά-
γκης βελτιστοποίησης του εργασιακού περιβάλλοντος και των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών του ΕΠΑΛ. Επίσης, καλύπτει την ανάγκη μείωσης του κόστους της «Μη 
ποιότητας», αλλά και τη μείωση της σπατάλης χρόνου, πόρων και επικαλύψεων.

Επιχειρήσαμε τη βελτίωση της ομαδικής εργασίας, αλλά και την αύξηση του 
ενδιαφέροντος και του ηθικού όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία. Τέλος, 
επιδιώξαμε την ικανοποίηση των ολοένα αυξανόμενων απαιτήσεων των αποδε-
κτών των υπηρεσιών του ΕΠΑΛ.

Κατά την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτυπώνονται 
ξεκάθαρα βασικές πληροφορίες σχετικά με τη Δέσμευση Διοίκησης-Ηγεσία, την 
Πολιτική Ποιότητας, τη Διαχείριση ανθρώπινων πόρων, τους στόχους Ποιότη-
τας του εκπαιδευτικού οργανισμού, τη μέτρηση ικανοποίησης των αποδεκτών 
υπηρεσιών του ΕΠΑΛ. Τέλος, τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του μοντέ-
λου EFQM μπορούν να μετρηθούν βάσει προκαθορισμένων δεικτών απόδοσης. 

Η επιλογή του μοντέλου EFQM, που έχει ως βασική αξία την αριστεία, εκφρά-
ζει την αντίθεση με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που στηρίζεται στη λογική του 
ελάχιστου κοινού παρονομαστή. Η αριστεία, όχι μόνον δεν παραβιάζει την αρχή 
της ισότητας, αλλά την αναδεικνύει και την υπηρετεί. Μέσω της εφαρμογής της 
ΔΟΠ, με εργαλείο το μοντέλο EFQM στο ΕΠΑΛ, επιθυμούμε για κάθε μέτοχο αυτής 
της διαδικασίας το «αιέν αριστεύειν».
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