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Δπραξηζηίεο
Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο,
θχξην Καλά Άγγειν γηα ηελ θαζνδήγεζε , ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη ηηο παξαηεξήζεηο
ηνπ. Δπίζεο ηελ Κπξία Μαληά Αηθαηεξίλε, θαζεγήηξηα ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο γηα ηελ
ελζάξξπλζε θαη ηελ πνιχηηκε βνήζεηά πνπ κνπ παξείρε ζε φιε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ
νινθιήξσζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.
Νηψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπλέβαιαλ
ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, αληαπνθξηλφκελνη ζην θάιεζκα λα απαληήζνπλ ζην
εξσηεκαηνιφγην, ζπκβάιινληαο έηζη ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο.
Σέινο επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ κε ζηεξίδεη, κε εκπηζηεχεηαη θαη κνπ δίλεη δχλακε
ζε φιεο ηηο πξνζπάζεηέο πνπ θάλσ, θαζψο θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα, πνπ ππήξμαλ ζπλνδνηπφξνη κνπ ζε απηφ ην σξαίν ηαμίδη… ηεο γλψζεο
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ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Πεξίιεςε
Ζ αλάγθε παξνρήο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο φισλ
ησλ βαζκίδσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη

δηαρξνληθά αληηθείκελν πνιιψλ

ζπδεηήζεσλ θαη εξεπλψλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Ζ απφδνζε ηεο επέλδπζεο ζε
πνηνηηθή εθπαίδεπζε είλαη πξνο φθεινο φρη κφλν ησλ εθπαηδεπφκελσλ αιιά θαη νιφθιεξεο
ηεο θνηλσλίαο . Σν πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ λέσλ ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή
αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ ζηελ επεκεξία ηνπ ζπλφινπ
ηεο θνηλσλίαο. ηε δηακφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε θαηάιιειε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ.
Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο απνηειεί

κηα δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη κεζνδνινγία

δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, κε ζηφρν ηε δηαξθή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ

κε ηε ζπκκεηνρή φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ

ηθαλνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ απνδέθηε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
θνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο
δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εγεζία, ζην αλζξψπηλν
δπλακηθφ, ηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη. Γηα ην ιφγν
απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα, βαζηδφκελε ζηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ην κνληέιν
αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο EFQM (European Foundation for
Quality Management) . Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,

απφ ηνπο νπνίνπο δεηήζεθε λα

απνηππψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ πνπ
θαζνξίδνπλ ηνπο ηέζζεξεηο ππφ εμέηαζε παξάγνληεο . Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ
φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (65%)

ραξαθηεξίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε κνλάδα ηνπο ην πνιχ κεηξίνπ επηπέδνπ θαη
αθνινχζσο έλα πνζνζηφ 35%
επηπέδνπ.

ραξαθηεξίδεη ηελ πνηφηεηα

πςεινχ θαη πνιχ πςεινχ

Απφ ηελ έξεπλα αλαδείρζεθε ε ζεκαζία ηνπ επηπέδνπ ηεο εγεζίαο , ησλ
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αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο .
Λέμεηο θιεηδηά: Γηνίθεζε Οιηθήο πνηφηεηαο, Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, Μνληέιν
αξηζηείαο EFQM, Πνηφηεηα ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο.
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TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SECONDARY
EDUCATION

Abstract
The need for quality education by educational organizations at all levels of the education
system has been the subject of much discussion and research at national and international
level. The return on investment in quality education is for the benefit not only of the trainees
but also of the whole society. The high educational level of the youth contributes to the
economic upgrading of the country to the prosperity of the society as a whole.
An important parameter in shaping the characteristics that will determine the quality of
the education provided in the educational process is the proper administration of the
educational organizations. Total Quality Management is a different management philosophy
and methodology aimed at the continuous improvement of the provided product with the
participation of all human resources and the satisfaction of the final recipient .
The purpose of this dissertation is to investigate the application of total quality
management in the operation of secondary education units and in particular the factors related
to leadership, human resources, policy and strategy and the processes followed. For this
reason, a quantitative survey was conducted based on the criteria of the European Foundation
for Quality Management (EFQM) model of quality and business excellence evaluation.
The sample of the research consisted of 63 secondary school teachers who were asked to
express their opinion on the characteristics of school operation that determine the four factors
under consideration. The research results showed that the largest percentage of teachers, 65%,
assess the quality of educational services offered by their unit as moderate and a percentage
of 35% characterizes the quality as high and very high level. The research highlighted the
importance of leadership, human resources and management processes in determining the
quality of education services provided.
Keywords: Total Quality Management, Secondary education, EFQM model , Quality of education services.
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ΔΗΑΓΩΓΖ
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Διιάδα βξέζεθε θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο
, ε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ αθνινχζεζε είρε σο απνηέιεζκα λα δηαλχζεη κηα δχζθνιε
νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ επεξέαζε πνιιαπιά πεδία θαη ζεζκνχο ( πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο ),
έλαο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ε εθπαίδεπζε. Οη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο
κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζπληεινχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε παγθφζκηα θιίκαθα έρνπλ άκεζν
αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία αιιάδνληαο ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν. Οη αλαδεηνχκελεο γλψζεηο
θαη δεμηφηεηεο απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ

απμάλνληαη ζπλέρεηα.

Οη

αλάγθεο

πνπ

δηακνξθψλνληαη αζθνχλ πηέζεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηδξχκαηα γηα αιιαγέο θαη
κεηαξξπζκίζεηο. Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα

γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα λέα θνηλσληθά

δεδνκέλα ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ, νθείινπλ λα αλαπξνζαξκφζνπλ φρη κφλν ηε δηδαθηέα
χιε αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο.
Χο εθ ηνχηνπ φιεο νη ρψξεο ππνρξεψλνληαη λα εθζπγρξνλίζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο
ζπζηήκαηα κε βαζηθνχο άμνλεο αλαθνξάο α) ηε δεκηνπξγία επέιηθησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ,
ηθαλψλ λα επηδέρνληαη ζπλερείο αιιαγέο, θαη β) ηελ εγθαζίδξπζε κεραληζκψλ θαη
δηαδηθαζηψλ ζπλερνχο ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο
(Γ. Βιάρνο, 2008).
Χζηφζν, ηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ
νδεγνχλ ζηελ εμαζζέλεζε θαη ππνιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (αίηεο 2008).
Τπάξρεη ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε, έιιεηςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη
ρξφλνπ κε απνηέιεζκα ηε δπζθνιία ζηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ηεο γλψζεο. Γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ απαηηείηαη

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ

θαη άπισλ πφξσλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επηηεπρζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν νη ζηφρνη ηεο
εθπαίδεπζεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, γηα λα αλαιάβεη ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα έλα πην
ελεξγφ ξφιν ζα πξέπεη λα δηνηθεζεί απνηειεζκαηηθά, θαη λα δηακνξθψζεη θαηάιιειν
πεξηβάιινλ κάζεζεο αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο φισλ ησλ κειψλ ηεο.
Αλαδεηψληαο ηε

βηβιηνγξαθία παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλεηψλ

πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηεο εθαξκνγήο κνληέισλ πνηφηεηαο ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θπξίσο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σα νθέιε πνπ ζα κπνξνχλ λα
απνθνκίζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα είλαη πνιιαπιά θαη κεγίζηεο ζεκαζίαο (Μπξίληα ,

1

2008). Ζ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε κνληέινπ ή πξνηχπσλ πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε νθείιεη
λα πξνζαξκνζηεί ζην ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο.
Έλα κέζν γηα λα

εθζπγρξνληζηνχλ

ηα εθπαηδεπηηθά

Ηδξχκαηα είλαη ε εθαξκνγή ηεο

θηινζνθίαο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ). Ζ ΓΟΠ αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο σο κηα
θηινζνθία απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο σο κηα
ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίηεπμε άξηζησλ απνηειεζκάησλ. ηε καθξφρξνλε εθαξκνγή ηεο ζηνλ
επηρεηξεκαηηθφ θιάδν, έρεη απνδείμεη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάζε νξγαληζκφ θαη
επηρείξεζε , σο έλα εξγαιείν δηνίθεζεο πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ηα απνηειέζκαηα.
Ζ πνηφηεηα είλαη κηα έλλνηα ζχλζεηε πνπ είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία
ππάξρεη ε ηάζε λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε πξνδηαγξαθψλ ή απαηηήζεσλ απφ ηνπο
πειάηεο ή θαη ηα δχν. Δμίζνπ δχζθνιν είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ζεσξεηηθή κειέηε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ
θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κνληέινπ δηνίθεζεο ηεο ΓΟΠ γηα ηελ πξνψζεζε

ηεο

έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ πεξεηαίξσ
δηεξεχλεζε εθαξκνγήο βαζηθψλ παξακέηξσλ ηεο ΓΟΠ ζηα Διιεληθά ζρνιεία .
Με βάζε ηα παξαπάλσ επηιέρζεθε λα δηεξεπλεζεί ην ζέκα ηεο εθαξκνγήο ηεο θηινζνθίαο
ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζεο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζε δείγκα εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο απφ ηελ Κξήηε, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ηνπο γηα ηελ χπαξμε
ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο πνπ ππεξεηνχλ. Δηδηθφηεξα ζα
εμεηαζηεί ε χπαξμε ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο φζνλ αθνξά ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, ηε
ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο , ηε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ην
Δπξσπατθφ Μνληέιν επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο EFQM.
H παξνχζα εξγαζία είλαη δηαξζξσκέλε ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο γίλεηαη ε ζεσξεηηθή
ηεθκεξίσζε ηεο ΓΟΠ , παξαζέηνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε έκθαζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ
ηνκέα γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ζεσξηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί
θαη θαηαγξαθεί ζηε βηβιηνγξαθία . Σν δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα θαη
ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ γηα ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα
πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο , νη ζηφρνη, νη παξάκεηξνη ηεο ΓΟΠ πνπ ιήθζεθαλ
ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο
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επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. ην ηξίην κέξνο γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ , ζπδήηεζε ζπκπεξαζκάησλ θαη πεξηνξηζκψλ απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε,
ελψ γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ πεξεηαίξσ εηζαγσγή ηεο ΓΟΠ ζε ζρνιεία ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ: ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
1.1 Δηζαγσγή
Πξνθεηκέλνπ

λα θαηαλνήζνπκε

ηε θηινζνθία

θαη ηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο

πνηφηεηαο (Γ.Ο.Π.) είλαη αλαγθαίν λα απνζαθελίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο. Αλ θαη ν
φξνο πνηφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο,

ε αλαδήηεζε ηνπ νξηζκνχ ηεο

νδεγεί ζην

ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη έλαο θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο, αιιά δηαθνξεηηθνί νξηζκνί
είλαη θαηάιιεινη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο απνθηά
δηαθνξεηηθφ λφεκα αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη.
χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε, ε πνηφηεηα νξίδεηαη «ωο ην ζύλνιν ηωλ ηδηνηήηωλ, ηωλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο αγαζνύ ή κηαο ππεξεζίαο πνπ ην ραξαθηεξίδεη ή ην δηαθνξνπνηεί από ηα
όκνηά ηνπ» (Μπακπηληψηεο, 2002, ζει.1437).
Οη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ πνηφηεηα , μεθίλεζαλ απφ ηνλ σθξάηε, ηνλ Πιάησλα , ηνλ
Αξηζηνηέιε θαη άιινπο Έιιελεο θηιφζνθνπο. Ζ πνηφηεηα ή αιιηψο «Σν ηδεαηφ» γηα ηνπο
Αξραίνπο ήηαλ ε «αξεηή». Ζ έλλνηα ηεο αξεηήο ζπλδεφηαλ κε ηε εζηθή, δηαλνεηηθή θαη
θπζηθή ππεξνρή ηνπ αλζξψπνπ. Χζηφζν γηα ηνλ Πιάησλα ε έλλνηα ηεο αξεηήο

είλαη

απφιπηε θαη ζεκαίλεη ηειεηφηεηα θπξίσο ησλ πλεπκαηηθψλ δπλάκεσλ, ησλ εθδεισκέλσλ
ζηηο πξάμεηο. Μεηαγελέζηεξα, ε πνηφηεηα ζεσξείηαη σο «ηειεηφηεηα» απφ ηελ ζπγγξαθέα
Barbara Tuchman ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη :
“Πνηόηεηα είλαη ε επέλδπζε ηεο θαιύηεξεο ηθαλόηεηαο θαη πξνζπάζεηαο γηα ηελ παξαγωγή
ηνπ θαιύηεξνπ θαη πην αμηνζαύκαζηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ πνηόηεηα απαηηεί ηε κέγηζηε θξνληίδα,
θόπν θαη κειέηε».
Ο νξηζκφο απηφο πξνέξρεηαη απφ ηε θηινζνθία θαη δαλείδεηαη ηδέεο απφ ηε ζεσξία ηνπ
Πιάησλα πεξί νκνξθηάο, φκσο δελ πξνζδηνξίδνληαη ζ’ απηφλ ην είδνο ησλ πξνδηαγξαθψλ
πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα

έλα άξηζην απνηέιεζκα , νπφηε ζηεξείηαη αμηνπηζηίαο θαη

πξαθηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Routio 2009.
Πνιιά έρνπλ γξαθηεί γηα ηελ πνηφηεηα, ζηε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη πνιπάξηζκνη θαη
αληηθξνπφκελνη νξηζκνί ηεο πνηφηεηαο. Ο Motola (2001) επηζεκαίλεη ηε δπζθνιία λα βξεζεί
έλαο νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο πνπ ζα ίζρπε γηα φιεο ηηο θαηαζηάζεηο (M. O’Sullivan, 2006).
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Ζ δπζθνιία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε πνηφηεηα δελ απνηειεί αληηθεηκεληθή έλλνηα, θαζψο ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο εμαξηάηαη απφ ηα πξνζσπηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε
απνδέθηεο. Ζ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα ηελ πνηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη απφ
ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ , ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, ηα βηψκαηά ηνπ, ηα αηζζεηηθά ηνπ
θξηηήξηα, ηε λννηξνπία ηνπ, ηελ θνπιηνχξα ηνπ), ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ (Gordon,
2002 αλαθ. Εηξίλνγινπ 2015).

1.2 Ζ πνηόηεηα θαηά ηνλ Juran
Καηά ηνλ Juran, πνηφηεηα είλαη ε θαηαιιειφηεηα ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο πξνο ρξήζε
«fitness for use». Δδψ ε ιέμε ρξήζε - use ζρεηίδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη σο εθ
ηνχηνπ παξέρνπλ ηθαλνπνίεζε. Ζ ιέμε θαηαιιειφηεηα ππνδειψλεη ηε ζπκκφξθσζε ζηηο
πξνδηαγξαθέο ζρεδίαζεο πνπ εμαζθαιίδνπλ απαιιαγή απφ ειιείςεηο θαη ιάζε πνπ νδεγνχλ
ζε ειαηησκαηηθά πξντφληα .
Ζ Θεσξία ηνπ Juran αθνινπζεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ε αληίιεςή ηνπ
γηα ηελ πνηφηεηα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ απηφ πνπ νλνκάδεηαη ηξηινγία πνηφηεηαο, ε νπνία
απνηειείηαη απφ:
Α. ρεδηαζκφ ηεο πνηφηεηαο
ρεηίδεηαη κε ηνπο πειάηεο θαη ησλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπο ψζηε λα ζρεδηαζηνχλ
αγαζά πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ζα κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζε
αληαγσληζηηθά φξηα θφζηνπο κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε .
Β. Έιεγρν ηεο πνηφηεηαο
Αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνηφηεηαο θαηά ηε ιεηηνπξγία
ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ παξερφκελσλ

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί αξρηθά.
Γ. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο δνπιεηάο θαη ζπλερψλ βειηηψζεσλ
ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ.

1.3 Ζ πνηόηεηα θαηά ηνλ Deming
O Deming (1986) ν νπνίνο ζεσξείηε ν πξσηεξγάηεο ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ πνηφηεηα,
ηζρπξίδεηαη φηη ε πνηφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηνλ άλζξσπν θαη φρη κε ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία.
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O Deming φξηζε ηελ πνηφηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε.
Έλα πνηνηηθφ πξντφλ θάλεη ηνλ θάηνρφ ηνπ ππεξήθαλν θαη ηθαλφ λα παξαθηλήζεη θαη άιινπο
λα ην αγνξάζνπλ. Ζ πνηφηεηα είλαη πνιπδηάζηαηε θαη ν ηξφπνο πνπ ηελ αληηιακβάλνληαη νη
άλζξσπνη εμαξηάηαη απφ ηε ζθνπηά πνπ ηε βιέπνπλ , έηζη ε πνηφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή γηα
ηνλ εξγαδφκελν θαη ηνλ δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο θαη δηαθνξεηηθή γηα ηνλ πειάηε. Ο
Deming επηπιένλ νξίδεη ηελ πνηφηεηα δπλακηθά, φπσο νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ
πειαηψλ αιιάδνπλ έηζη αιιάδεη θαη ν νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο. Δίλαη ζεκαληηθφ επνκέλσο νη
επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα, γηα λα κπνξνχλ
λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αιιαγέο πξνζθέξνληαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ
ηνπο πειάηεο. Ο Deming ζεσξεί ηνλ πειάηε σο ην πην ζεκαληηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κηαο
επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ θαη γηα απηφ νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα έρνπλ κηα λννηξνπία
ζηνρεπφκελε ζηνλ πειάηε θαη λα πξνζθέξνπλ πάληα θάηη πεξηζζφηεξν.

1.4 Ζ πνηόηεηα θαηά ηνλ Crosby
Ο Crosby νξίδεη ηελ πνηφηεηα «σο ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο». Σν ζεκέιην θαη ε
θαηεπζπληήξηα θηινζνθία ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Crosby είλαη ε πξφιεςε. Ο γεληθφο θαλφλαο
ηνπ είλαη φηη ε πςειφηεξε πνηφηεηα κεηψλεη ην θφζηνο θαη απμάλεη ηα θέξδε.
Ο Crosby απνδεηθλχεη ηελ άπνςε ηνπ κέζσ ησλ πξνηάζεψλ ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν
αληηκεηψπηζεο δεηεκάησλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, ζπγθεθξηκέλα πξνηείλεη ηέζζεξεηο
απφιπηεο ζέζεηο γηα ηε δηαρείξηζε πνηφηεηαο, ηηο νπνίεο ζεσξεί σο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο
δηαδηθαζίαο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο.
Οη ηέζζεξηο απφιπηεο ζέζεηο ηνπ Crosby είλαη:
1. Ζ πνηφηεηα είλαη κε θάζε ηξφπν ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο.
2. Σν θπξηφηεξν

γηα ηελ επίηεπμε πνηφηεηαο είλαη ε πξφιεςε θαη φρη ε αμηνιφγεζε. Ζ

εθπαίδεπζε, ε πεηζαξρία, ην παξάδεηγκα θαη ε εγεζία πξνάγνπλ ηελ πξφιεςε.
3. ηφρνο απφδνζεο πξέπεη λα είλαη «κεδέλ ειαηησκαηηθά». Ζ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ
απαηηεί απφ ηα άηνκα ηεο δηνίθεζεο λα επηβεβαηψζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα
θαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα αλαιάβνπλ ηελ ίδηα δέζκεπζε.
4. Μέηξν ηεο πνηφηεηαο είλαη ε απψιεηα ζε αμία απφ ηε κε ζπκκφξθσζε.
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1.5 Ζ πνηόηεηα θαηά ηνλ Feigenbaum
O Feigenbaum, έγηλε γλσζηφο απφ ηε κειέηε ηνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο, αλαθέξεη
ραξαθηεξηζηηθά, ζην βηβιίν ηνπ (Total quality control) φηη ε πνηφηεηα βαζίδεηαη ζηελ
εκπεηξία ηνπ πειάηε απφ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία, ε νπνία κεηξηέηαη ζε ζρέζε κε ηηο
πξνζδνθίεο ηνπ.

O

Feigenbaum

ζεσξεί φηη πνηφηεηα είλαη «ε ζχλζεζε ησλ

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνψζεζεο, παξαγσγήο, ζρεδηαζκνχ θαη ζπληήξεζεο ελφο πξντφληνο ή
ππεξεζίαο» κέζσ ησλ νπνίσλ ζα

ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε. Αξγφηεξα

πξφζζεζε ηελ αμία ζηνλ νξηζκφ ηεο πνηφηεηαο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε πνηφηεηα είλαη ην
θαιχηεξν ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη α) ε ρξήζε θαη β) ε ηηκή πψιεζεο .

1.6 Ζ πνηόηεηα θαηά ηνλ Garvin
Γηα ηνλ Garvin, ε πνηφηεηα είλαη δηεζλψο αληηιεπηή θαη ζπλψλπκε κε ηηο πςεινχ επηπέδνπ
πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα κίαο ππεξεζίαο ή ελφο πξντφληνο. Με απηήλ ηελ
έλλνηα, ε πνηφηεηα δελ κπνξεί λα κεηξεζεί κε αθξίβεηα. ηε κειέηε ηνπ “What does product
quality really mean?” πεξηγξάθεη ηηο νθηψ δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ελφο πξντφληνο σο εμήο:
ε απφδνζε (ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά), ηα ραξαθηεξηζηηθά

(ηα δεπηεξεχνληα

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηε βαζηθή ιεηηνπξγία), ε αμηνπηζηία θαη ε
αλζεθηηθφηεηα, ε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ε αληνρή ηνπ πξντφληνο, ε ηθαλφηεηα
εμππεξέηεζεο πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε, ε αηζζεηηθή ηνπ πξντφληνο θαη ε ππνθεηκεληθή
αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Ζ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

2.1 Δηζαγσγή
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε πνηφηεηα είλαη θπξίαξρν ζέκα ζηελ αηδέληα ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε. Κπβεξλήζεηο θαη δηεζλείο νξγαληζκνί εθθξάδνπλ

ηελ πξφζεζή ηνπο λα

αλαδείμνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. ηα θείκελα εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ ΟΟΑ ππάξρεη πιεζψξα αλαθνξψλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ
επίηεπμε ηεο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο. Ήδε ζε πνιιέο ρψξεο φπσο θαη ζηελ Διιάδα έρνπλ
ζπζηαζεί νξγαληζκνί πνπ έρνπλ αλαιάβεη λα πξνσζνχλ θαη λα επηβιέπνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο
εθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. πγθεθξηκέλα ζηελ Αγγιία ιεηηνπξγνχλ ην (Office for
Standards in Education (OF.ST.ED.) θαη ην (Q.A.A.) Quality Assurance Agency , ελψ ζηελ
Διιάδα ην 2001 δεκηνπξγήζεθε ην «Σκήκα Πνηφηεηαο» ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην.

2.2 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο Πνηόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε
Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ιφγσ ησλ
δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο , ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ
θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηηο ηδενινγηθέο ζεσξήζεηο, ηηο
ζπλζήθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο θάζε επνρήο. Μηα βαζηθή δπζθνιία πξνέξρεηαη επίζεο
απφ ηνλ ηξφπν πνπ θάζε άηνκν αληηιακβάλεηαη ηελ πνηφηεηα. Ζ ππνθεηκεληθή αληίιεςε πνπ
δηακνξθψλνπλ ηα άηνκα εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ θνπιηνχξα, ηε λννηξνπία,
ηα βηψκαηα, θαη ηα αηζζεηηθά ηνπο θξηηήξηα . Δπηπξφζζεηα ε αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ
πνηφηεηα εμειίζζεηαη κε ην ρξφλν κε απνηέιεζκα λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. Οη Havrey & Green (1993) ηνλίδνπλ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα
πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πνηφηεηα , αλαθέξνληαο φηη νη εκπιεθφκελνη ζην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, θνηλσλία, θπβεξλήζεηο ) εξκελεχνπλ ηελ πνηφηεηα
ζηελ εθπαίδεπζε αλάινγα κε ηηο ζπγθπξίεο ηεο επνρήο.
Οη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο γηα ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε πνηθίινπλ, κηα
απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο απφςεηο νξίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο κε βάζε ηελ
εζηθνπιαζηηθή ηεο δηάζηαζε δειαδή ην βαζκφ πνπ ζπκβάιεη ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα
ηνπ αηφκνπ θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ σο νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα, ε άπνςε απηή σζηφζν
δελ ζπκβάιεη ζηελ απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγν θαη σο εθ ηνχην δε κπνξεί λα
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απνηειέζεη έλα ζχζηεκα αλαθνξάο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ αλάιεςε δξάζεο ζην ρψξν ηνπ
ζρνιείνπ (Βαβνπξάθε 2008, Μαηζαίνπ, 200).
Μηα δεχηεξε άπνςε νξίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο κε βάζε ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ
απνηειέζκαηνο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ
(Juran & Gryna, 1988). Ζ πξνζέγγηζε απηή αλ θαη παξέρεη έλα πνζνηηθφ θξηηήξην εθηίκεζεο
ηεο πνηφηεηαο, ππνβαζκίδεη ηνλ πνιπδηάζηαην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ αθνχ εμηζψλεη ηελ
πνηφηεηα κε ηελ θαηάθηεζε άκεζσλ νξαηψλ ζηφρσλ θαη δελ πεξηέρεη ηνπο παξάγνληεο πνπ
δηακνξθψλνπλ θαη επεξεάδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα.
Έλαο ηξίηνο νξηζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θφζκν ηεο αγνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ
πξνζεγγίδεη ηελ πνηφηεηαο κέζα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ - πξνζδνθηψλ ηνπ
πειάηε-θαηαλαισηή , ελ πξνθεηκέλσ ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, σο πνηνηηθή θξίλεηαη θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά
ηελ νπνία απηφο πνπ ιακβάλεη έλα εθπαηδεπηηθφ αγαζφ ή κηα ππεξεζία είλαη απαξαίηεην λα
ηθαλνπνηεί ή λα εθπιεξψλεη κε επάξθεηα ηηο επηδηψμεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. (Μαηζαίνπ,
2000). Ζ ζεψξεζε απηή πνπ ζέηεη ην καζεηή ζην ξφιν ηνπ θαηαλαισηή πνπ κπνξεί λα
πξνζδηνξίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο αλάγθεο ηνπ θαη εμηζψλεη ηε κάζεζε κε θαηαλαισηηθφ
πξντφλ ελέρεη έλα ζεκαληηθφ πεδίν ππνθεηκεληζκνχ, ην νπνίν καο επηβεβαηψλεη ην ζρεηηθηζκφ
ηεο πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο θαη ηεο νπζίαο ηεο πνηφηεηαο.
Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε δίλεη ν Tribus ν νπνίνο
αλαθέξεη φηη:
« Ζ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ θάλεη ηε κάζεζε επραξίζηεζε θαη ραξά, ε
πνηνηηθή εκπεηξία δεκηνπξγεί αλεμάξηεηνπο καζεηέο .»
Οη Havrey & Green παξνπζηάδνπλ ηελ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ πέληε πξνζεγγίζεσλ:
Quality as Exceptional (Δμαηξεηηθό)
Αλαθέξεηαη ζην πςειφ επίπεδν ησλ εηζξνψλ: (καζεηέο , εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ,
εγθαηαζηάζεηο , πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ) ησλ εθξνψλ (επηηπρίεο καζεηψλ θήκε ζρνιείνπ)
θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Quality as Perfection (Σειεηόηεηα)
ρεηίδεηαη κε ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο ησλ ζρνιείσλ κε ηηο θαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο .
Quality as Fitness for Purpose (θαηαιιειφηεηα ρξήζεο)
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Ζ πνηφηεηα εδψ ζπλδέεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ,
εζηηάδνληαο φρη κφλν ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε
ηνπο.
Quality as Value for Money (νηθνλνκηθή αληαπόδνζε)
Ζ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηηο επελδχζεηο, ηηο ππνδνκέο, ηα ιεηηνπξγηθά
έμνδα, ηελ απφδνζε θαη ηελ θαηλνηνκία (Επξίλνγινπ).
Quality as Transformation (κεηακόξθσζε)
Ζ πνηνηηθή εθπαίδεπζε είλαη κηα δηαδηθαζία κεηακφξθσζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ζθνπφ
ηε αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο , ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ηνπο θαη ηελ ελδπλάκσζή ηνπο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο.
ε κηα ζχγρξνλε θνηλσλία , ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη γηα ηα ζρνιεία ζα
πξέπεη λα πάςεη λα εζηηάδεηαη ζηελ παξνρή ζηείξαο γλψζεο ζηνπο καζεηέο. Αληηζέησο είλαη
αλαγθαίν λα επηθεληξσζεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ , λα εμαζθαιίζεη ην
θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ
απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. Πξέπεη λα πξνβιέπεη θαη λα παξέρεη φια ηα κέζα, ηνπο
ηξφπνπο θαη ηα εξγαιεία γηα λα αλαβαζκίζεη ηηο δηαδηθαζίεο, λα εθαξκφζεη ζχγρξνλα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα,

λα ζπλδέζεη ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο , λα

ζηεξίμεη ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηέινο λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επηκφξθσζε θαη
εθπαίδεπζε ζηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηνπ αληηθείκελνπ ηνπο θαζψο θαη ην
γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.

2.3 Παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο πνηόηεηα ζηελ
εθπαίδεπζε
ηε βηβιηνγξαθία αμηνζεκείσηε είλαη ε αλαθνξά ησλ Johnson and Golomski (1999), νη
νπνίνη παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά βαζηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ επζέσο ζηελ επίηεπμε
ηεο πνηφηεηαο κέζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο παξάγνληεο:
πιαίζην νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ, κέζνδνη
δηδαζθαιίαο, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, εθπαηδεπηηθά πιηθά, κέζνδνη θαη πξαθηηθέο
αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, νπζηαζηηθή εκπινθή φισλ ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη αλαηξνθνδφηεζεο ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
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Γηνηθεηηθό πιαίζην: Πξνυπνζέηεη λνκηθφ θαζεζηψο , εθαξκνγή ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ
πνιηηηθψλ, ζπλεξγαζία ππεξεζηψλ, εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,

χπαξμε

ηθαλψλ ζηειερψλ πνπ ζα δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα ελφο θαινχ manager γηα λα δηαρεηξηζηνχλ
ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη λα ζπληνλίζνπλ ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο κε απνηειεζκαηηθφ θαη
άκεζν ηξφπν. θνπφο είλαη απφ ηε κία ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ζα θπξηαξρεί ε
πνηφηεηα ηεο κάζεζεο, ηεο έξεπλαο θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη απφ ηελ άιιε ζα ελζαξξχλεηαη ε
ζπκκεηνρή φισλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ .
Παηδαγσγηθό πιαίζην: Πεξηιακβάλεη ζηνηρεία φπσο ε δηδαθηηθή χιε , ε κεζνδνινγία
δηδαζθαιίαο, ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ . Μέζα
απφ απηά ζα αλαπηπρζεί ν δηάινγνο κεηαμχ καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνχ θαη ε επηθνηλσλία πνπ
ζα ελεξγνπνηήζεη ην καζεηή ζην λα παξαθνινπζήζεη ηε δηδαζθαιία .
πλερήο Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ: Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηεο
ησλ καζεηψλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο κφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ ζέηνπλ, γηα ην ιφγν
απηφ πξέπεη λα βειηηψλνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη θαζψο νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ
κεηαβάιινληαη ψζηε λα κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο.
Καηάιιειε πιηθνηερληθή θαη θηεξηαθή ππνδνκή: Σν ζρνιείν πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκν
θαη λα δηαζέηεη άλεηνπο εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο, φπσο γήπεδα, απιέο,
ζρνιηθνχο θήπνπο θηι. Έλα ζχγρξνλν ζρνιείν νθείιεη λα δηαζέηεη άλεηεο θαη θσηεηλέο
θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο κε ηε ζσζηή δηαξξχζκηζε, θσηεηλφηεηα θαη ζέξκαλζε.

Οη

αίζνπζεο θαη ηα εξγαζηήξηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κέζα θαη πιηθά γηα ηε
δηεπθφιπλζε ησλ καζεκάησλ ζηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηδίσο ηθαλφ αξηζκφ
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο, ζπλερή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, θαη
ζχγρξνλα επνπηηθά κέζα.
Δλεξγόο ζπκκεηνρή όισλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ:
Οη άλζξσπνη είλαη ε νπζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε πιήξεο εκπινθή ηνπο επηηξέπεη λα
αμηνπνηεζνχλ νη ηθαλφηεηέο ηνπο γηα ην φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη
απαξαίηεηε

ε ζπκκεηνρή

πξαγκαηνπνηεζεί

ησλ δαζθάισλ ,ησλ καζεηψλ,

γνλέσλ θηι, γηα λα

αλαδηνξγάλσζε θαη κεηαβνιή ζηηο εθπαηδεπηηθέο

δηαδηθαζίεο. Οη

δάζθαινη, ην πξνζσπηθφ θαη νη καζεηέο παξάγνπλ θαη δηαηεξνχλ ην πλεπκαηηθφ θεθάιαην
απφ ην νπνίν παξάγεηαη πςεινχ επίπεδνπ πνηνηηθή εθπαίδεπζε. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε
πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη ην ζρνιείν ζα πξέπεη φινη λα επζπγξακκίζνπλ ηηο
ελέξγεηέο ηνπο κε ηνπο ζηφρνπο πνηφηεηαο πνπ έρεη ζέζεη ε ζρνιηθή κνλάδα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΓΟΗΖΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΓΟΠ)
3.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε
Ζ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο (ΓΟΠ) γλσζηή θαη σο TQM (Total Quality Management) είλαη
κηα λέα πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο θαη
ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ ΓΟΠ εζηηάδεη ζηελ πνηφηεηα θαη βαζίδεηαη ζηελ
ελεξγή ζπκκεηνρή φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Ο επίζεκνο νξηζκφο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 8402 (1994) είλαη:
« Ζ ΓΟΠ είλαη ηξφπνο δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ εζηηαδφκελνο ζηελ πνηφηεηα , ν νπνίνο
βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ζηνρεχεη ζηελ καθξνπξφζεζκε επηηπρία
κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ σθειεηψλ γηα ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ
θνηλσλία».
Πνιινί νξηζκνί γηα ηε ΓΟΠ έρνπλ πξνηαζεί απφ ζπγγξαθείο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη (Dale
et al. ,2001) πεξηγξάθνπλ ηε ΓΟΠ ζαλ έλα ζχλνιν αξρψλ θαη ηδεψλ απφ δηαθνξεηηθά
πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο , νη ( Dahlgaard et al. , 1999)
πεξηγξάθνπλ ηε ΓΟΠ σο κηα εηαηξηθή θνπιηνχξα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε κέζσ ζπλερψλ βειηηψζεσλ πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο
εξγαδφκελνπο. Ο ( Oakland ,1989) ηζρπξίδεηαη φηη ε ΓΟΠ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κηα
πξνζέγγηζε γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο , ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο
επειημίαο νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ νξηζκφ
ηεο ΓΟΠ, ππάξρεη κηα γεληθή ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ
ελζσκαηψλνληαη ζηε θηινζνθία ηεο πνπ ζπλνςίδεηαη ζε 2 θχξηα ζεκεία:
Α. Οη βαζηθέο έλλνηεο θαη ηδέεο ηεο TQM κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν επξείεο
θαηεγνξίεο ή δηαζηάζεηο: Σελ θνηλσληθή θαη ηελ ηερληθή .
Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ , θαη
δίλεη έκθαζε ζηελ εγεζία, ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Ζ ηερληθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε βειηίσζε ησλ παξαγσγηθψλ
κεζφδσλ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο κε
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θαιά θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηε ζηαζεξή
βειηίσζε ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πειάηε.
Β. Οη δχν δηαζηάζεηο είλαη αιιεινεμαξηψκελεο θαη πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη κεηαμχ ηνπο ,
αληηθαηνπηξίδνληαο έηζη ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ΓΟΠ ε νπνία πξέπεη λα επεθηείλεηαη
θαη ζηα απνηειέζκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαηά ην
ζρεδηαζκφ θάζε πξσηνβνπιίαο κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο νξγαληζκνχ ζε νξγαληζκφ ΓΟΠ.
Οη ηδέεο πνπ ελζσκαηψλεη ε ΓΟΠ εθθξάδνληαη κέζσ ηνπ νλφκαηφο ηεο «Total Quality
Management» :
Οιηθή «Total» εθθξάδεη ηε

ζπκκεηνρή φισλ, ηνλίδνληαο φηη ε ζπλερήο βειηίσζε

πεξηιακβάλεη φινπο θαη φια ζε έλα νξγαληζκφ (Salis ,2002).
Πνηόηεηα «Quality» ην πιαίζην ηεο ΓΟΠ ε πνηφηεηα εξκελεχεηαη σο ηθαλνπνίεζε ησλ
επηζπκηψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ πειάηε κε ην βέιηηζην νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη ηνλ
θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν (Oakland, 1995).
Γηνίθεζε «Management» πεξηθιείεη ηηο δχν πξνεγνχκελεο ζπληζηψζεο, ηνλίδνληαο φηη γηα
λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή πνηφηεηα απαηηείηαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη Ζγεζία. Ζ
δηνίθεζε εκπεξηέρεη θάζε άηνκν, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εξγαζία πνπ αλαιακβάλεη.
ηε θηινζνθία ηεο ΓΟΠ ε εξγαζία ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο είλαη ε εγεζία, ζε αληηδηαζηνιή
κε ην παξαδνζηαθφ πξφηππν πνπ δίλεη βαξχηεηα ζηνλ επνπηεία (Deming, 1986, Toremen et
al. 2009).
Ζ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζηηο κέξεο καο απφ επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα θαη νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ , πνπ έρνπλ βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
ηνπο ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, ηε δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο
ζε απηφ ην ζθνπφ

θαη

ηε ζπλερή βειηίσζε θαη θαηλνηνκία ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ ( Khan, 2003, Pegels 1995) .

3.1.1 Ζ έλλνηα ηνπ πειάηε ζηε δηνίθεζε νιηθήο πνηόηεηαο.
Ζ έλλνηα πειάηεο ρξεζηκνπνηείηαη δηεπξπκέλε ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηνπο εζσηεξηθνχο θαη
εμσηεξηθνχο πειάηεο.

Οη «Δζσηεξηθνί πειάηεο» είλαη

ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη νη

εξγαδφκελνη νη νπνίνη άκεζα ή έκκεζα ζπκβάινπλ ζηελ δεκηνπξγία ησλ πξντφλησλ θαη
επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Οη «Δμσηεξηθνί πειάηεο» είλαη νη ηειηθνί
θαηαλαισηέο ησλ πξντφλησλ θαη ρξήζηεο ππεξεζηψλ .
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3.2 ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΟΠ
Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε

θαλφλσλ

πνπ πεξηγξάθνπλ ην ηξφπν πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κηα επηρείξεζε (Γεξβηηζηψηεο 2005) .
Οη αξρέο απηέο είλαη:
Τπνζηήξημε θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο.
ε θάζε νξγαληζκφ πνπ πηνζεηεί ηε θηινζνθία ηεο ΓΟΠ ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζε καδί κε
ηνπο εξγαδφκελνπο δεζκεχνληαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ή ησλ
ππεξεζηψλ. Ζ εγεζία αλαιακβάλεη ηελ θαζνδήγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη
ηελ θαηαλφεζε θαη απνδνρή ησλ λέσλ ελλνηψλ θαη αληηιήςεσλ γηα ηελ πνηφηεηα, ηαπηφρξνλα
κε ηηο πξάμεηο ηνπο δείρλνπλ ζηνπο πθηζηάκελνπο ηελ αθνζίσζε ηνπο ζηηο αμίεο ηεο
πνηφηεηαο.
Δζηίαζε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο πειαηψλ θαη εξγαδνκέλσλ.
Σν θιεηδί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ΓΟΠ είλαη ε εζηίαζε ζηνλ
πειάηε, πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ
ηνπ πειάηε. εκείν εθθίλεζεο πξέπεη λα απνηειεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ,
ε θσλή ησλ νπνίσλ πξέπεη λα εηζαθνχγεηαη , παξάιιεια κε ηελ έκθαζε πνπ πξέπεη λα
δίλεηαη ζην ζσζηφ ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ θαη

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ

απνθπγή ζθαικάησλ . Απηή ε αληηκεηψπηζε ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο
θαη ηνπ ρξφλνπ απφ ηηο θαζπζηεξήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ
χπαξμε ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. “Κάλε ην ζωζηά ηελ πξώηε θνξά θαη θάζε θνξά» είλαη
γηα πνιινχο ην ζιφγθαλ ηεο επηηπρίαο.
Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαη ε εκπεηξία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθάξκνζαλ ηε ΓΟΠ
έδεημαλ ηελ αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνηεξαηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο κε πξψηε
ηελ πνηφηεηα. ε κεγάιν βαζκφ ε θχξηα αηηία θαθήο πνηφηεηαο είλαη ε άγλνηα θαη ε
πεξηθξφλεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε. Γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο
αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνηνη είλαη νη πειάηεο ηεο, πνηεο είλαη νη αλάγθεο
ηνπο θαη πνηεο νη πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. Γηα ην
ιφγν απηφ ζα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο λα δηεμάγνπλ έξεπλεο πνπ ζα δψζνπλ απαληήζεηο ζηα
παξαπάλσ εξσηήκαηα. Δπηπιένλ ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κεηά απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ
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πξντφλησλ ζα βνεζήζεη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο βειηηψζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε
ησλ πειαηψλ.
πκκεηνρή θαη ππνζηήξημε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ
Ζ Γηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο θαιχπηεη φιν ην εχξνο δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα νξγαληζκφ θαη
είλαη επζχλε φισλ ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο. Χο εθ ηνχηνπ , νη εξγαδφκελνη πξέπεη
λα εθπαηδεπηνχλ ζηηο αξρέο θαη κεζφδνπο ηεο θηινζνθίαο ηεο ΓΟΠ γηα λα απνθηήζνπλ ηα
πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο
νκάδεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο. Οη εζσηεξηθνί πειάηεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ θαη σο εζσηεξηθνί πξνκεζεπηέο πξέπεη αλακθηζβήηεηα λα πεξηιακβάλνληαη
ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πιάλσλ ηεο επηρείξεζεο εθφζνλ επεξεάδνληαη απφ
απηά. Οη εξγαδφκελνη είλαη εθείλνη

πνπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ, γηα ην ιφγν απηφ ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ
αληηκεηψπηζεο ηεο δνπιεηάο ηνπο απφ κηα απιή δηεθπεξαίσζε θαζήθνληνο ζε πξνζπάζεηα
γηα βέιηηζηα απνηέιεζκα πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο λέαο θηινζνθίαο δηνίθεζεο.
Οη εξγαδφκελνη ζε φια ηα επίπεδα πξέπεη λα παξαθηλνχληαη θαη λα ελδπλακψλνληαη ψζηε λα
εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.
Γηαξθήο βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
Ζ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο θαη παξαγσγήο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο
ζε κηα επηρείξεζεο πνπ εθαξκφδεη ηε ΓΟΠ. Γξάζεηο βειηίσζεο πνηφηεηαο, φπσο ε έγθαηξε
δηαλνκή, ε γξήγνξε επεμεξγαζία

ησλ παξαγγειηψλ , ε παξνρή πξντφλησλ πνπ θαιχπηνπλ

ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ , ε ειαρηζηνπνίεζε ζθαικάησλ θαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ
πξνκεζεηψλ ζα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο
πνπ έρνπλ νη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί πειάηεο ηεο. Οη επηζπκεηέο βειηηψζεηο είλαη πην
εχθνια εθηθηέο

φηαλ ε επίιπζε πξνβιεκάησλ

είλαη άκεζε

θαη ζχκθσλα

κε ηνπο

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο.
Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ απφδνζεο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο
Σα θξηηήξηα γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο
ηεο , ν βαζκφο κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο , ν ρξφλνο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ,
θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ζε θάζε ζηάδην
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ιεηηνπξγίαο ηεο . Ζ ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ απφ κεηξήζεηο θαη ε αλάιπζε ηνπο είλαη
απαξαίηεηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ πξνβιεκάησλ, ηε ζσζηή αληηκεηψπηζε ησλ αηηηψλ πνπ ηα
πξνθαινχλ θαη ηε ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε.
Ο ζθνπφο ηεο Γηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο είλαη λα πξνζθέξεη έλα πνηνηηθφ πξντφλ θαη κηα
ππεξεζία πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα
απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη ζα κεησζεί ην θφζηνο. Έηζη ε επηρείξεζε ζα απμήζεη ην
θέξδνο ηεο , ζα αλαπηχμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κε κεγαιχηεξε επθνιία

θαη ζα

αλαβαζκίζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά .

3.3 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Ζ Γηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο , κε ηε κνξθή ζηαηηζηηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, επηλνήζεθε απφ
ηνλ Walter A. Shewhart, εηδηθφ ζηε ζηαηηζηηθή θαη ππεχζπλν ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο πνπ
πξνζπαζνχζε λα βειηηψζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ηειεθψλσλ ζηα εξγαζηήξηα ηεο Bell . Ο
Walter Shewhart σο εξγαδφκελνο ζηα εξγαζηήξηα ηεο Bell αλέπηπμε κηα κέζνδν γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, θαζνξίδνληαο ηα φξηα εληφο ησλ νπνίσλ έπξεπε λα βξίζθνληαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ησλ εξγαηψλ γηα λα κεησζεί ε δηαθνξεηηθφηεηα
ησλ

παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ν αξηζκφο ησλ ειαηησκαηηθψλ θαηά ηελ παξαγσγή.

Παξνπζίαζε ηελ εξγαζία ηνπ ην 1923 ζε έλα δηάγξακκα πνπ εμαθνινπζεί λα θέξεη ην φλνκά
ηνπ, ηελ νπνία δεκνζίεπζε ην 1931 κε ηελ νλνκαζία « Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο Πνηφηεηαο ηνπ
θαηαζθεπάζηκνπ πξντφληνο». Ζ κέζνδφο ηνπ εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζην εξγνζηάζην
Hawthorn ηεο Western Electric Company ην 1926.
Γηα πνιινχο ν παηέξαο ηεο θηινζνθίαο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη ν Ακεξηθαλφο
Edwing Deming. Ο Deming σο εθπαηδεπφκελνο ηνπ Shewhart δηδάρηεθε απ’ απηφλ ηνλ
θχθιν ησλ ηξηψλ βεκάησλ (πξνδηαγξαθέο, παξαγσγή , επηζεψξεζε) πνπ είρε ζηφρν λα
βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ.

Αλακθηζβήηεηα νη αλαθαιχςεηο ηνπ Shewhart

απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ Deming ν νπνίνο επηθεληξψζεθε ζηελ εθαξκνγή
ησλ ηερληθψλ ηνπ Shewhart ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο. Ο Deming πξνσζνχζε ηηο ηδέεο
ηνπ, γηα κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο,
εηδηθφηεξα πίζηεπε φηη αλ νη εξγαδφκελνη εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια

ψζηε λα κπνξνχλ λα

δηαρεηξηζηνχλ νη ίδηνη ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο , ε πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ
ζα βειηησζεί.
Αλ θαη ν Deming είρε θαηαμησζεί σο δηαθεθξηκέλνο επηζηήκνλαο ηεο πνηφηεηαο κε ζεηξά
δηαιέμεσλ ζην παλεπηζηήκην ηνπ Stanford νη ηδέεο ηνπ δελ εθηηκήζεθαλ απφ ηνπο κάλαηδεξ
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ζηελ Ακεξηθή νη νπνίνη ζεψξεζαλ φηη δελ ηηο είραλ αλάγθε θαζψο ηελ πεξίνδν κεηά ην Β’
παγθφζκην πφιεκν ε Ακεξηθή ιφγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζεο ήηαλ ε πξψηε νηθνλνκηθή
δχλακε θαη ε έκθαζε δηλφηαλ ζηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο έλαληη ηεο πνηφηεηα.
Οη Ηαπσληθέο επηρεηξήζεηο πνπ κέρξη ηφηε παξήγαγαλ πξντφληα ρακειήο πνηφηεηαο έπξεπε λα
δξάζνπλ άκεζα γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη λα δηεθδηθήζνπλ
κηα ζέζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Οη Ηάπσλεο γλσξίδνληαο ήδε ηηο κεζφδνπο ζηαηηζηηθνχ
πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Shewhart

θάιεζαλ ην Deming λα δηδάμεη θαη λα εθαξκφζεη ηε

θηινζνθία ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, δίλνληαο κηα ζεηξά δηαιέμεσλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ

ην 1950 ππφ ηελ αηγίδα ηεο Ηαπσληθήο Έλσζεο Δπηζηεκφλσλ θαη

Μεραληθψλ. Οη Ηάπσλεο έθαλαλ δεθηέο ηηο ηδέεο ηνπ Deming κε ελζνπζηαζκφ θαη μεθίλεζαλ
άκεζα

λα εθαξκφδνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ αξγφηεξε έγηλε γλσζηή σο Γηνίθεζε νιηθήο

πνηφηεηαο (ΓΟΠ).
Σν 1954 νη Ηάπσλεο θάιεζαλ θαη έλα άιιν, εμίζνπ ζεκαληηθφ ζεσξεηηθφ ηεο πνηφηεηαο ηνλ
Joseph Juran λα πξαγκαηνπνηήζεη δηαιέμεηο ζρεηηθά κε ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, πνπ έγηλε δεθηφο
κε αλάινγν ελζνπζηαζκφ. Ο Joseph Juran εξγαδφκελνο ζην εξγνζηάζην Hawthorn ήηαλ
επίζεο

απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ εθπαηδεχηεθαλ ζηε κέζνδν πνπ εηζήγαγε ν Walter

Shewhart, ην 1928 έγξαςε έλα άξζξν

κε ηίηιν «Statistical Methods Applied to

Manufacturing Problems θαη αξγφηεξα ην 1951 δεκνζίεπζε ην πνιχ ζεκαληηθφ «Δγρεηξίδην
Πνηνηηθνχ Διέγρνπ».
Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηε
δηνίθεζε ηεο παξαγσγήο απφ ηελ

Ηαπσλία,

έθεξαλ

ζεκαληηθά

απνηειέζκαηα, ηεο

πξφζθεξαλ νηθνλνκηθή άλνδν θαη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθηήζεη ηηο δηεζλείο αγνξέο. Ζ
αχμεζε ζηελ πνηφηεηα ησλ ηαπσληθψλ πξντφλησλ έδσζε γξήγνξε ψζεζε ζηηο Ηαπσληθέο
εμαγσγέο. χκθσλα κε ηνλ (Leitner 1999, Εηξίλνγινπ 2015) «νη Ηάπσλεο πηνζέηεζαλ ηελ
πνηφηεηα ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη αλέπηπμαλ θνπιηνχξα ζπλερνχο βειηίσζεο
ζχκθσλε κε ηνλ πνιηηηζκφ, ην ζχζηεκα αμηψλ , ηα ήζε θαη ηα έζηκά ηνπο» .
Σν Ηαπσληθφ ζαχκα νδήγεζε ζηε δηάδνζε ηνπ θηλήκαηνο πνηφηεηαο ζε φιν ηνλ θφζκν. ηα
ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980, νη παξαγσγνί ησλ ΖΠΑ ζπλεηδεηνπνηψληαο ηε
ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο

γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπο , πξνζπάζεζαλ λα

πηνζεηήζνπλ ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα

απνθαηαζηήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο.
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Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Deming ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν αλαγλσξίζηεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
θαη ν ίδηνο ν Deming έγηλε πεξηδήηεηνο ιέθηνξαο θαη ζπγγξαθέαο. Ζ θξάζε «Γηνίθεζε
Οιηθήο Πνηφηεηαο» πνπ αλαθέξεηαη

ζηηο πξσηνβνπιίεο

γηα κηα πνηνηηθή παξαγσγή ,

επηβιήζεθε απφ ηνλ Deming θαη άιινπο γθνπξνχ ηεο δηνίθεζεο θαη έγηλε βαζηθφ ζηνηρείν
ησλ ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980.
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ε ΓΟΠ εμειίζζεηαη ζε βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο θηινζνθίαο πνπ
δηέπεη πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ
πξνζθέξεη έρνπλ αλαγλσξηζηεί παγθνζκίσο. Ζ ΓΟΠ είλαη κηα αδηάθνπε δηαδηθαζία δηφηη ε
πνξεία πξνο ηε βειηίσζε είλαη αδηάθνπε θαζψο ην πεξηβάιινλ εμειίζζεηαη θαη κεηαβάιιεηαη
δηαξθψο.

3.4 Ζ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί

φπσο θαη νη επηρεηξήζεηο είλαη αλαγθαίν λα αληαπνθξηζνχλ

ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβάιινληαη σο ζπλέπεηα ησλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε
φιν ην θάζκα ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
νξγαληζκψλ ζπλνιηθά.
χκθσλα κε ηνλ Παζηαξδή (2014) Οη απαηηήζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ επνρή καο γηα
απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο
θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη ζηα δηάθνξα ηδξχκαηα, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο γηα ινγνδνζία απφ
κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, δεκηνπξγήζεθαλ ζαλ απνηέιεζκα ηξηψλ θπξίσο
παξαγφλησλ:
Νέεο εμειίμεηο θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηελ ςπρνινγία, θπξίσο ζηελ γλσζηηθή θαη
ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα,
απμεκέλνη πξνυπνινγηζκνί θαη γεληθά ε αχμεζε πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ
εθπαίδεπζε.
Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (Γ.Ο.Π.) ζηελ εθπαίδεπζε
ζχζηεκα δηνίθεζεο

είλαη έλα αλζξσπνθεληξηθφ

πνπ επηδηψθεη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ

φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. Απνηειεί
κηα θαζνιηθή πξνζέγγηζε πνπ θαιχπηεη ην θάζκα φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηκεκάησλ θαη
αθνξά φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο

θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο ζηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηνπ
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εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Δμαπιψλεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ππεξεζηψλ

πεξηιακβάλνληαο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζηα επφκελα ζηάδηα ηνπο πειάηεο

εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν.
Με επίθεληξν ηνπο πειάηεο ή ηνπο θαηαλαισηέο, δίλεη έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή θαη
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιακβάλνληαο ππφςε
φρη κφλν ζηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα αιιά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, ηα δεδνκέλα, ηα κέζα,
ηηο κεζφδνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζε απηέο. Αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε
νκαιή ζπλεξγαζία θάζε ηκήκαηνο κε ηα ππφινηπα, επεηδή θάζε άηνκν θαη δξαζηεξηφηεηα
αιιειεπηδξνχλ.
Έηζη, ε πνηφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα άηνκα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ή σθεινχληαη απφ ηα
πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη, δειαδή ηνπο «πειάηεο».
Οη «πειάηεο» ηεο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε «εζσηεξηθνχο » θαη ζε
«εμσηεξηθνχο».
ηνπο «εζσηεξηθνχο » πεξηιακβάλνληαη νη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ
θαη εηδηθνηήησλ.
ηνπο «εμσηεξηθνχο» αλήθνπλ νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί θνξείο, νη κειινληηθνί εξγνδφηεο,
ε θπβέξλεζε θαη ε θνηλσλία γεληθφηεξα.
Καζέλαο απφ απηνχο έρεη ζεκαληηθέο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο ηζχλνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα,
θάζε αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή κέζα ζηελ ηάμε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο
αιιειεπίδξαζε

«πξνκεζεπηή - πειάηε». Δπίζεο, ε ηάμε σο ζχλνιν απνηεινχκελν απφ

καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «πξνκεζεπηήο» πνπ παξάγεη έλα πξντφλ
(γλψζε), ην νπνίν ζην κέιινλ ζα αμηνινγεζεί απφ πνηθηιία θνξέσλ θαη αηφκσλ. Ζ
αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο σο έλα ζχλνιν εκπιεθφκελσλ κεξψλ δίλεη έκθαζε ζηε
ζπλεξγαζία θαη φρη ζηνλ αληαγσληζκφ. Δπίζεο, ζεσξεί φηη ηα καζεζηαθά επηηεχγκαηα θαη ε
αλάπηπμε ησλ αηφκσλ κεγηζηνπνηνχληαη, φηαλ δίλνληαη ζε απηά πξαγκαηηθά θίλεηξα σο
απνηέιεζκα επηινγψλ, ζπλεξγαζηψλ θαη επθαηξηψλ (ΤΠΔΠΘ/Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 2008).
Ζ θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (Γ.Ο.Π.) ζηελ εθπαίδεπζε ζέηεη ην καζεηή
ζην θέληξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ , επηθεληξψλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη εληζρχεη
ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Ζ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε λα θαιιηεξγεί ζην
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ζρνιείν θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο ,

λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο

επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ , λα αλπςψλεη ην εζηθφ ηνπ, λα εμαιείθεη ηνλ θφβν, λα
ζπκβάιιεη ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αηφκνπ θαη λα πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία
θαζεγεηψλ, γνλέσλ θαη καζεηψλ.
Δθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο βαζίδνληαη ζηε θηινζνθία ηεο (ΓΟΠ) . Αλακελφκελν είλαη
βέβαηα λα επηθξαηνχλ θαη αληίζεηεο απφςεηο απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο
ππαιιήινπο πνπ αληηζηέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε εμαηηίαο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ.

3.4.1 Οη αξρέο ηεο Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε
Ζ θηινζνθία ηεο Γ.Ο.Π. πνηθίιιεη απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ. Παξφια απηά νη βαζηθέο
αξρέο ηεο είλαη ίδηεο ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ
επηδηψθνπλ ηε βειηίσζε. Οη αξρέο απηέο είλαη:
Δζηίαζε ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο
Ζ πνηφηεηα θαη ε ζπλερήο βειηίσζή ηεο απνθηά ηδηαίηεξν πεξηερφκελν κφλν αλ νξηζζεί κε
βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ πειάηε. Οη καζεηέο, νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ε
επξχηεξε θνηλσλία απνηεινχλ ηνλ «πειάηε» ηεο εθπαίδεπζεο, θαη νη ελέξγεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα λα επηηεπρζεί «ε ηθαλνπνίεζε ηνπ «πειάηε» απνηεινχλ ηα θαζεκεξηλά
θαζήθνληα θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο εγεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ , έηζη ψζηε ν
«πειάηεο» λα ηπγράλεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ.

Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ λα κπνξεί λα παξάγεη ππεξεζίεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ κε
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Δπίζεο, θαη' αλαινγία κε ηε ζεσξία ηεο ΓΟΠ, ν εμσηεξηθφο πειάηεο
είλαη ν ηειηθφο ρξήζηεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, ν δε εζσηεξηθφο πειάηεο είλαη ην
πξφζσπν ή ε δηνηθεηηθή κνλάδα εξγαζίαο ε νπνία παξαιακβάλεη ην πξντφλ θάπνηνπ άιινπ
κέζα ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ.
πλερήο βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
ηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ αλαθέξεηαη φηη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζηελ πνηφηεηα κπνξεί λα
επηηεπρζεί κφλν αλ πξνζπαζνχκε ζπλέρεηα λα ην βειηηψζνπκε. Ζ πνηφηεηα επηηπγράλεηαη κε
ηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ κεηαβνιψλ ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο
δηαδηθαζίεο θαη ηελ απνθπγή ιαζψλ έλαληη ηεο δηφξζσζήο ηνπο. Ζ πνηφηεηα ελφο πξντφληνο
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ή ππεξεζίαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ην παξάγνπλ. Ζ πνηφηεηα παξάγεηαη
απφ έλα

ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε αθνζησκέλνπο αλζξψπνπο θαη φρη απφ αθνζησκέλνπο

αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη κέζα ζην ζχζηεκα.
Σα απνηειέζκαηα απφ έξεπλεο έδεημαλ φηη φηαλ ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ πνηφηεηα, ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ θηαίεη ην ζχζηεκα θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ θηαίλε νη εξγαδφκελνη ζε
απηφ. Ζ ΓΟΠ βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη φηαλ έλα ζχζηεκα ζρεδηαζηεί θαιά θαη νη
εξγαδφκελνη θαηαξηηζηνχλ θαηάιιεια θαη ηαπηφρξνλα

ακείβνληαη ψζηε λα επηδηψθνπλ

ζπλερψο πςειή πνηφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηφηε ν έιεγρνο θαη νη επηζεσξήζεηο
είλαη αρξείαζηα (Παζηαξδήο, 2014). Έηζη, ε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηνπ
νξγαληζκνχ έρεη ζρέζε κε ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη. Καηά
ζπλέπεηα νη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ζα πξέπεη λα εζηηάδνληαη ζηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο νη
νπνίεο ζηεξίδνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ην φξακα θαη ηελ
απνζηνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Ζ εζηίαζε ζηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ζα
εμαζθαιίζεη

φηη απηέο ζα παξέρνληαη καδί κε φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο ζηνπο

απνδέθηεο έηζη ψζηε ν νξγαληζκφο λα έρεη πςειή θαη ζηαζεξή απφδνζε.
Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο

ζηελ εθπαίδεπζε απαηηεί

ηα

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα λα παξάγνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζσ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ιεηηνπξγηθά. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη απφ
ηελ ηθαλφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ
πειάηε, λα βειηηψλνληαη δηαξθψο θαη λα εθαξκφδνληαη ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ
πςειή κφξθσζε θαη αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ .
Έλα πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ πξέπεη λα
νηθνδνκείηαη ζχκθσλα κε ην φξακα , ηελ απνζηνιή θαη ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα
ζηνηρεία απηά

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα κηαο αλάιπζεο ησλ

δπλάκεσλ,

αδπλακηψλ, απεηιψλ θαη επθαηξηψλ (swot analysis) ηνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
απηναμηνιφγεζε θαη ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ
εηζξνέο γηα ηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο είλαη νη
ζηξαηεγηθνί ζηφρνη νη νπνίνη έρνπλ ζρέζε κε ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία, ηηο πξνηεξαηφηεηεο
ησλ απνδεθηψλ θαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ επηηπρία απηψλ ησλ
ζηφρσλ ζα νδεγήζεη ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζα ηνπ δψζεη ηελ
δπλαηφηεηα λα θζάζεη ην επηζπκεηφ φξακα .
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Πιήξεο θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ
απνηειεί ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. ηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ πεξηιακβάλεηαη ε ζπκκεηνρή
φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο πνηφηεηα, φινη πξέπεη λα
εθπιεξψλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Ζ επηηπρία
ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο πξνυπνζέηεη φηη:
-ινη θαηαλννχλ ηελ αμία ηνπ αγαζνχ ηεο κφξθσζεο , γλσξίδνπλ ηελ πνιηηηθή θαη
ηνπο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ.
-Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο
γηα λα εθηειέζεη ην ζθνπφ ηνπ.
-Τπάξρεη ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο αλψηαηεο εθπαηδεπηηθήο
εγεζίαο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο πνηνηηθήο
βειηίσζεο. (Εσγφπνπινο 2010).
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ κπνξεί
λα γίλεη κέζσ
α) ηεο επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ δηαδνρηθψλ βαζκίδσλ .
β) ηεο ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ζηηο αξρέο πνηφηεηαο , ζηε δηδαθηηθή
κεζνδνινγία ζηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο ηάμε θαη ζηα φξγαλα θαη κέζα πνηφηεηαο ψζηε
φινη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο λέεο αιιαγέο (Εαιβαλφο , 2003).
γ) Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλάιεςε λέσλ αξκνδηνηήησλ (Κέθεο 2014).
χκθσλα κε ηνλ (Παζηαξδή

2014) ε πνηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχ ηεο

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπεο κπνξεί λα βειηησζεί κφλν κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ κειψλ
ηνπ νξγαληζκνχ, ζπγθεθξηκέλα πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθφξσλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ νη νπνίνη ζε ζπλεξγαζία ζα αλαιακβάλνπλ ηελ νιηθή εθπαίδεπζε
κηαο ηάμεο καζεηψλ θαη ζηα ηξία ρξφληα θνίηεζεο ζην ζρνιείν.
Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζε θάζε νξγαληζκφ γίλεηαη κέζσ δηαδηθαζηψλ θχξησλ θαη
ππνζηεξηθηηθψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ε θχξηα δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεη ηελ
πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πειαηεηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία
ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο , ηελ επζχλε ησλ νπνίσλ θέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ
εθάζηνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε κηα ηάμε. Άιιεο δηαδηθαζίεο είλαη νη δηαιεηηνπξγηθέο
ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη ζπλεξγαζίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο κε εθπαηδεπηηθέο
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κνλάδεο δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ θαη κε θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηεο θαη νη νξηδφληηεο πνπ δηαηξέρνπλ φιν ηνλ νξγαληζκφ , κέζσ ησλ νπνίσλ
εθηεινχληαη νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ (δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο).
Σν ζρνιείν είλαη έλα ζχζηεκα αιιεινεμαξηψκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ γηα λα
βειηησζεί ε πνηφηεηά ηνπ ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζε έλα επξχηεξν πιαίζην θηινζνθίαο πνπ ζα
γίλεη απνδεθηφ απφ φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. πλεπψο γηα λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία έλα
ζρέδην πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ πέξα απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα
ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαη άιιεο παξάκεηξνη φπσο ε εγεζία , νη
ζηφρνη θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο , θαζψο
επίζεο ε απνδνρή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο.
ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη νη θχξηνη άμνλεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Οη
άμνλεο απηνί απνηεινχλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ επηηπρή έθβαζε θάζε πξνζπάζεηαο
βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο. Οη βαζηθνί άμνλεο πνηφηεηαο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε θαη λα δηαηξέρνπλ φιν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ
βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη

θάζε πξνζπάζεηα βειηίσζεο απνηειείηαη απφ ηνπο

αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζην ζρνιείν θαη ηηο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ ζην
εζσηεξηθφ θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία νη νπνίεο ζα θαζνξίζνπλ ην βαζκφ ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ ζα επέιζεη.
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Ζ ππξακίδα Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε.
Πεγή: Εσγόπνπινο

3. 4.2 Σα 14 εκεία ηνπ Deming γηα ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο Οξγαληζκνύο
Γηα ηε δηαζθάιηζε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ ζπζηεκάησλ o
Joseph Fields πξνζάξκνζε ηα 14 ζεκεία ηνπ Deming γηα ηε δηνίθεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Σα ζεκεία απηά πνπ
αλαθέξνληαη

παξαθάησ,

απνηεινχλ

ηηο

θαηεπζπληήξηεο

γξακκέο

πνπ

πξέπεη

λα

αθνινπζήζνπλ νη ππεχζπλε ηεο δηνίθεζεο ζε φια ηα επίπεδα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηεο εθπαίδεπζεο. Μεξηθνί ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ ην δηαρσξηζκφ ηεο ζεσξίαο ηνπ Deming
γηα ηε δηνίθεζε απφ ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα ζρνιεία.

Μάιηζηα

πξνηείλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ «Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο» κε ηνλ αληίζηνηρν
φξν «Δθπαίδεπζε Οιηθήο Πνηφηεηαο».
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Σα 14 ζεκεία είλαη ηα αθφινπζα:
1 . πλέρεηα θαη ζπλέπεηα ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο,
κε ζηφρν ηελ παξαγσγή απνθνίησλ νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο δηεζλνχο αγνξάο.
Σν ζρνιείν πξέπεη λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα κεγηζηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο κέζσ ηεο
ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ, πξέπεη λα κπνξεί λα
πξνβιέςεη

πξνβιήκαηα

πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ ζην κέιινλ θαη λα δψζεη ηελ

απαηηνχκελε πξνζνρή ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ φπσο

ηα αλαιπηηθά

πξνγξάκκαηα, ν πξνυπνινγηζκφο , ην πξνζσπηθφ θαη ε δηδαζθαιία, πνπ ζπκβάινπλ ζηελ
αλάπηπμε ελφο πεξηβάιινληνο πνηφηεηαο θαηάιιεινπ γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
απνηειέζκαηνο γηα ηνπο απφθνηηνπο.
Ζ εζηίαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην καζεηή απαηηεί λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο
θαη αλάπηπμεο ηέηνηεο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο πειάηεο – εθπαηδεπφκελνπο .
2 . Απνδνρή θαη πηνζέηεζε ηεο λέαο θηινζνθίαο απφ ηε δηνίθεζε θαη ην εθπαηδεπηηθφ
δπλακηθφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
Κάζε κέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα απνθηήζεη λέεο δεμηφηεηεο θαη λα
είλαη πξφζπκν λα απνδερζεί ηελ πξφθιεζε ηεο πνηφηεηαο, λα αλαιάβεη επζχλεο γηα ηε
βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο πειάηεο , λα κάζεη
λα ιεηηνπξγεί απνδνηηθά θαη λα ελζηεξληζηεί ηηο αξρέο ηεο θηινζνθίαο ηεο πνηφηεηαο. Ζ
εθπαηδεπηηθή εγεζία πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί πξψηα ε ίδηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνεηνηκάζεη
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο γηα ηε λέα επνρή, ζηελ νπνία φζνη ζα παξάγνπλ ηα
θαιχηεξα πξντφληα θαη ηηο θαιχηεξεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη εθείλνη πνπ ζα έρνπλ ηε κέγηζηε
δπλαηή πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ζα θαζίζηαληαη δηεζλψο ξπζκηζηέο ησλ πξαγκάησλ.
3 . Αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηνλ έιεγρν
Μείσζε ηεο αλάγθεο γηα έιεγρν θαη επηζεψξεζε κέζσ ηεο αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ζηηο
εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο. Παξνρή ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ελζαξξχλεη ηελ
δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ
ησλ καζεηψλ. Δζηίαζε ζηε δεκηνπξγία πςειψλ επηπέδσλ πλεπκαηηθνχ έξγνπ θαη φρη ζηε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ . Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ζα πξέπεη
λα γίλεηαη ζε θάζε ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο θαη φρη θπξίσο ζην ηέινο ηεο
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ζρνιηθήο ρξνληάο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πξναγσγήο ή κε. πλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο.
4.

Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο κε ην ρακειφηεξν θφζηνο.

Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, κε
ηελ πηνζέηεζε λέσλ πξαθηηθψλ, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο
ρακειφηεξσλ βαζκίδσλ, απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη νη καζεηέο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε
πξνκεζεπηέο

παξνρήο εμνπιηζκψλ.

Υάξε ηεο ζπλέξγεηαο γηα ακνηβαία βειηίσζε κε

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο – πξνκεζεπηέο εθπαηδεπηηθψλ εθξνψλ, επηηπγράλεηαη κείσζε
ησλ δαπαλψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. Δπίηεπμε ησλ παξαπάλσ
ζηφρσλ κε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο «Δληνπηζκφο/έιεγρνο/αιιαγή / επαλάιεςε»

πνπ

πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ρξεηάδεηαη βειηίσζε , αλαγλψξηζε ηνπ πειάηε
θαη ηεο

αιπζίδαο

πξνκεζεηψλ , αλαγλψξηζε ησλ ζεκείσλ πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε,

εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ, κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηππνπνίεζε θαη επαλάιεςε ηεο φιεο
δηαδηθαζίαο γηα αθφκα κεγαιχηεξε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο .
Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ
ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη
παξάιιεια ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία. Δμάιινπ ζχκθσλα κε ηελ Φπρνγηνχ (2001) « Ζ
πνηφηεηα θαη ε εκπηζηνζχλε ζπλδένληαη άξξεθηα κεηαμχ ηνπο» . Δπίζεο ν
ππνζηεξίδεη φηη « γηα λα ππάξρεη

Peterson

πνηφηεηα ζε κηα βηψζηκε βάζε, πξέπεη λα ππάξρεη

εκπηζηνζχλε. Ζ έιιεηςή ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη έλα θαιά ζρεδηαζκέλν θαη
ιεπηνκεξέο ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζε

απνηπρία...». Δπίζεο πξέπεη λα

αλαγλσξηζηεί θαη λα απνζαθεληζηεί ν ξφινο ηνπ θαζελφο κέζα ζηελ εθπαίδεπζε σο
πξνκεζεπηή θαη πειάηε - ρξήζηε ηαπηφρξνλα. Ζ έλλνηα ηνπ κνλαδηθνχ πξνκεζεπηή ( Fields,
1993) βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ιίγνη άλζξσπνη θαηέρνπλ αξθεηή γλψζε πνπ λα ηνπο
θαζηζηά ηθαλνχο λα ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα πξνκεζεπηή.
Ζ πνηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ πνηφηεηα φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ
εηζξένπλ ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα. Ο γνλέαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξνκεζεπηήο ηεο πην
πνιχηηκεο πεγήο ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ παηδηνχ θαη ηαπηφρξνλα σο εζσηεξηθφο
θαηαλαισηήο πνπ εμππεξεηεί ην δάζθαιν. Δίλαη ζεκαληηθφ, νη γνλείο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ
φηη ε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα ηα θάλεη φια κφλε ηεο, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ

έλα

δηεπξπκέλν ξφιν , αιιά δελ κπνξεί λα είλαη γνλείο, θνηλσληνιφγνη θαη ςπρνιφγνη, γηα ην
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ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ππνδνκή θαη ζηήξημε ησλ παηδηψλ απφ
νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο, ψζηε ην ζρνιείν λα αθεζεί ειεχζεξν ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
5. πλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ.
Ζ δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο

δελ πξέπεη λα ζηακαηά πνηέ, αιιά λα ζηνρεχεη

ζηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε , ζηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηνπ
αλαγθψλ (Σζέθνο 1995) θαη ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο θάζε πηζαλήο απνηπρίαο . Γηα λα
ζπκβεί απηφ απαηηείηαη εμάιεηςε ησλ ζπζηεκηθψλ αηηηψλ ρακειήο πνηφηεηαο θαη θαζηέξσζε
ζηαζεξψλ δηαδηθαζηψλ. Κάζε πξνζπάζεηα βειηίσζεο πξέπεη λα ζπκβαδίδεη

θαη κε ηε

βειηίσζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γεγνλφο πνπ ζα επηηεπρζεί κε ηε δεκηνπξγία ελφο
πεξηβάιινληνο ζπλεξγαζίαο, ελδπλάκσζεο θαη δηαξθνχο εκςχρσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
ηελ Ηαπσλία ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ιέμε γηα ηε ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία βειηίσζεο, κε ην
φλνκα Kaizen, ε νπνία εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο ζπλείδεζεο ηεο δχλακεο
ησλ δηαδηθαζηψλ (Imai Kaizen,1986) . Σν Kaizen ζεκαίλεη ηηο ζπλερηδφκελεο θαη
απμαλφκελεο βειηηψζεηο γηα ηελ παξερφκελε πνηφηεηα, γηα ηνπο Ηάπσλεο θαλεξψλεη ηε
ζηγνπξηά πσο ε πνηφηεηα αληακείβεη κε ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη ζην ρψξν εξγαζίαο, ην
ζεβαζκφ, ηελ απμαλφκελε πξνζσπηθή ζπλεηζθνξά θαη ηε καθξνπξφζεζκε θήκε, πνπ
δεκηνπξγεί. Σν Kaizen ζεκαίλεη απιά ηε ζπλερηδφκελε αλάπηπμε θαη εκπιέθεη θάζε
ελδηαθεξφκελν κέζα ζηελ εθπαίδεπζε (Fields, 1993). ηελ εθπαίδεπζε ην Kaizen μεθηλάεη
απφ ηελ θνξπθή θαη δηαρέεηαη ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ, απαηηεί αθνζησκέλε δηνίθεζε
πνπ λα κεηαδίδεη ηε δχλακε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
ζρεδηαζκνχ, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ ζρνιηθψλ
πξνγξακκάησλ. ηαλ ε εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε αξρίζεη λα ξσηά «Πψο κπνξνχκε λα γίλνπκε
θαιχηεξνη», ε εθπαίδεπζε ζα βειηησζεί.
6. Δθπαίδεπζε φισλ πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο ηνπο
Ζ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα δηνξγαλψλεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο
λενεηζεξρφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζνχλ κε ηα ζρνιηθά ηνπο
θαζήθνληα θαη ηηο πξνζδνθίεο γεληθφηεξα ηνπ ζρνιείνπ. Ο θαζέλαο ρξεηάδεηαη ζπλερή
εθπαίδεπζε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ξφιν, πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη σο κέινο κηαο
επηηξνπήο, σο δάζθαινο, σο δηεπζπληήο ή βνεζφο. Ο θαζέλαο ρξεηάδεηαη λα εθπαηδεπζεί πάλσ
ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πνηφηεηαο, ζηνπο ηξφπνπο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ζηε ιήςε
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ησλ απνθάζεσλ θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο εζηίαζεο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ - ρξεζηψλ ηεο
εθπαίδεπζεο (Εαιβαλφο, 2003).
7. Ηθαλή θαη απνηειεζκαηηθή εγεζία
Ζ εγεζία πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα , ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απφδνζε ησλ
αλζξψπσλ. Οη εγέηεο ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ λα απνκαθξχλνπλ ηα δηάθνξα
εκπφδηα ζηελ πξφνδν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Τπάξρεη κηα δηαθνξά κεηαμχ
κάλαηδκελη θαη εγεζίαο. Σν κάλαηδκελη αζρνιείηαη κε ηελ δηαρείξηζε πιηθψλ πφξσλ θαη ηνπο
αλζξψπνπο σο ρεηξηζηέο ησλ πιηθψλ πφξσλ, ελψ ε εγεζία ζπλδέεηαη θαηεπζείαλ κε ηελ ςπρή
ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο πξάμεηο ηνπο. Οη εγέηεο επεξεάδνπλ ηα άηνκα πξνο ηελ ζσζηή
θαηεχζπλζε, κεηαδίδνπλ ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ, ελζαξξχλνπλ ηελ ζπκκεηνρή, ηελ
ππεπζπλφηεηα θαη βνεζνχλ ηα άηνκα λα ζεσξνχλ δηθηά ηνπο ππφζεζε ηελ ιήςε απνθάζεσλ
θαζψο θαη ηελ ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ (Sallis, 1996). Οη εγέηεο πξέπεη λα
πξνέξρνληαη κέζα απφ ηα κέιε ησλ νκάδσλ, παξά λα δηνξίδνληαη απφ θάπνηα αξρή, λα
κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ην πξφβιεκα θαη λα έρνπλ ηε γλψζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα εγεζνχλ
(Γεξνρξήζηνπ , 2012 Spaubauer, 1992).
8. Απνκάθξπλζε ηνπ θφβνπ
Σν φγδνν ζεκείν ηνπ Deming αλαθέξεηαη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ θφβνπ απφ ην ζρνιείν,
δηφηη εκπνδίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή απφδνζε ησλ αλζξψπσλ, ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ ηδεψλ
ηνπο, ηελ αλάιεςε ξίζθνπ, ηελ αλαδήηεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ.

Ο Deming πξνθαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγήζνπλ ζρνιηθά

πεξηβάιινληα, ζηα νπνία νη δπλαηέο ζρέζεηο ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο εκπηζηνζχλεο
ζα αληηθαζηζηνχλ ην θφβν, ηελ ππνςία θαη ηε δηάζπαζε. Οη ςπρνιφγνη καο πιεξνθνξνχλ
φηη ν θφβνο πξνθαιεί αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, εκπνδίδεη ηελ αλνηρηή επηθνηλσλία θαη θξαηά
θιεηζηή ηε ζθέςε κπξνζηά ζηε λέα γλψζε. Σν κέιινλ καο εμαξηάηαη απφ ηελ ππνζηήξημε
ησλ αηνκηθψλ πξνζπαζεηψλ, ηελ πξνζπκία αλαγλψξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ
αλεκπφδηζηε έθθξαζε ηεο ειεχζεξεο θαη αλνηρηήο επηθνηλσλίαο. ηα ζρνιεία πνηφηεηαο ε
ζπλερήο βειηίσζε θαη πξφνδνο επηηπγράλεηαη ρσξίο θφβν.
9 . Καηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ,
ηεο

νκαδηθήο

εξγαζίαο

γηα

ηελ
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απνηειεζκαηηθφηεξε

θαζηέξσζε
κάζεζε

Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ εκπφδηα κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ ζρνιείσλ. Σα άηνκα πξέπεη λα
εξγάδνληαη νκαδηθά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο, ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη
ηελ εμέιημε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ νκάδα εξγαζίαο κπνξεί λα επεθηαζεί ζε
φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα ζηε δηαδηθαζία
ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ζηνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
σο κέζν πιεξνθφξεζεο ηεο δηνίθεζεο, ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο
γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη λα θαηαζηεί έλα ηζρπξφ κέζν ζηε δηαδηθαζία ηεο
πινπνίεζεο ησλ αιιαγψλ. πσο αλαθέξεη ν Philip Crosby «Σν λα απνηειεί θάπνηνο κέινο
κηαο νκάδαο δελ ζπληζηά κηα θπζηθή αλζξψπηλε ιεηηνπξγία, αιιά θάηη, πνπ καζαίλεηαη». Ζ
εθπαίδεπζε πάλσ ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ε απφθηεζε ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ
ζπληζηνχλ έλα αθφκα βήκα γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο .
10 . Καηάξγεζε ησλ ζπλζεκάησλ θαη απνθπγή ηεο ρξήζεο παξάινγσλ πξνηξνπψλ πνπ
απαηηνχλ λέα επίπεδα απφδνζεο ησλ καζεηψλ.
χκθσλα κε ηνλ Deming , ε δηνίθεζε πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο αλζξψπνπο ηα κέζα λα
εξγάδνληαη πην έμππλα θαη φρη πην ζθιεξά.

Ζ απζαίξεηε δηαηχπσζε ζηφρσλ πνπ δε

ζπλνδεχεηαη απφ ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ επηηπρία ηνπο είλαη αληηπαξαγσγηθή (Deming 2002).
ηαλ ε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηηο νκάδεο
εξγαζίαο, παξαηεξείηαη πςειφηεξν επίπεδν απφδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ απ’ φηη
ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ζηφρνη δηαηππσζνχλ κνλνκεξψο απφ ηε δηνίθεζε (Fields 1993).
Γηα λα εθαξκνζηεί, φκσο, ε πξαθηηθή απηή ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην
ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη ζηελ επηκέξνπο αληηκεηψπηζε εθπαηδεπηηθψλ
πξνβιεκάησλ. Οη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη απφ θάησ πξνο ηα
επάλσ , απφ ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα δηνίθεζεο πξνο ηα αλψηεξα. Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη
θνληά ζην πξφβιεκα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε γλψζε θαη πιεξνθφξεζε γηα λα
επηιέμνπλ ηε ζσζηή ιχζε, δεδνκέλνπ φηη επηηαθηηθή αλάγθε ηνπ κάλαηδκελη ζήκεξα είλαη λα
βνεζήζεηο ηα άηνκα λα δηνηθήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα ηδνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο κέξε
ηνπ ζπζηήκαηνο.
11 . Καηάξγεζε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηχπσλ εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ θαη
ηε δηνίθεζε
ηηο επηρεηξήζεηο νη πνζνηηθνί ζηφρνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο θαη ηελ
παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο ππαιιήινπο, ελψ ζηα ζρνιεία ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πνζνηηθψλ
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ζηφρσλ γίλεηαη ρσξίο θίλεηξα γηα ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο καζεηέο. Ζ ρξήζε ησλ αξηζκψλ
κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ επηδηψθνπκε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ή
φηαλ ζέινπκε λα είκαζηε πεξηζζφηεξν δίθαηνη θαη αληηθεηκεληθνί κε ηνπο καζεηέο.
ηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε δηνίθεζε κέζσ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη λα
πξνηηκάηαη ε εκπλεπζκέλε εγεζία θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Γηα λα απμεζεί
ε πνηφηεηα θαη ε παξαγσγηθφηεηα , ηα πξφηππα εξγαζίαο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ κηα
ηθαλή εγεζία . Ζ δηνίθεζε κέζσ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηε
δηνίθεζε κέζσ ησλ ζηφρσλ βειηίσζεο. Γελ ζα πξέπεη επνκέλσο ζα ζέηνπκε πνζνηηθνχο
ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ζα θαινχληαη νη θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο κα επηηχρνπλ, αιιά
πνηνηηθνχο ζηφρνπο νη νπνίνη επηβάιιεηαη δηαξθψο λα αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ησλ πειαηψλ.
12 . Δπηβξάβεπζε θαη παξαθίλεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Πξέπεη λα απνκαθξχλνπκε ηα εκπφδηα, πνπ ζηεξνχλ απφ ηα άηνκα ηελ ππεξεθάλεηα γηα ηελ
εξγαζία ηνπο. Πξέπεη λα δηαηππψζνπκε θξηηήξηα πςειήο πνηφηεηαο γηα ηνπο καζεηέο θαη λα
ηνπο βνεζήζνπκε λα ηα εθπιεξψζνπλ . Δίλαη αλαγθαίν λ α εμαιεηθζεί ν αληαγσληζκφο πνπ
δεκηνπξγεί ληθεηέο θαη ρακέλνπο θαη ηε ζέζε ηνπ λα ιάβεη ε ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία,
ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο.
Ο Deming είλαη αξθεηά επηθξηηηθφο γηα αξθεηέο απφ ηηο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ηε
ρξήζε ηεο βαζκνινγίαο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, δηφηη

θαηαζηξέθεη ηελ έκθπηε

ραξά ηεο κάζεζεο, ηελ αμηνιφγεζε ζρνιείσλ θαη θαζεγεηψλ κε βάζε ηελ θαηαιιειφηεηα
ηνπο ή ηε ρξήζε άιισλ θξηηεξίσλ θαζψο θαη κε νπνηαδήπνηε πξαθηηθή ή δηαδηθαζία ηνπ
ζρνιείνπ, πνπ νδεγεί ζε ληθεηέο θαη εηηεκέλνπο.
Ο Deming πηζηεχεη φηη ν βαζκφο εκπνδίδεη ηελ απφδνζε ηνπ καζεηή. χκθσλα κε ηε δηθή
ηνπ θηινζνθία δελ έρεη ζεκαζία ην πφζν έκαζε ν καζεηήο, αιιά ην ηη κπνξεί λα θάλεη κε
απηά πνπ έκαζε. Σν ζρνιείν ηζρπξίδεηαη ,

νθείιεη λα αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην ηηο

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ, θαζψο ν καζεηήο ζα
πξαγκαηνπνηήζεη ην θαιχηεξν, πνπ κπνξεί λα θάλεη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ
ζηφρσλ θαη δπλαηνηήησλ.
Οη καζεηέο θαη θαζεγεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο αμηνιφγεζεο ζαλ κέζν γηα λα πάξεη
θάπνηνο καζεηήο ην άξηζηα (Α). Αλακθίβνια ε αμηνιφγεζε απνηειεί έλα είδνο αλαγλψξηζεο
ή αληακνηβήο θαη εκπεξηέρεη πάληα ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Ζ βαζκνινγία πνπ
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ρξεζηκνπνηείηαη πξνσζεί ηελ αλαγλψξηζε , φρη φκσο θαη ηελ ηειεηφηεηα. Οη καζεηέο ζα
κειεηήζνπλ ηφζν, φζν απαηηείηαη γηα λα πάξνπλ ηνλ αλακελφκελν βαζκφ θαη ζα ζηεξεζνχλ
ηε ραξά ηεο κάζεζεο, ππαθνχνληαο ζηηο επηηαγέο ηεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
πξνηχπσλ πνπ έζεζαλ άιινη γηα απηνχο.
Καιφλ είλαη λα κεηξάκε ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη φρη ηα απνηειέζκαηα ησλ
καζεηψλ αλ ζέινπκε λα εθαξκφζνπκε κε επηηπρία έλα πξφγξακκα πνηφηεηαο ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο.
13 . Δλζάξξπλζε ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη απηνβειηίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.
ην ζεκείν απηφ ν Deming αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ηεο δηαξθνχο επαλεθπαίδεπζεο θαη
βειηίσζεο φισλ. Δάλ επηζπκνχλ ηα ζρνιεία ηε ζπλερή πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ,
ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο σο πνιχηηκν θεθάιαην ηνπ νξγαληζκνχ θαη
λα ζεσξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο επέλδπζε (Λνγνζέηεο, 1992 , Γεξνρξήζηνπ 2012) .
Οη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο θάζε αηφκνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηελ
πξφνδν ησλ άιισλ θαζψο θαη νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. ηελ πξνζπάζεηα εθπαηδεπηηθήο
βειηίσζεο ζπλεηζθέξνπλ φια ηα άηνκα , ε εθπαίδεπζε γηα λα πξνρσξήζεη ρξεηάδεηαη λέεο
ηδέεο , ζθέςεηο θαη απφςεηο . Υξεηάδνληαη άηνκα δεκηνπξγηθά κε αλνηρηφ κπαιφ επηξξεπή ζε
λέεο ηδέεο πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ λα θάλνπλ ηα πξάγκαηα θαιχηεξα.
14 .

πκκεηνρή φισλ ησλ αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ

Ζ πηνζέηεζε ηεο λέαο θηινζνθίαο είλαη ππφζεζε θαη επζχλε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Ζ εθαξκνγή

ηεο λέαο θηινζνθίαο είλαη ππφζεζε θαη επζχλε φισλ ησλ αηφκσλ, πνπ

κεηέρνπλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ( δηεπζπληψλ, θαζεγεηψλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ).
Ζ δηνίθεζε ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ηα δεθαηέζζεξα

ζεκεία ηνπ Deming ζηε ιεηηνπξγία ηνπ , παξάιιεια κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θχθινπ
Deming PDSA) . Ο θχθινο ηνπ Deming (ή θχθινο ηνπ Shewhart) απνηειείηαη απφ κηα
ζεηξά ελεξγεηψλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα θάζε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαδηθαζία
βειηίσζεο νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο (Γεξβηηζηψηεο 2005). Σα επαλαιακβαλφκελα ζηάδηα
ζηνλ θχθιν Deming
ρεδηαζκφο (plan),
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Γξάζε (do),
Έιεγρνο (check- study)
Βειηίσζε (act).
κε βάζε ηα νπνία
πξψηα ζα γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ ζπκπησκάησλ
πνπ ζπλδένληαη κε απηφ

θαη ησλ αηηίσλ πνπ ην δεκηνπξγνχλ,

κε παξάιιειε ιήςε

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.
Γεχηεξν δεκηνπξγείηαη πιάλν επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ην νπνίν εθαξκφδεηαη αξρηθά ζε
κηθξή θιίκαθα θαη γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ.
Σξίην πξαγκαηνπνηείηαη

κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ, πξνζδηνξηζκφο ησλ ζεκείσλ πνπ

πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ.
Σέηαξην γίλεηαη εθαξκνγή ηεο ιχζεο ζε επξεία θιίκαθα κε ηαπηφρξνλε ρξεζηκνπνίεζε
ηεο γλψζεο απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή, ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θχθινπ.(Εαιβαλφο,
2003).

Ο Κύθινο ηνπ Deming
Πεγή: Παλεπηζηήκην Κξήηεο

Σα 14 απηά ζεκεία εληάζζνληαη ζην ηξίγσλν ηνπ Deming
ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ απνηεινχλ ηε θηινζνθία ηνπ.
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πνπ παξνπζηάδεη ηηο ηξεηο

Σν ηξίγσλν ηνπ Deming ,
Πεγή: Nayana Shrinivas Desai “An Introduction to Total Quality Management”

3.4.3 Πξνθιήζεηο –εκπόδηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηελ
εθπαίδεπζε.
Ζ

εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί ζπνπδαία

ππεχζπλνπο

πξφθιεζε

γηα ηνπο

ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη δξάζεηο πνπ πξέπεη λα

δξνκνινγεζνχλ θέξλνπλ αλαπφθεπθηα αιιαγέο ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη εκπφδηα θαη
πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ.
Απφ ηε κειέηε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο
εζηηάδνπλ :
1. ηελ έιιεηςε δέζκεπζεο από ηε κεξηά ηεο αλώηαηεο δηνίθεζεο θαη ησλ
εθπαηδεπηηθώλ.

Ζ έιιεηςε δέζκεπζεο ηεο δηνίθεζεο επεξεάδεη αξλεηηθά θάζε πξνζπάζεηα

εθαξκνγήο ηεο ΓΟΠ (Brown et al. 1994). πσο επηζεκαίλεη ν (Garvin ,1986) ε πνηφηεηα
ζπλνδεχεηαη απφ ηε δέζκεπζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηεο δηνίθεζεο ζην
ζηφρν παξαγσγήο πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
παξαηεξείηαη θαηά ηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηεο

Δπίζεο έληνλε αληίζηαζε

ΓΟΠ

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο

νξγαληζκνχο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ηε ζεσξνχλ σο κηα ηερληθή δηνίθεζεο πνπ
απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε επηρεηξήζεηο, άπνςε πνπ κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηα
απνηειέζκαηά ηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, εξεπλεηέο φπσο νη Koch θαη Fisher ηζρπξίδνληαη φηη
ε ΓΟΠ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δίλεη κεγάιε έκθαζε ζε κε αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο
(ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ζπλερείο ζπλαληήζεηο) πνπ θαζπζηεξνχλ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη
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επηηείλνπλ ηε γξαθεηνθξαηία θαη απνπξνζαλαηνιίδνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ην έξγν
ηνπο.
2. ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πνηόηεηαο. Οη

πνιιαπιέο

εξκελείεο θαη νξηζκνί πνπ

απνδίδνληαη ζηελ έλλνηα «πνηφηεηα» δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε θαη επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηε κέηξεζή ηεο, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγνχλ
δηαθνξεηηθέο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ. χκθσλα κε ηνλ Houston ν νξηζκφο ηεο πνηφηεηαο
βηαζκέλνο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ πειάηε, δε ζπκβαδίδεη
κε ηε θηινζνθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ.
3. ηελ έλλνηα ηνπ πειάηε. ηελ εθπαίδεπζε ππάξρνπλ

πνιιά ελδηαθεξφκελα κέξε

(εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο, δηνίθεζε). ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε εχθνια αληηιακβαλφκαζηε φηη νη γνλείο είλαη νη πειάηεο θαη νη καζεηέο νη
θαηαλαισηέο (Sohel-Uz-Zaman 2016). ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε πειάηεο θαη θαηαλαισηέο
κπνξεί λα είλαη νη ίδηνη νη ζπνπδαζηέο. Δπίζεο πειάηεο κπνξεί λα είλαη νη γνλείο, νη
εξγνδφηεο , νη ζπφλζνξεο πνπ πξνζθέξνπλ ππνηξνθίεο ζηνπο ζπνπδαζηέο, ε θνηλσλία θαη
άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. χκθσλα κε ηνλ (M. B. Sirvanci) ρσξίο ζαθή πξνζδηνξηζκφ
ηεο έλλνηαο ηνπ πειάηε θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ , κηα πξνζπάζεηα εζηηαζκέλε ζε απηφλ ζα έρεη
ακθίβνια απνηειέζκαηα .
Άιια εκπφδηα πνπ επηζεκαίλνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ , είλαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο
ηνπ πξνζσπηθνχ θαη

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία, ε αλεζπρία γηα ηα

απνηειέζκαηα πνηφηεηαο θαη ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, νη ζπλέπεηεο πνπ ζα έρνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε αλ δελ επηηεπρζνχλ νη επηδησθφκελνη ζηφρνη,
ε έιιεηςε δηαχισλ επηθνηλσλίαο κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο, ε έιιεηςε θαηάιιεισλ κέζσλ γηα
ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο , ν εζσηεξηθφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε (Rosa, M.J 2007) , ε έιιεηςε
ηζρπξψλ δηνηθήζεσλ κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δηάζεζε λα δεζκεπηνχλ ζηελ εθαξκνγή
ησλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ θαη λα εκπιέμνπλ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΒΡΑΒΔΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Απψηεξνο ζθνπφο ηεο ζέζπηζεο ησλ βξαβείσλ πνηφηεηαο είλαη ε ππνζηήξημε , ε αλαγλψξηζε
θαη ε πξνψζεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ λα εθαξκφζνπλ πζηήκαηα Γηνίθεζεο
Οιηθήο Πνηφηεηαο.
Με ηελ θαζηέξσζε ησλ

βξαβείσλ

πνηφηεηαο επηδηψθεηαη ν αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηεο

δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ


ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο πνηφηεηαο σο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα επηβίσζεο.



ηελ ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.



ηελ αλαγλψξηζε θαη επηβξάβεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηα
απνηειέζκαηά ηνπο (Γεξβηηζηψηεο ,2005).

Σα βξαβεία πνηφηεηαο απνζθνπνχλ ζηε δηάδνζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο, ηαπηφρξνλα
παξέρνπλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη έλα θίλεηξν γηα ζπλερή
βειηίσζε. Σα ηξία πνην γλσζηά βξαβεία πνηφηεηαο είλαη: ην βξαβείν Deming, ην βξαβείν
MalcolmBaldrige θαη ην Δπξσπατθφ βξαβείν πνηφηεηαο EQA (European Quality Award).

4.1 Σν βξαβείν Deming
To βξαβείν Deming δεκηνπξγήζεθε ην 1951 απφ ην χιινγν ησλ Ηαπψλσλ Δπηζηεκφλσλ θαη
κεραληθψλ Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE)

πξνο αλαγλψξηζε ηεο

θαζνξηζηηθήο ζπκβνιήο ηνπ Deming ζηελ εμέιημε θαη άλζηζε ηεο Ηαπσληθήο νηθνλνκίαο.
Σν βξαβείν Deming δηαζθαιίδεη φηη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο
εθαξκνγήο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζε φιν ην εχξνο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ επέθηαζε ηεο
ΓΟΠ πέξα απφ ηα φξηα ηνπ νξγαληζκνχ πεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. Σα
πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα ηνπ εζηηάδνπλ ζηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ ηνπ
ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο.
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4.2 Σν βξαβείν Malcolm Baldrige
Σν βξαβείν Malcolm Baldrige θαζηεξψζεθε ην 1987 απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ ΖΠΑ
κε ζέινληαο

λα παξαθηλήζεη ηηο εηαηξείεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ λα

αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηά θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο.
θνπφο ήηαλ ε δεκηνπξγία νδεγηψλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζπαζεηψλ
βειηίσζεο, ε

πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ θαη ε αλαγλψξηζε ησλ

επηηεπγκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα απνηεινχζαλ πξφηππα γηα άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ
ζα πηνζεηνχζαλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο.
Τπάξρνπλ επηά μερσξηζηέο θαηεγνξίεο βξαβείσλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δηαγσλίδνληαη νη
επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα

Σν κνληέιν ηνπ βξαβείνπ Malcolm Baldrige (NIST, 2004)
Πεγή : https://www.tuc.gr/

.

4.3 Σν Δπξσπατθό βξαβείν πνηόηεηαο (European Quality Award- ΔQA)
Σν Δπξσπατθφ Βξαβείν Πνηφηεηαο (European Quality Award - EQA) αλαπηχρζεθε απφ ην
Δπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηε Γηνίθεζε ηεο Πνηφηεηαο (European Foundation for Quality
Management - EFQM) κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Οξγάλσζεο γηα ηελ Πνηφηεηα
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(European Organization for Quality - EOQ) θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 1991, κε ζθνπφ
λα απνηειέζεη έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηηο Δπξσπατθέο
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο.

Ο ζηφρνο ηνπ EQA είλαη λα εληζρπζεί ε ζέζε ησλ

επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, κε ηελ απνδνρή ηεο πνηφηεηαο σο
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ βειηίσζεο
ηεο πνηφηεηαο (Bohoris, 1995). Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ βξαβείνπ ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο έρεη
θαζνξηζηεί έλαο εζληθφο εθπξφζσπνο, ηνλ νπνίν γηα ηελ Διιάδα αληηπξνζσπεχεη ε Διιεληθή
Δηαηξία Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ –ΔΔΛΓΔ.
Σν βξαβείν Malcolm Baldrige θαη ην Δπξσπατθφ βξαβείν πνηφηεηαο απνηππψλνπλ κηα λέα
θηινζνθία δίλνληαο έκθαζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζε αληίζεζε
κε ην ηερλνθξαηηθφ βξαβείν Deming.

4.4 Σν Δπξσπατθό Ίδξπκα γηα ηε δηνίθεζε ηεο Πνηόηεηαο
Σν Δπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηελ Γηνίθεζε ηεο Πνηφηεηαο (European Foundation for Quality
Management-EFQM) είλαη έλαο κε-θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1989
απφ ηνπο πξνέδξνπο 14 θνξπθαίσλ Δπξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
Δπξσπατθήο επηηξνπήο, έρνληαο σο απνζηνιή ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ θαη σο φξακα ηε δηάθξηζε θαη ηελ
ππεξνρή ηεο Δπξσπατθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δηεζλψο. θνπφο ηνπ Ηδξχκαηνο ήηαλ ε
ψζεζε θαη ε παξνρή βνήζεηαο πξνο ηηο Δπξσπατθέο επηρεηξήζεηο ψζηε λα αλαιάβνπλ
πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ηηο νδεγήζνπλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηειεηφηεηα. . ήκεξα, ην ίδξπκα
έρεη σο κέιε πάλσ απφ 900 νξγαληζκνχο ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε
πεξηζζφηεξεο απφ 30 ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη κεγάιεο πνιπεζληθέο
εηαηξίεο θαη ζεκαληηθνί εζληθνί νξγαληζκνί

θαζψο θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα γλσζηψλ

επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ .
ε θάζε ρψξα αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλα εζληθφ εηαίξν, ζηελ Διιάδα εζληθφο εηαίξνο είλαη
ε Διιεληθή Δηαηξία

Γηνίθεζεο

Δπηρεηξήζεσλ (ΔΔΓΔ) κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα

νξγαληζκφο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ αξρψλ θαη κεζφδσλ ηνπ
ζχγρξνλνπ management.
Σν βαζηθφ εξγαιείν ηνπ Ηδξχκαηνο πνπ θαζνδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ ρψξνπ λα
απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζα απφ ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ
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πνηφηεηαο, είλαη ην Δπξσπατθφ Μνληέιν Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο (EFQM Excellence
model).

Σν Δπξσπατθό Μνληέιν Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο (EFQM Excellence model).
Σν Δπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηελ Γηνίθεζε ηεο Πνηφηεηαο (European Foundation for Quality
Management-EFQM)

κε ηε βνήζεηα κηαο νκάδαο εηδηθψλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη

αθαδεκατθφ ρψξν, δεκηνχξγεζε ην 1992 ην κνληέιν αξηζηείαο κε ηελ νλνκαζία « EFQM
Excellence Model», αξρηθά κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεηο, πνπ
ήηαλ ππνςήθηεο γηα ην Δπξσπατθφ βξαβείν πνηφηεηαο (EQA).
Οη αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε θηινζνθία ηνπ κνληέινπ αξηζηείαο EFQM είλαη: ε
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα άξηζηα επηρεηξεζηαθά
απνηειέζκαηα γηα ηελ θνηλσλία . Σν κνληέιν αξηζηείαο EFQM ελζσκαηψλεη ηηο βαζηθέο
αξρέο ηεο θηινζνθίαο ηεο ΓΟΠ, γεγνλφο πνπ ψζεζε πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο λα
ην ρξεζηκνπνηήζνπλ σο θαζνδεγεηηθφ πιαίζην ζηελ πξνζπάζεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο ζε
νξγαληζκνχο νιηθήο πνηφηεηαο.
Απφ εκπεηξηθέο έξεπλεο (J.C.Bou-Llusar, 2008) έρεη απνδεηρζεί φηη ην κνληέιν EFQM
αληαλαθιά ,ηελ ηερληθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο θηινζνθίαο ηεο ΓΟΠ , ηελ νιηζηηθή
πξνζέγγηζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ζχλδεζε κεηαμχ δηαδηθαζηψλ θαη νξγαλσζηαθήο
απφδνζεο.
Σν κνληέιν αξηζηείαο EFQM έρεη δηεζλψο αλαγλσξηζηεί σο έλα πξαθηηθφ εξγαιείν πνπ
θαζνδεγεί

ηνπο νξγαληζκνχο ζηε δηαδξνκή ηνπο γηα ηελ επηηπρία, ππνδεηθλχνληαο ηα

αδχλαηα ζεκεία θαη ηηο πηζαλέο ιχζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη ελζαξξχλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα
ηελ πξφνδν θαη ηε βειηίσζε.
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ηε βάζε ηνπ κνληέινπ EFQM βξίζθεηαη ε ινγηθή κε ην αθξσλχκην RADAR ε νπνία
πεξηγξάθεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ
κνληέινπ. Tα γξάκκαηα ηεο ιέμεο RADAR κεηαθξάδνληαη σο εμήο:
R απφ ηε ιέμε results- απνηειέζκαηα: Έλα νξγαληζκφο νθείιεη λα πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο
θαη ηα απνηειέζκαηα κέζσ ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο. Σα απνηειέζκαηα
αλαθέξνληαη ζηνπο πειάηεο ηεο (εζσηεξηθνχο, εμσηεξηθνχο) θαη ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ζηελ
θνηλσλία,
Α απφ ηε ιέμε Approach- πξνζέγγηζε: Πεξηγξάθεη απηά πνπ έλαο νξγαληζκφ ζρεδηάδεη λα
πξάμεη γηα ηελ επίηεπμήο ησλ απνηειεζκάησλ.
D απφ ηε ιέμε Deploy – αλαπηχζζσ: Πεξηγξάθεη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή κε ζπζηεκαηηθφ
ηξφπν ησλ φζσλ έρνπλ δηαηππσζεί ζην επίπεδν ηεο πξνζέγγηζεο.
Α , R απφ ηηο ιέμεηο Assessment and Review – Αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε: Πεξηγξάθεη
ηελ αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε ησλ

αλσηέξσ πξνζεγγίζεσλ κέζσ ησλ κεηξήζεσλ νη

νπνίεο πξνάγνπλ ηε κάζεζε θαη νδεγνχλ ζηε ιήςε βειηησηηθψλ κέηξσλ.

Ο θύθινο ζπλερνύο βειηίσζεο Radar
Πεγή: International Review of Management and Business Research

Σα θξηηήξηα βάζε ησλ νπνίσλ αμηνινγείηαη κηα επηρείξεζε ζχκθσλα κε ην κνληέιν αξηζηείαο
EFQM, εκπεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ζπζηαηηθά

ηεο ΓΟΠ θαη

ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Σα θξηηήξηα εηζφδνπ ηα
νπνία πεξηγξάθνπλ απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη ε επηρείξεζε (ρεδηαζκφο) θαη ηνλ ηξφπν πνπ
ζα ην θάλεη (Δθηέιεζε) θαη ηα θξηηήξηα απνηειεζκάησλ (Έιεγρνο) ηα νπνία πεξηγξάθνπλ
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ηα απνηειέζκαηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη δξάζεηο ηεο. Σα 9 θξηηήξηα θαιχπηνπλ 30 πεξίπνπ
ππνθξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία εληνπίδνληαη ηα ηζρπξά ζεκεία θαη νη ηνκείο βειηίσζεο . Απφ
ηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο, ζε θαζέλα απφ ηα 9 θξηηήξηα πξνζδηνξίδεηαη ε ηειηθή βαζκνινγία
πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπλνιηθφ επίπεδν αξηζηείαο (θπκαίλεηαη απφ κεδέλ έσο έλα κέγηζην
1.000 κφξηα) ζε θάζε νξγαληζκφ. Σα 9 θξηηήξηα είλαη:

Σν βαζηθό κνληέιν EFQM κε ηα 9 θξηηήξηα (Κemenade, 2006)

1.Ζγεζία: Μειεηά ηελ πξνζπάζεηα ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ζηελ επίηεπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο κέλνληαο πηζηνί ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ.
Oη άξηζηνη εγέηεο αλαπηχζζνπλ ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ επίηεπμή
ηνπο. (EFQM, 1999).
2. Πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή: Μειεηά ην φξακα (εηθφλα ηεο επηρείξεζεο κειινληηθά), ηελ
απνζηνιή (έθθξαζε ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ ηεο επηρείξεζεο) θαη ηε θηινζνθία ( νξγαλσηηθέο
αμίεο θαη ζηπι δηνίθεζεο) ηεο επηρείξεζεο.
3. Αλζξψπηλνη πφξνη: Μειεηά ηηο ελέξγεηεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ ελδπλάκσζε θαη
αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσο θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
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4. Πφξνη θαη ζπλεξγαζίεο: Δμεηάδεη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο θαη
ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο .
5. Γηαδηθαζίεο : Μειεηψληαη νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο επηρείξεζεο πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηε δεκηνπξγία
αμίαο γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα κειή.
6. Ηθαλνπνίεζε

ησλ πειαηψλ : Δμεηάδεη ηελ

αληίιεςε ησλ πειαηψλ θαη ην βαζκφ

ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο.
7. Ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ:

Δμεηάδεη νη απφςεηο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

θαη ην

βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο.
8. Δπηδξάζεηο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν : Μειεηά ηνλ θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο .
9. Απνδνηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ: Αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο θαη ε
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελψ ηαπηφρξνλα γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (Κέθεο Β., 2014 ).

4.5 Σν κνληέιν αξηζηείαο EFQM ζηελ εθπαίδεπζε
Σν κνληέιν αξηζηείαο EFQM

δχλαηαη

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην
εθπαηδεπηηθφ πξνζθήλην θαη ε ρξήζε ηνπ εμαπιψλεηαη ζε Παλεπηζηήκηα θαη ζρνιεία. ηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο,

απνηειεί έλα δηαγλσζηηθφ εξγαιείν ζηε θάζε ηεο

απηναμηνιφγεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην εξγαζίαο θαη αλαθνξάο.
(Εσγφπνπινο). H εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ EFQM ζηελ εθπαίδεπζε πξνυπνζέηεη ηελ
θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ κνληέινπ. Ο απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ κνληέινπ EFQM ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηζπκεηνχ πξνθίι ησλ εθπαηδεπφκελσλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
δηακφξθσζε ησλ

επηκέξνπο ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ γηα λα κπνξέζνπλ νη

εθπαηδεπφκελνη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ηα επηζπκεηά
ραξαθηεξηζηηθά ( Davies et al., 2007, Επξίλνγινπ 2015). ηαλ πξνζαξκφδεηαη ζε έλα
εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ε νπζία ηνπ Μνληέινπ εξκελεχεηαη σο εμήο: Ζ εμαηξεηηθή απφδνζε
ζε έλα ζρνιείν, ζηνπο καζεηέο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην κε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηελ
θνηλσλία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εγεζίαο πνπ ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο γηα ηελ πνιηηηθή
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θαη ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ, ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ , ησλ ζπλεξγαζηψλ
θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Saraiva, et.al, 2003) .
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
5.1 Μεζνδνινγία Έξεπλαο
Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλά ηελ χπαξμε

ζηνηρείσλ πνηφηεηαο ζχκθσλσλ κε ηηο αξρέο ηεο

Γ.Ο.Π θαη ην βαζκφ ελζσκάησζεο ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν
αξηζηείαο EFQM πνπ φπσο έρνπλ αλαδείμεη

πξνεγνχκελεο

Sevgi Sumerli 2013,ΑrturoC-M.et.al, 2005) απνηειεί έλα

έξεπλεο (Akyay Uygur θαη
αμηφπηζην εξγαιείν γηα ηνπο

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, ην νπνίν πξνζθέξεηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο θαη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ δξάζεσλ θαη

απνηειεζκάησλ ζηελ πξνζπάζεηα

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπο. Δηδηθφηεξα ζηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο
α) εγεζία, β) αλζξψπηλνη πφξνη, γ) δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο, δ) πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή. ην
επίθεληξν ηεο εξεπλεηηθήο αλαδήηεζεο ηίζεηαη ε απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο
ζε δεηήκαηα πνηφηεηαο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Με βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, δηαηππψλνληαη ζπκπεξάζκαηα, ελψ πξνηείλνληαη ηξφπνη θαη
δηαδηθαζίεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο .

5.2 Δίδνο ηεο έξεπλαο
Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε «πνζνηηθή έξεπλα» αληί
γηα πνηνηηθή. χκθσλα κε ηνλ ( Creswell,2009) ε πνζνηηθή κέζνδνο έξεπλαο ζπληζηάηαη γηα
εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα ζηα νπνία επηδηψθεηαη ε απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ αηφκσλ , γηα
ηνλ έιεγρν ζεσξηψλ κε απαγσγηθφ (deductive) ηξφπν. Παξέρεη πξνζηαζία θαη έιεγρν έλαληη
ηεο κεξνιεςίαο , έιεγρν γηα ελαιιαθηηθέο επεμεγήζεηο θαη ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο θαη
αλαπαξαγσγήο ησλ επξεκάησλ. Ζ κέζνδνο ζεσξείηαη αληηθεηκεληθή, θαζψο ν εξεπλεηήο δελ
εκπιέθεηαη πξνζσπηθά θαη πηνζεηεί κηα ακεξφιεπηε θαη αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε. ηελ
παξνχζα έξεπλα

ε πνζνηηθή κέζνδνο

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηρζνχλ ζεκαληηθά

ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη λα ζπγθεληξσζνχλ
δεδνκέλα απφ έλαλ ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ εξσηεζέλησλ.
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Χο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ

γηα ηελ

έξεπλα

ρξεζηκνπνηήζεθε

αλψλπκν

εξσηεκαηνιφγην κε πξνθαζνξηζκέλα εξσηήκαηα θαη απαληήζεηο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Με
ηνλ ηξφπν απηφ ζπγθεληξψζεθαλ αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθά γηα λα
αμηνινγεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Ζ αλσλπκία δηαζθαιίδεη ηελ εηιηθξίλεηα ηνπ
εξσηψκελνπ θαη ηελ αίζζεζε εκπηζηνζχλεο, αιιά θαη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ εξεπλεηή.

5.3 Καζνξηζκόο ηνπ δείγκαηνο- Γεηγκαηνιεςία- Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία Πεξηνξηζκνί
5.3.1 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
ηελ παξνχζα έξεπλα, ν πιεζπζκφο

απνηειείηαη

απφ εθπαηδεπηηθνχο

θαη

απφ

δηεπζπληέο/ληξηεο πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2021-2022.
Σν δείγκα απνηέιεζαλ ζπλνιηθά 63 εθπαηδεπηηθνί θαη δηεπζπληέο/ληξηεο. Ζ επηινγή ηνπ
δείγκαηνο έγηλε κε γλψκνλα ηελ χπαξμε θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ
(εξγάδνληαη

ζε

ζρνιηθέο

κνλάδεο

Γ/ζκηαο

εθπαίδεπζεο).

Ζ

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην έσο Μάην 2022,

δεηγκαηνιεςία

πεξηειάκβαλε ηελ

ειεθηξνληθή δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κνξθή θφξκαο google ζε ζρνιηθέο κνλάδεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γπκλάζηα θαη Λχθεηα, θαζψο θαη ζε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ
πνπ ζπλδένληαλ ζηα

κέζα

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, έγηλε επηπιένλ απνζηνιή

εξσηεκαηνινγίσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αηνκηθά .

5.3.2. Γεηγκαηνιεςία
Ζ απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο έγηλε κέζσ ησλ
Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο
εθπαηδεπηηθνχο.

ησλ 4 Ννκψλ

Κξηηήξην επηινγήο

ηεο

ηεο Κξήηεο

δηεπζχλζεσλ

κε ηειηθνχο απνδέθηεο

ηνπο

δεηγκαηνιεςίαο κε ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο

απνηέιεζαλ νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο
πνπ δελ επέηξεπαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί επίζθεςε ζε ζρνιηθέο κνλάδεο .
Κξίζεθε ζθφπηκε ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο,

ψζηε ην δείγκα λα

είλαη φζν ην δπλαηφλ αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ . Καηά ηνλ Creswell (2009), έλα
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ πξνυπνζέηεη

επαξθή αξηζκφ ππνθεηκέλσλ κε

ζηφρν ηελ εθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ
πεξηγξάθνπλ ηελ γεληθή ηάζε νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπζκνχ ζην ππφ εμέηαζε δήηεκα .
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πνπ ζα

5.3.3 Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία
πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε δηαθίλεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ειεθηξνληθά ιφγσ
ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ Κνξνλντφ. εκεηψλεηαη φηη ν

ηξφπνο δηαλνκήο ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ θαζηζηά κε εθηθηφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αθξηβή αξηζκνχ ησλ αηφκσλ
ηνπ ην έιαβαλ , θαηά ζπλέπεηα δε δχλαηαη λα ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ απνθξηζηκφηεηαο.
Σν εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεπφηαλ απφ κηα ζχληνκε επηζηνιή ε νπνία

παξείρε ζηνπο

εθπαηδεπηηθνχο πιεξνθνξίεο γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο
θαη ηελ έθθξαζε επραξηζηηψλ γηα ηε ζπλδξνκή ηνπο ζηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο.

5.3.4 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
Κξίλεηαη αλαγθαίν λα γίλεη αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα ιάβεη γλψζε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ πξνζδηφξηζαλ ηα
απνηειέζκαηα ψζηε λα απνθεπρζνχλ παξεξκελείεο , θαηά ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
Έλαο βαζηθφο πεξηνξηζκφο ήηαλ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία
δηεμήρζε ε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο. Πηζαλφλ ηα απνηειέζκαηα
πνπ ζα πξνέθππηαλ λα ήηαλ δηαθνξεηηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δείγκα πξνεξρφηαλ απφ
κεγάια αζηηθά θέληξα ή αθξηηηθά λεζηά .
Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο είλαη ε επηθπιαθηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα απαληήζνπλ ζην
εξσηεκαηνιφγην ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ .

5.4 Δξεπλεηηθό εξγαιείν-Γηακόξθσζε εξσηεκαηνινγίνπ
Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν
απνηειεί ην θαηεμνρήλ εξγαιείν κέηξεζεο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ .
Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε 5 ελφηεηεο απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε αθνξά ζε δεκνγξαθηθά
ζηνηρεία

(Φχιν , Ζιηθία, Υξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ρέζε εξγαζίαο, Σχπνο

ζρνιείνπ, Δπίπεδν ζπνπδψλ, ραξαθηεξηζκφο ηεο

πνηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο

εξγαζίαο). ηελ ελφηεηα απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ επηινγήο (κηαο
εθ ησλ πξνηεηλφκελσλ ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ).
ηηο ππφινηπεο ηέζζεξεηο ελφηεηεο πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ απνζαθελίδνπλ
πηπρέο ησλ ππφ κειέηε παξαγφλησλ : «Ζγεζία», «Αλζξψπηλνη
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πφξνη», «Πνιηηηθή θαη

ζηξαηεγηθή» θαη

«Γηαδηθαζίεο». Οη εξσηήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ δεηείηαη απφ ηνπο

ζπκκεηέρνληεο λα δειψζνπλ ην βαζκφ πνπ ηζρχεη θάζε εξψηεζε .είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ , πνπ
αθνινπζνχλ

πνζνηηθή δηαβάζκηζε ζχκθσλα κε ηελ

πεληαβάζκηα θιίκαθα ηεξάξρεζεο

Likert. Οη απαληήζεηο θσδηθνπνηνχληαη κε « 1» πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επηινγή « Καζφινπ»
θαη εθθξάδεη ηελ πιήξε δηαθσλία ηνπ εξσηψκελνπ κε ην πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο,

έσο

ην 5 πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επηινγή «πάξα πνιχ» θαη εθθξάδεη ηελ πιήξε ζπκθσλία ηνπ
εξσηψκελνπ κε ην πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο

,

φιεο νη

αληηζηνηρνχλ ζηηο κνλάδεο ηεο θιίκαθαο απφ 2 έσο 4 .

ελδηάκεζεο δηαβαζκίζεηο
Οη εξσηήζεηο θιεηζηνχ

ηχπνπ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ γξήγνξα θαζψο πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά πξνθαζνξηζκέλσλ
απαληήζεσλ απφ ηηο νπνίεο επηιέγεη ν εξσηψκελνο θαη πξνζθέξνπλ δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ
λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ζηαηηζηηθά. Απφ ηελ άιιε δε δίλνπλ ηελ επθαηξία
ζηνπο εξσηψκελνπο γηα απζφξκεηεο απαληήζεηο θαη δελ επηηξέπνπλ παξαηεξήζεηο θαη
επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο, έηζη ε κε θαηαλφεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαθξηβή
απάληεζε (Cohen et al., 2008).
Σν εξσηεκαηνιφγην ππνβιήζεθε γηα ζρνιηαζκφ θαη έγθξηζε ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή.
Αθνινχζεζε πηινηηθή εθαξκνγή ζε έλα δείγκα 5 εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο νπνίνπο δεηήζεθε
λα θάλνπλ ζρφιηα ή παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηπρφλ αζάθεηεο ή δπζλφεηα ζεκεία.
Σα άηνκα απηά απνθιείζζεθαλ απφ ηε θάζε ηεο θχξηαο δεηγκαηνιεςίαο.
Σν πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην πάλσ ζην νπνίν βαζίζηεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο
πξνέξρεηαη απφ ην Sheffield Hallam University- Center for Integral Excellence (Pupius,
2005). Σν πξσηφηππν εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάζηεθε ζηελ Διιάδα ην 2005 απφ ηνπο:
Mike Pupius (Director, Centre for Integral Excellence, Sheffield Hallam University, UK) θαη
E. A. van Kemenade (Quality Manager, Fontys University, Eindhoven, The Netherlands),
ζην πιαίζην επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Θεκαηηθφ Γίθηπν
Έξεπλαο «Management ηεο Δθπαίδεπζεο» πνπ εδξεχεη ζην Α.Π.Θ. (www.uth.gr/manek), κε
ζέκα «Γηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη πνηφηεηα»

πνπ απεπζχλνληαλ ζε

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Δπηζηεκνληθή ππεχζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε θα Δ. Πεηξίδνπ, Αλ. Καζεγήηξηα ηνπ Σκ.
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Α.Π.Θ. , κέξνο ηεο ζεκαηνινγία αθνξνχζε ηελ εθαξκνγή ηνπ
κνληέινπ EFQM ζηηο

δπν πξψηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (Δ. Κνιηζάθεο, Δ.Πεηξίδνπ,

2008).
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ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ηκήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ «Ζγεζία», ηνπο «Αλζξψπηλνπο πφξνπο», ηελ «Πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή» θαη ηηο
«Γηαδηθαζίεο», ηα νπνία απνηεινχλ παξάγνληεο δηαζθάιηζεο

πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην

EFQM Excellence Model.
Σν θξηηήξην Ζγεζία
Σν παξφλ θξηηήξην εζηηάδεη ζηηο ελέξγεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο πξαθηηθέο ησλ
επηηπρεκέλσλ ζρνιηθψλ εγεηψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Δμεηάδεη αλ πινπνηνχληαη νη νξγαλσζηαθνί
ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ θαη δηεξεπλά ηε ζπλεξγαζία ηεο εγεζίαο κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (ην
αλ είλαη ή φρη επνηθνδνκεηηθή ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο , αλ ν εγέηεο αλαγλσξίδεη δεκνζίσο
ηηο επηηπρίεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αλ ελζαξξχλεη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαζψο θαη κε
ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ). Δπίζεο, ην θξηηήξην δίλεη απαληήζεηο ζε ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνλ
δηεπζπληή, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλάιεςε δξάζεσλ κε ζθνπφ ηε
βειηίσζε.
Σν θξηηήξην Πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή
Ζ πνιηηηθή θαη ε ζηξαηεγηθή θαζνξίδνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ πξνζέγγηζε
ηνπ νξάκαηνο, βάζεη ησλ αλαγθψλ ησλ εκπιεθφκελσλ ( καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ ,
θαη θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο), ηηο δξάζεηο γηα
ηελ επίηεπμή ηνπο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
πξνφδνπ ηεο ΓΟΠ.
Ο ηξφπνο πινπνίεζεο ηνπ νξάκαηνο ελφο νξγαληζκνχ, δειαδή ην πσο ζα πάεη απφ ην ζεκείν
πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε ζην κέιινλ, εθθξάδεηαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή
ζηξαηεγηθή πνπ πξνζδηνξίδεη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο ππεξεζίεο ή ηα πξντφληα πνπ ζα παξέρεη,
ηνπο πειάηεο (αγνξά) ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα παξάγνληαη νη
ππεξεζίεο ή ηα πξντφληα. Σν φξακα θάζε νξγαληζκνχ, ππαγνξεχεηαη απφ ην ζχλνιν αμηψλ
θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηηο δηνηθήζεηο θαη ηηο πξνζαξκνγέο πνπ έρνπλ
γίλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
Σν θξηηήξην αλζξώπηλνη πόξνη
Σν θξηηήξην απηφ εμεηάδεη αλ ν νξγαληζκφο α) δηαρεηξίδεηαη , αλαπηχζζεη θαη αμηνπνηεί ηηο
γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν,
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β) αλ δηεπθνιχλεη ηε δηάρπζε γλψζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο , γ) αλ πξνάγεη ηελ ηζφηεηα, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δ) ,
αλ επηβξαβεχεη θαη αληακείβεη ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα παξαθηλείηαη λα δεζκεπηεί ζηελ
πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη. Ζ επηηπρία ελφο εθπαηδεπηηθνχ
νξγαληζκνχ εμαξηάηαη απφ ηηο γλψζεηο , ηηο δεμηφηεηεο, ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο θαη ηελ
παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ επηηπρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηάηαη απφ ηηο επθαηξίεο
πνπ έρνπλ λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Σα ζρνιεία ζα πξέπεη αθελφο
λα επελδχνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ,

ζρεηηθά κε ηα ζηπι

κάζεζεο, ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη αθεηέξνπ, λα

παξέρνπλ

ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε γηα αλάπηπμε θαη ππεπζπλφηεηα.
Σν θξηηήξην δηαδηθαζίεο
Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή αλαδηνξγάλσζε ελφο νξγαληζκνχ είλαη ε
δπλαηφηεηα λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ιεηηνπξγία γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο. Οη δηαδηθαζίεο
κεηαζρεκαηίδνπλ έλα ζχλνιν εηζφδσλ ζε απνηειέζκαηα ζηελ έμνδν ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε
ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Οη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηνλ
νξγαληζκφ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ηε κνξθή δηαδηθαζηψλ θαη ε νξγάλσζε ησλ
αηφκσλ λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα δηεθπεξαηψζεη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο.
χκθσλα κε ηνλ (Εαιβαλφ, 2003) νη δηαδηθαζίεο νξίδνληαη σο νκάδεο ιεηηνπξγηψλ πνπ
δίλνπλ ζηνλ πειάηε (καζεηή, γνλέα) έλα νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα, φρη θαη΄ αλάγθε κηα
νινθιεξσκέλε ππεξεζία. Δπνκέλσο ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο δνκήο ελφο νξγαληζκνχ ζε
δηαδηθαζίεο , πξνυπνζέηεη ηελ νκαδνπνίεζε πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ . Γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη
λα νξγαλσζνχλ νη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα δνζεί απάληεζε ζην εξψηεκα πνηνπο εμππεξεηεί
ν νξγαληζκφο θαη λα αλαδεηεζεί ε γλψκε ηνπο γηα ην πσο αληηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα,
θαηά ζπλέπεηα,

ν νξγαληζκφο πξέπεη λα αξρίδεη θαη λα ηειεηψλεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ κε ηελ

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε.
Σν θξηηήξην απηφ εμεηάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο , ηε δηαρείξηζή ηνπο
θαη ηνπο έιεγρν θαη βειηηψζεηο πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ
πειαηψλ .
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5.5 Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα ηεο έξεπλαο
Ζ εγθπξφηεηα

θαη ε αμηνπηζηία είλαη νπζηαζηηθέο πηπρέο κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ

νδεγνχλ ζε αμηφπηζηεο εξκελείεο ησλ απνηειεζκάησλ, γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα
εμεηαζηεί ην ρξεζηκνπνηνχκελν εξγαιείν έξεπλαο σο πξνο ηηο παξακέηξνπο απηέο.
Δγθπξόηεηα (validity)
Ζ εγθπξφηεηα αλαθέξεηαη ζην πφζν θαιά έλα

φξγαλν

κέηξεζεο κεηξάεη απηφ πνπ

αλακέλεηαη λα κεηξήζεη. Ζ εγθπξφηεηα πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα βειηησζεί κε
πξνζεθηηθή δεηγκαηνιεςία, ζσζηά

δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιφγην θαη θαηάιιειε

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία (Cohen L.,et.al 2007) .
Σα θχξηα είδε εγθπξφηεηαο είλαη:
Ζ «εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ» ε νπνία αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν ην πεξηερφκελν ησλ
εξσηήζεσλ αληαπνθξίλεηαη ζην πεξηερφκελν ηεο κέηξεζεο, επηηπγράλεηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή
επηινγή εξσηήζεσλ θαη κε ηελ αμηνιφγεζε απφ άιιεο έξεπλεο. ηελ παξνχζα εξγαζία
ειέγρζεθε ε «εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ» θαη δηαπηζηψζεθε φηη δελ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα,
θαζψο φιεο νη εξσηήζεηο είλαη δηαηππσκέλεο κε ζαθήλεηα θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξεηηθή
αλάιπζε πνπ έρεη πξνεγεζεί.
Ζ «εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο δνκήο » αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ε δνκή ηνπ εξγαιείνπ
κέηξεζεο αληηζηνηρεί ζε κηα ζεσξεηηθή θαηαζθεπή ( Αλαζηαζηάδνπ . 2012).
Αμηνπηζηία (Reliability)
Ζ αμηνπηζηία είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλα εξγαιείν κέηξεζεο, ην
νπνίν αλαθέξεηαη ζηε ζηαζεξφηεηα πνπ εκθαλίδεη ζε δηαδνρηθέο κεηξήζεηο. Έλα εξγαιείν
κέηξεζεο ζεσξείηαη αμηφπηζην φηαλ ζε επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ζην ίδην δείγκα θαη ζε
δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο , εκθαλίδεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα, εθηφο εάλ έρεη ζπκβεί κηα
ζεκαληηθή αιιαγή κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ . Αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά είδε αμηνπηζηίαο
μερσξίδεη ε «αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ή ζπλνρήο (internal consistency)»,
αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ νη εξσηήζεηο πνπ κεηξνχλ ην ίδην ραξαθηεξηζηηθφ παξνπζηάδνπλ
πςειή ζπλνρή ,ηφζν κε ην ραξαθηεξηζηηθφ φζν θαη κεηαμχ ηνπο. Ζ εθηίκεζε ηεο
αμηνπηζηίαο απηήο ηεο κνξθήο γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ ελφο δείθηε ή ζπληειεζηή
αμηνπηζηίαο κε πην δηαδεδνκέλν ην δείθηε α ηνπ Cronbach. Σηκέο ηνπ δείθηε κεγαιχηεξεο
ηνπ 0,7 ή ηνπ 0,8 ζεσξνχληαη ζπλήζσο ηθαλνπνηεηηθέο.
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ηελ παξνχζα έξεπλα o ζπληειεζηήο ζηαηηζηηθήο αμηνπηζηίαο Cronbach's Alpha γηα ην
ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ 0,954 θαη ζεσξείηαη πνιχ πςειή.
Πίλαθαο 5.1
Πίλαθαο αμηνπηζηίαο
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,954
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5.6 Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο IBM SPSS 20.
Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ Πεξηγξαθηθή θαη Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή θαη ηελ
αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ. Με ηελ Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ
κε γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο, πεξηγξάθνληαη νη κέζεο ηηκέο, νη ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ηα
πνζνζηά απαληήζεσλ. Με ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή γίλεηαη ζχγθξηζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ
νκάδσλ δεδνκέλσλ σο πξνο κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμαξηεκέλε
, κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπζρεηίδνληαη δχν ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ
ππνζέζεσλ.
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5.7 ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ
5.7.1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο.
Φύιν
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 20 άλδξεο , πνζνζηφ (31,7%) θαη 43 γπλαίθεο πνζνζηφ(68,3%),
γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ ππεξνρή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θιάδν.
Πίλαθαο 5.1 πρλόηεηεο θαη πνζνζηό εξσηώκελσλ αλά θύιν
Πνζνζηφ % Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ %

πρλφηεηα
Άλδξαο

20

31,7

31,7

Γπλαίθα

43

68,3

100,0

χλνιν

63

100,0

Γηάγξακκα 5. 1 Πνζνζηό αλά θύιν
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Ζιηθία
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (81%) αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 40 εηψλ θαη
άλσ, αθνινπζεί ε νκάδα 30-39 κε πνζνζηφ (17,5%) θαη ηέινο ε νκάδα 20-22 κε πνζνζηφ
(1,6%).
Πίλαθαο 5.2 πρλόηεηεο θαη πνζνζηό αλά ειηθηαθή νκάδα
πρλφηεηα

Πνζνζηφ % Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ %

22-29

1

1,6

1,6

30-39

11

17,5

19,0

40 θαη άλσ

51

81,0

100,0

χλνιν

63

100,0

Γηάγξακκα 5. 2 Πνζνζηά ηνπ δείγκαηνο αλά ειηθηαθή νκάδα
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Δθπαηδεπηηθή ππεξεζία
ρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ησλ εξσηψκελσλ, ην δείγκα απνηειείηαη
θαηά (34,9 %) απφ εθπαηδεπηηθνχο κε πάλσ απφ 21 έηε ππεξεζίαο, πνζνζηφ (38,1%) έρεη
απφ 11 έσο 20 έηε ππεξεζίαο, πνζνζηφ (11,1%) έρεη απφ 6 έσο 10 έηε ππεξεζίαο, ελψ
(15,9%) εξγάδεηαη γηα ιηγφηεξν απφ 5 έηε (Πίλαθαο 5.3, Γηάγξακκα 5.3). Σα ζηνηρεία απηά
ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά σο πξνο ηελ πνηνηηθή αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, αθνχ
νη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ είλαη απνηέιεζκα πνιπεηνχο εκπεηξίαο ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο.
Πίλαθαο 5.3 πρλόηεηεο θαη πνζνζηό κε βάζε ηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία
πρλφηεηα

Πνζνζηφ %

Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ %

0-5

10

15,9

15,9

6-10

7

11,1

27

11-20

24

38,1

65,1

21-35

22

34,9

100

ύλνιν

63

100

Γηάγξακκα 5.3 Πνζνζηό εξσηώκελσλ κε βάζε ηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία
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Δθπαίδεπζε
ρεηηθά κε επίπεδν ζπνπδψλ

ησλ εξσηψκελσλ, ην δείγκα απνηειείηαη θαηά 46% απφ

απφθνηηνπο ΣΔΗ / ΑΔΗ, θαηά 46% απφ θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, ελψ ην 7,9%
έρνπλ θάλεη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο, θαίλεηαη φηη νη
εθπαηδεπηηθνί ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ, ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηηο
γλψζεηο ηνπο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ .
Πίλαθαο 5.4 πρλόηεηεο θαη πνζνζηό ησλ εξσηώκελσλ, σο πξνο ην επίπεδν ζπνπδώλ
πρλφηεηα

Πνζνζηφ %

Πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ

29

46,0

Αζξνηζηηθφ
πνζνζηφ %
46,0

Μεηαπηπρηαθφ

29

46,0

92,1

Γηδαθηνξηθφ

5

7,9

100,0

χλνιν

63

100,0

Σίηινο ζπνπδψλ

Γηάγξακκα 5.4 Πνζνζηό ησλ εξσηώκελσλ σο πξνο ην επίπεδν ζπνπδώλ
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Σύπνο ζρνιείνπ
ρεηηθά κε ην είδνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ησλ εξσηψκελσλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα
5.5, ην δείγκα απνηειείηαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπ, απφ εθπαηδεπηηθνχο ζηε δεκφζηα
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (93,7%). Έλα κηθξφ πνζνζηφ πνπ απνηειεί ην 6,4% ηνπ
δείγκαηνο , εξγάδνληαη ζηελ ηδησηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηα θξνληηζηήξηα.
Πίλαθαο 5.5 πρλόηεηεο θαη πνζνζηό αλά θαηεγνξία εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο
πρλφηεηα
Γεκφζην

Πνζνζηφ % Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ %

59

93,7

93,7

2

3,2

96,8

Άιιν

2

3,2

100,0

χλνιν

63

100,0

Γπκλάζην/Λχθεην/ΔΠΑΛ
Ηδησηηθφ
Γπκλάζην/Λχθεην/ΔΠΑΛ

Γηάγξακκα 5.5 Πνζνζηό αλά θαηεγνξία εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο

Δξγαζηαθή ζρέζε
πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 5.6 θαη ην δηάγξακκα 5.6, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
εξσηψκελσλ απνηειείηαη απφ κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνινπζνχλ νη αλαπιεξσηέο
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εθπαηδεπηηθνί ζε πνζνζηφ 22,2 % θαη νη σξνκίζζηνη κε πνζνζηφ 3,2%. Ζ ζρέζε εξγαζίαο κε
ηε ζρνιηθή κνλάδα επηδξά ζηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλεο άπνςεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ, ηδηαίηεξα φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνπλ ην σξάξηφ ηνπο ζε πνιιά ζρνιεία.
Πίλαθαο 5.6 ρέζε εξγαζίαο κε ηε ζρνιηθή κνλάδα
πρλφηεηα

Πνζνζηφ % Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ %

Χξνκίζζηνο

2

3,2

3,2

Αλαπιεξσηήο

14

22,2

25,4

Μφληκνο

47

74,6

100,0

χλνιν

63

100,0

Γηάγξακκα 5.6 Πνζνζηό εξσηώκελσλ σο πξνο ηελ ζρέζε εξγαζίαο κε ηε ζρνιηθή ηνπο
κνλάδα

5.7.2 Πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα
Ο

πίλαθαο 5.7 παξνπζηάδεη ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ

εξσηψκελσλ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα
πνπ εξγάδνληαη.

Απφ κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη

ην κεγαιχηεξν

πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ (65,1%), ραξαθηεξίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ην πνιχ
κέηξηα. Καηά ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ , ν κέζνο φξνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ
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είλαη 3,25 θαη ραξαθηεξίδεηαη κεηξίνπ επηπέδνπ. Σα ζηνηρεία απηά θαζηζηνχλ αλαγθαίν ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ εληφο
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ψζηε λα

βειηησζεί

ζπλνιηθά ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ε

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ.
Πίλαθαο 5.6 Πνηόηεηα ππεξεζηώλ ζρνιηθήο κνλάδαο
πρλφηεηα

Πνζνζηφ %

Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ %

Πνιχ ρακειή

3

4,8

4,8

Υακειή

4

6,3

11,1

Μέηξηα

34

54,0

65,1

Τςειή

18

28,6

93,7

Πνιχ πςειή

4

6,3

100,0

ύλνιν

63

100,0

Πνηόηεηα ππεξεζηώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο

N

63

Mean

3,25

Std. Deviation

,861
25

Percentiles

50
75
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3,00
3,00
4,00

5.7.3 Σα θξηηήξηα ηνπ κνληέινπ EFQM
Σν θξηηήξην εγεζία
Ο πίλαθαο 5.7 παξνπζηάδεη ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ ζηηο
εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θξηηήξην ηεο εγεζίαο. πλνιηθά ε πνηφηεηα ηεο εγεζίαο
εκθαλίδεη κέζν φξν (ΜΟ= 3,18) θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κεζαίνπ επηπέδνπ.
Απφ ηα απνηειέζκαηα παξαηεξείηαη φηη νη εξσηψκελνη ζε κεγάιν βαζκφ

(ΜΟ 3,46)

δειψλνπλ φηη γίλνληαη θαηαλνεηέο νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ εκπιεθφκελσλ κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο,

ε δηεχζπλζε αμηνινγεί θαη επηβξαβεχεη ηα

κέιε ηεο κνλάδαο , πξνσζεί ηε κάζεζε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηέινο φηη ππνζηεξίδεη
κε θάζε ηξφπν ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο ζε δξαζηεξηφηεηεο βειηίσζεο.
Αληηζέησο ζε κηθξφηεξν βαζκφ (ΜΟ=3,02), δειψλνπλ φηη ν δηεπζπληήο δηακνξθψλεη ην
φξακα ηνπ ζρνιείνπ θαη πηνζεηεί ζπκπεξηθνξέο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο.
Ζ γεληθή εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα είλαη φηη ν δηεπζπληήο/ηξηα
ιεηηνπξγεί θπξίσο,

σο ζπλεξγάηεο θαη ππνζηεξηθηήο γηα ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο,

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ σο νξακαηηζηήο εγέηεο, πξνζαλαηνιηδφκελνο ζε πξφηππα θαη
θαλφλεο πνηφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο ζπλέπεηα ηνπ ηξφπνπ
νξγάλσζεο ησλ ζρνιείσλ πνπ επηβάιεη ζηνπο δηεπζπληέο θαη ηηο δηεπζχληξηεο λα ιεηηνπξγνχλ
ζε έλα θαζνξηζκέλν πιαίζην, αζθψληαο

πνιιαπιά θαζήθνληα θαη ηαπηφρξνλα λα

επηθνξηίδνληαη κε πιεζψξα γξαθεηνθξαηηθψλ εξγαζηψλ.
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Πίλαθαο 5.7 Μέζνο όξνο ησλ εξσηήζεσλ ζην θξηηεξίνπ ηεο εγεζίαο
Μέζνο
όξνο

Δξώηεζε

Σππηθή
απόθιηζε

Ο δηεπζπληήο/ηξηα θαηαλνεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο
1

φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ( θαζεγεηέο, καζεηέο, γνλείο,

3,46

1,105

3,14

1,120

3,02

1,085

3,27

1,273

3,32

1,255

3,38

1,373

3,33

1,150

3,02

1,171

2,70

1,173

ηνπηθνί θνξείο, θνηλσλία).
2

Ο δηεπζπληήο/ηξηα δηακνξθψλεη ην φξακα , ηηο
ζηξαηεγηθέο θαη ηηο αμίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο .
Ο δηεπζπληήο/ηξηα κέζσ ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο

3

δηαζθαιίδεη φηη φινη έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ απνζηνιή , ην
φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο.

4

Ο δηεπζπληήο/ηξηα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο.
Ο δηεπζπληήο/ηξηα ελζαξξχλεη ηε κάζεζε , ηελ εηζαγσγή

5

θαηλνηνκηψλ θαη ππνθηλεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ κειψλ
ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο.

6

Ο δηεπζπληήο/ηξηα αθνχεη, αμηνινγεί θαη επηβξαβεχεη φια
ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο.
Ο δηεπζπληήο/ηξηα ππνζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ

7

ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
βειηίσζεο παξέρνληαο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο.

8

Ο δηεπζπληήο/ηξηα ελεκεξψλεηαη γηα ηα πξφηππα πνηφηεηαο
θαη αξηζηείαο ζηελ εθπαίδεπζε.
Ο δηεπζπληήο/ηξηα πηνζεηεί ζπκπεξηθνξέο ζχκθσλα κε ηα

9

πξφηππα πνηφηεηαο θαη αξηζηείαο θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θξίλεηαη ζχκθσλα κε απηά.
Γεληθόο Μέζνο όξνο

3,18
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Γηάγξακκα 5.7 Μέζνο όξνο ησλ εξσηήζεσλ ζην θξηηεξίνπ ηεο εγεζίαο

9. Ο διευκυντισ/τρια υιοκετεί ςυμπεριφορζσ
ςφμφωνα με τα πρότυπα ποιότθτασ και αριςτείασ …

2,70

8. Ο διευκυντισ/τρια ενθμερϊνεται για τα πρότυπα
ποιότθτασ και αριςτείασ ςτθν εκπαίδευςθ.

3,02

7. Ο διευκυντισ/τρια υποςτθρίηει τθ ςυμμετοχι των
μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ ςτισ…

3,33

6. Ο διευκυντισ/τρια ακοφει, αξιολογεί και
επιβραβεφει όλα τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ…

3,38

5. Ο διευκυντισ/τρια ενκαρρφνει τθ μάκθςθ , τθν
ειςαγωγι καινοτομιϊν και υποκινεί τθ…

3,32

4. Ο διευκυντισ/τρια ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία
μεταξφ των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ.

3,27

3. Ο διευκυντισ/τρια μζςω τθσ αμφίδρομθσ
επικοινωνίασ διαςφαλίηει ότι όλοι ζχουν …

3,02

2. Ο διευκυντισ/τρια διαμορφϊνει το όραμα , τισ
ςτρατθγικζσ και τισ αξίεσ τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ .

3,14

1. Ο διευκυντισ/τρια κατανοεί τισ ανάγκεσ και τισ
προςδοκίεσ όλων των εμπλεκόμενων ςτισ…

3,46

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Σν θξηηήξην αλζξώπηλνη πόξνη
Ο πίλαθαο 5. 8 θαη ην δηάγξακκα 5.8 παξνπζηάδνπλ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ ησλ
εξσηψκελσλ, ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θξηηήξην ηεο δηαρείξηζεο ησλ
αλζξψπηλσλ

πφξσλ . ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ζηε Γεκφζηα

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζε νη πξνζιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο , κε απνηέιεζκα λα απνηεινχλ απνθάζεηο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη
ζπρλά λα επεξεάδνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. πλνιηθά νη

αλζξψπηλνη πφξνη εκθαλίδνπλ κέζν φξν (2,7) θαη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κεζαίνπ
επηπέδνπ. Δηδηθφηεξα νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ φηη εθηηκψληαη νη αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ
ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ, ππάξρεη ελζάξξπλζε απφ ηελ πιεπξά ηεο
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δηνίθεζεο γηα ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο βειηίσζεο , φπσο επίζεο ππάξρεη δηάρπζε
γλψζεσλ,
εξσηψκελνη

εκπεηξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
ζεσξνχλ φηη δελ ππνζηεξίδνληαη κε

νξγαλσκέλα

Χζηφζν, νη
επηκνξθσηηθά

πξνγξάκκαηα ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο.
Σέινο, νη εξσηψκελνη δειψλνπλ φηη, ζε κηθξφ βαζκφ ιακβάλνπλ επηβξάβεπζε θαη θξνληίδα
γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαη αλαδεηείηαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ίδηνπο.
Πίλαθαο 5.8 Αλζξώπηλνη πόξνη
Μέζνο Σππηθή
φξνο απφθιηζε

Δξώηεζε
1. Δθηηκψληαη νη παξνχζεο θαη νη κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο.

2,84

1,066

2. Αλαπηχζζνληαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα
λα βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο.

2,59

,994

3. Τπάξρεη δηάρπζε γλψζεσλ , αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη
εκπεηξηψλ ζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα.

2,63

,972

4. Απφ ηε δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο
επηβξάβεπζεο θαη θξνληίδαο ηνπ πξνζσπηθνχ.

2,25

1,177

5. ε ηαθηηθή βάζε αλαδεηνχληαη, αμηνινγνχληαη θαη
εθαξκφδνληαη νη ηδέεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα βειηίσζε ηεο απφδνζεο
ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο .

2,71

1,142

6. Αλαδεηείηαη αλαηξνθνδφηεζε ( κε εξσηεκαηνιφγηα,
ζπλεληεχμεηο θ.ι.π) απφ ην πξνζσπηθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο .

2,08

1,235

7. Σν πξνζσπηθφ ελζαξξχλεηαη ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν λα
ζπκκεηάζρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο βειηίσζεο.

2,89

1,109

8. Ζ πνιηηηθή αλζξσπίλσλ πφξσλ ππνζηεξίδεη ην ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ηεο
ζε πξνζσπηθφ .

2,62

,991

9. Γίλνληαη ίζεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο κεηαμχ αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ θαη ζε άηνκα δηαθνξεηηθήο ζξεζθείαο ή εζληθφηεηαο.

3,65

1,152

πλνιηθά ε δηαρείξηζε αλζξώπηλσλ πόξσλ

2,70
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Γηάγξακκα 5.8 Μέζνο όξνο αλζξώπηλνη πόξνη

9. Δίνονται ίςεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ μεταξφ
ανδρϊν και γυναικϊν και ςε άτομα διαφορετικισ
κρθςκείασ ι εκνικότθτασ.

3,65

8. Η πολιτικι ανκρωπίνων πόρων υποςτθρίηει το
ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ
καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ τθσ ςε προςωπικό .

2,62

7. Το προςωπικό ενκαρρφνεται ςε ατομικό και ομαδικό
επίπεδο να ςυμμετάςχει ςε δραςτθριότθτεσ
βελτίωςθσ.

2,89

6. Αναηθτείται ανατροφοδότθςθ ( με ερωτθματολόγια,
ςυνεντεφξεισ κ.λ.π) από το προςωπικό τθσ
εκπαιδευτικισ μονάδασ .

2,08

5. Σε τακτικι βάςθ αναηθτοφνται, αξιολογοφνται και
εφαρμόηονται οι ιδζεσ του προςωπικοφ για βελτίωςθ
τθσ απόδοςθσ τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ .

2,71

4. Από τθ διοίκθςθ ανκρϊπινων πόρων υπάρχουν
διαδικαςίεσ επιβράβευςθσ και φροντίδασ του
προςωπικοφ.

2,25

3. Υπάρχει διάχυςθ γνϊςεων , ανταλλαγι καλϊν
πρακτικϊν και εμπειριϊν ςε όλθ τθν εκπαιδευτικι
μονάδα.

2,63

2. Αναπτφςςονται προγράμματα κατάρτιςθσ του
προςωπικοφ για να βελτιϊςουν τισ γνϊςεισ, τισ
ικανότθτεσ και τισ δεξιότθτζσ τουσ.

2,59

1. Εκτιμϊνται οι παροφςεσ και οι μελλοντικζσ ανάγκεσ
του προςωπικοφ ςχετικά με τισ γνϊςεισ και τισ
δεξιότθτζσ τουσ.

2,84

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Κξηηήξην Πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή
Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο

«Πνιηηηθήο θαη

ζηξαηεγηθήο» , νη

εξσηψκελνη

θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ην βαζκφ πνπ ζπκθσλνχλ ζε έμη πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ
πνιηηηθή θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απφ ηα ζηνηρεία

ηνπ πίλαθα 5.9

δηαπηζηψλεηαη φηη , ζπλνιηθά ε πνιηηηθή θαη ε ζηξαηεγηθή εκθαλίδνπλ κέζν φξν 2,63 θαη
κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ρακεινχ έσο κεζαίνπ επηπέδνπ. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ
εξσηψκελσλ, ε πνιηηηθή θαη ε ζηξαηεγηθή, ζε κεγάιν βαζκφ (ΜΟ=2,81) , αληαλαθινχλ
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ην φξακα , ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο θαη ιακβάλνπλ ππφςε
(ΜΟ=2,73) ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εκπιεθφκελσλ . Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ
ιηγφηεξν ζην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο, είλαη ε πνηφηεηα θαη ε επίηεπμε
άξηζησλ

απνηειεζκάησλ

(ΜΟ=2,49).

Σέινο

θαίλεηαη

απφ

ηηο

απαληήζεηο

ησλ

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα , φηη δελ αλαδεηείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο κε θαηάιιειεο κεηξήζεηο απφδνζεο .
Πίλαθαο 5.9 Πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο
Μέζνο
φξνο

Σππηθή
απφθιηζε

2,81

1,060

2,73

1,066

2,44

1,028

2,71

1,263

2,59

1,240

6. Δλζσκαηψλνπλ ηηο αξρέο πνηφηεηαο θαη ηνπο ζηφρνπο αξηζηείαο.

2,49

1,162

πλνιηθά ε πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή

2,63

Ζ πνιηηηθή θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο Δθπαηδεπηηθήο κνλάδαο
1. Αληαλαθινχλ ην φξακα , ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηεο.
2. Λακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εκπιεθφκελσλ
ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο .
3. Γηακνξθψλνληαη κε βάζε πιεξνθνξίεο απφδνζεο απφ ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ θαη έξεπλεο.
4. Αλαιχνληαη ζε ζρέδηα δξάζεο θαη πιάλα πνπ θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
5. Αμηνινγνχληαη σο πξνο ηα απνηειέζκαηα θαη αλαπξνζαξκφδνληαη
ηαθηηθά .
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Γηάγξακκα 5.9 Πνιηηηθή θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο
2,90
2,81

2,80

2,73

2,70

2,71

2,60

2,59

2,50

2,49

2,44

2,40
2,30
2,20

Σειρά1

2.
Λαμβάνουν
1.
υπόψθ τισ
Αντανακλο
ανάγκεσ
φν το
και τισ
όραμα ,
προςδοκίεσ
τουσ
των
ςτόχουσ
εμπλεκόμε
και τισ
νων ςτισ
αξίεσ τθσ.
δραςτθριότ
θτζσ τθσ
2,81

2,73

3.
Διαμορφϊν
ονται με
βάςθ
πλθροφορί
εσ
απόδοςθσ
από το
εξωτερικό
περιβάλλον
και…

4.
Αναλφονται
ςε ςχζδια
δράςθσ και
πλάνα που
κοινοποιοφ
νται ςε
όλουσ τουσ
ενδιαφερό
μενουσ.

2,44

2,71

5.
6.
Αξιολογοφν
Ενςωματϊν
ται ωσ προσ
ουν τισ
τα
αρχζσ
αποτελζςμ
ποιότθτασ
ατα και
και τουσ
αναπροςαρ
ςτόχουσ
μόηονται
αριςτείασ.
τακτικά .
2,59

2,49

Σν θξηηήξην δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο
Ο πίλαθαο 5.10, παξνπζηάδεη ην κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ ζηηο εξσηήζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. πλνιηθά νη
δηαδηθαζίεο εκθαλίδνπλ κέζν φξν 2,62 θαη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κεζαίνπ επηπέδνπ.
Απφ

ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψλεηαη φηη νη εξσηψκελνη δειψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ

(ΜΟ=2,95) φηη νη δηαδηθαζίεο ζρεδηάδνληαη κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ
καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ. ε ζρεηηθά κεγάιν βαζκφ (ΜΟ=2,81) πξνζπάζεηεο
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ , παξάιιεια
θαίλεηαη λα ππάξρεη έλαο ζπζρεηηζκφο (ΜΟ=2,71) αλάκεζα ζην ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Οη παξάγνληεο
πνπ δε θαίλεηαη λα έρνπλ ιεθζεί ηδηαίηεξα ππφςε , θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη
ε πξφβιεςε δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο ηεο επίδνζεο
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ.
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ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηελ

Πίλαθαο 5.10 Γηαδηθαζίεο δηνίθεζεο
Μέζνο

Σππηθή

φξνο

απφθιηζε

1. Οη δηαδηθαζίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδεο (Δ.Μ.) ζρεδηάδνληαη
ζπζηεκαηηθά έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθή

2,70

,994

2,25

1,077

2,95

1,099

2,81

1,229

2,67

1,122

2,32

1,330

2,62

1,14

ηεο.
2. Οη δηαδηθαζίεο ηεο Δ.Μ πεξηιακβάλνπλ κεηξήζηκνπο ζηφρνπο
απφδνζεο πνπ παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά.
3. Οη δηαδηθαζίεο ζρεδηάδνληαη κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ
καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ.
4. Τπάξρνπλ ζηελ Δ.Μ. δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε θαη βειηίσζε ηεο
πνηφηεηάο ηεο.
5. Μειεηψληαη σο πξνο ηα απνηειέζκαηα θαη βειηηψλνληαη ζπλερψο νη
εθπαηδεπηηθέο θαη νη ππφινηπεο δηαδηθαζίεο.
6. πγθξίλνληαη νη επηδφζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο επηδφζεηο άιισλ ζρνιείσλ
(benchmarking) θαη κειεηψληαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπο .
πλνιηθά νη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο

Γηάγξακκα 5.10 Γηαδηθαζίεο δηνίθεζεο
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Σειρά1

2,95

2,81

2,70

2,67
2,32

2,25

1. Οι
διαδικαςίεσ
τθσ
εκπαιδευτικισ
μονάδεσ
(Ε.Μ.)
ςχεδιάηονται
ςυςτθματικά
ζτςι ϊςτε…

2. Οι
διαδικαςίεσ
τθσ Ε.Μ
περιλαμβάνου
ν μετριςιμουσ
ςτόχουσ
απόδοςθσ που
παρακολουκο
φνται τακτικά.

2,70

2,25

3. Οι
4. Υπάρχουν
διαδικαςίεσ
ςτθν Ε.Μ.
ςχεδιάηονται
με ςτόχο τθν
διαδικαςίεσ
για τθ
ικανοποίθςθ
των αναγκϊν διαχείριςθ και
βελτίωςθ τθσ
μακθτϊν,
εκπαιδευτικϊ ποιότθτάσ τθσ.
ν και γονζων.
2,95
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2,81

5. Μελετϊνται
6.
ωσ προσ τα
Συγκρίνονται
αποτελζςματα οι επιδόςεισ
και
του ςχολείου
βελτιϊνονται
με τισ
ςυνεχϊσ οι
επιδόςεισ
εκπαιδευτικζσ
άλλων
και οι
ςχολείων
υπόλοιπεσ… (benchmarki…
2,67

2,32

5.8 ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ
πζρέηηζε ησλ απφςεσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ηα δεκνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ.
Πνηόηεηα θαη θύιν
Ο πίλαθαο 5. 11 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο Υ 2 , (Chi-Square
Test) ησλ κεηαβιεηψλ Φχιν θαη Πνηφηεηα

ζρνιηθήο κνλάδαο. Παξαηεξνχκε φηη δελ

ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηεο άπνςεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο, θαζψο p=0,367>0,05.
Πίλαθαο 5.11 Φύιν * Πνηόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

4,301

4

,367

Likelihood Ratio

4,051

4

,399

,365

1

,546

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
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Πνηόηεηα θαη έηε ππεξεζίαο
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ Πνηφηεηα θαη

Έηε

ππεξεζίαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.12, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ
ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ρξφλσλ πξνυπεξεζίαο ησλ εξσηψκελσλ θαη ηεο άπνςεο πνπ
δηακνξθψλνπλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο , p=0,076>0,05.
Πίλαθαο 5.12 Έηε ππεξεζίαο * Πνηόηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

19,569

12

,076

Likelihood Ratio

22,498

12

,032

3,188

1

,074

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

63

66

πζρέηηζε ηνπ θύινπ κε ηα ηέζζεξα θξηηήξηα πνηόηεηαο
πγθξίλνληαο ηνπο Μ.Ο. γηα θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ εμεηάζηεθαλ κε ην θχιν ησλ
εξσηψκελσλ ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε αλ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο απφςεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ εξσηψκελσλ, παίξλνπκε ηνλ πίλαθα 5.13. Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ
παξαηεξνχκε φηη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο δελ έρνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απφςεηο ηνπο
γηα ηα ηέζζεξα θξηηήξηα ( p>0.05).
Πίλαθαο 5.13 Φύιν θαη Μ.Ο. ησλ θξηηεξίσλ πνηόηεηαο
F

Sig.

1,085

,302

Ζγεζία

2,917

,093

Πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή

1,722

,194

Γηαδηθαζίεο

2,917

,093

Αλζξψπηλνη πφξνη

,283

,597

Πνηφηεηα ππεξεζηψλ ρνιηθήο
κνλάδαο

πζρέηηζε ησλ θξηηεξίσλ πνηόηεηαο κε ηα έηε ππεξεζίαο
Αλαδεηψληαο ηε ζρέζε

κεηαμχ ησλ ρξφλσλ πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ

απφςεσλ γηα ηα θξηηήξηα ηεο εγεζίαο , ηεο δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηεο πνιηηηθήο
θαη ζηξαηεγηθήο, θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ , παίξλνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ θαίλνληαη
ζηνλ πίλαθα 5.14. Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο είλαη φηη δελ
ππάξρεη δηαθνξά ζηηο απφςεηο φζνλ αθνξά ηα παξαπάλσ θξηηήξηα , ζε ζρέζε κε ηελ
εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ησλ εξσηψκελσλ.
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Πίλαθαο 5.14 Έηε ππεξεζίαο θαη θξηηήξηα πνηόηεηαο
Sig.
Αλζξψπηλνη πφξνη

Between Groups

,229

Γηαδηθαζίεο

Between Groups

,295

Ζγεζία

Between Groups

,871

Πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή

Between Groups

,066

πζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ πνηόηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο
Γηα ηε

δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο κε ηνπο

παξάγνληεο ηεο εγεζίαο , ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κεηαβιεηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο κέζνπο
φξνπο ησλ απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ θάζε θξηηήξην.
Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.15, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη
ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ππφ εμέηαζε παξαγφλησλ κε ηελ πνηφηεηα
ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο.
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Πίλαθαο 5.15 πζρεηίζεηο ησλ παξαγόλησλ ηνπ κνληέινπ EFQM
Ποιόηηηα
Ποιόηηηα

Ανθρώπινοι
πόροι

Διαδικαζίες

Πολιηική και
ζηραηηγική

Ηγεζία

Correlati
on
Coefficie

1,000

*

,288

,000

,019

,022

,000

63

63

63

63

1,000

,782

,529

**

,295

*

,437

**

nt
Sig. (2tailed)
N
Ανθρώπινοι

Correlati

πόροι

on

63

Coefficie

**

,713

**

,746

**

nt
Sig. (2-

,000

,000

,000

63

63

63

1,000

**

tailed)
N
Διαδικαζίες

63

Correlati

,706

,662

**

on
Coefficie

Spearman's

nt

rho

Sig. (2-

,000

,000

63

63

tailed)
N
Πολιηική και

Correlati

ζηραηηγική

on

63

1,000

,655

**

Coefficie
nt
Sig. (2-

,000

tailed)
N
Ηγεζία

63

Correlati

63
1,000

on
Coefficie
nt
Sig. (2tailed)
N

63
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαπηχρζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κε
ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

γηα ηε

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ εξγάδνληαη θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη. Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία σο πξνο ηε ιεηηνπξγία επηθεληξψζεθε
ζηνπο άμνλεο πνπ αθνξνχλ ηελ εγεζία, ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο , ηελ πνιηηηθή θαη
ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο.
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ 63 εθπαηδεπηηθνχο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο
γπλαίθεο. Χο πξνο ηελ ειηθία νη εξσηψκελνη αλήθαλ ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (81%) ζηελ
ειηθηαθή νκάδα 40 εηψλ θαη άλσ.

Σν επίπεδν ζπνπδψλ ησλ εξσηψκελσλ κπνξεί λα

ραξαθηεξηζηεί πςειφ, θαζψο ην 46% ήηαλ απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ θαη ΣΔΗ, ην 46% είρε
θάλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη έλα πνζνζηφ 8% ήηαλ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ. Οη
εξσηψκελνη είραλ πνιπεηή πείξα ζηελ εθπαίδεπζε κε πάλσ απφ 11 έηε ζε πνζνζηφ 73%.
Αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα , πνπ απνηειεί ην θχξην ζέκα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα (65%) ζεσξνχλ
φηη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηνπο ραξαθηεξίδεηαη ην πνιχ
κέηξηα, ελψ έλα πνζνζηφ 35% ζεσξεί φηη ε πνηφηεηα είλαη πςειή θαη πνιχ πςειή. Σν
γεγνλφο απηφ επηηξέπεη λα δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ε πνηφηεηα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ
αλαδεηήζεσλ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ αιιά ππάξρεη κεγάιν

πεξηζψξην βειηηψζεσλ.
ζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ζηνλ παξάγνληα ηεο εγεζίαο, ε εθπαηδεπηηθή νκάδα ηνπ δείγκαηνο
ηελ ραξαθηεξίδεη κεηξίνπ επηπέδνπ. Δηδηθφηεξα απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο
παξακέηξσλ, θαίλεηαη φηη ε δηεχζπλζε ζπλεξγάδεηαη κε φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο, αθνχεη θαη
επηβξαβεχεη ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ελψ ελζαξξχλεη ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία.
κσο δε γίλεηαη αλάινγε πξνζπάζεηα απφ ηε κεξηά ηεο δηεχζπλζεο γηα ηελ αλαδήηεζε
κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο πνπ ππάξρνπλ θαη έρνπλ
εθαξκνζηεί ζε άιιεο ρψξεο, κε απνηέιεζκα

ζεκαληηθή

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ

ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ην ζρνιείν.
Σν δεχηεξν θξηηήξην , νη αλζξψπηλνη πφξνη, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κεηξίνπ επηπέδνπ, κε
πεξηζψξηα βειηίσζεο.

εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζεσξείηαη ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ

εξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ , αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηελ εζληθφηεηα θαη ην
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ζξήζθεπκά ηνπο. Έηζη δεκηνπξγείηαη θιίκα ηζφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ , πνπ επηηξέπεη ζηα άηνκα λα αλαπηχμνπλ ηελ ειεχζεξα ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη λα εξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε θαη δηάρπζε ηεο πνηφηεηαο. Πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή, απφ ηελ έξεπλα θάλεθε ηη εθηηκψληαη νη αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο γηα απφθηεζε θαηλνχξησλ γλψζεσλ θαη ελζαξξχλεηαη ζε αηνκηθφ
θαη νκαδηθφ επίπεδν ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο βειηίσζεο. ηηο δξαζηεξηφηεηεο
απηέο δελ πξνβιέπνληαη ε αλαδήηεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψκεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ , θαζψο
θαη ε παξνρή θαηάιιειεο θξνληίδαο θαη επηβξάβεπζεο, απφ ηε δηνίθεζε αλζξψπηλσλ
πφξσλ.
Γηα ην ηξίην θξηηήξην, πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή, νη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηελ αληίιεςε
φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο βξίζθνληαη ζε ρακειφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα,
ζεσξνχλ φηη αλ θαη ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα αληαλαθινχλ ην φξακα θαη ηηο αμίεο ηνπ
ζρνιείνπ,

ιακβάλνληαο ππφςε νη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ εκπιεθφκελσλ, δελ

ελζσκαηψλνπλ δεδνκέλα κεηξήζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηφρνπο βειηίσζεο
πνηφηεηαο θαη επίηεπμεο αξηζηείαο.
Χο πξνο ην ηειεπηαίν θξηηήξην , ηηο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα νη
αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο άπνςεο φηη νη δηαδηθαζίεο βξίζθνληαη ζε
ρακειφ επίπεδν. Χο ζεηηθφ ζηνηρείν ζεσξείηαη , φηη ζρεδηάδνληαη κε ζηφρν λα ππνζηεξίδνπλ
ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, σζηφζν
δελ πξνβιέπεηαη ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ απφδνζεο θαη ε αμηνιφγεζε σο πξνο ηα
απνηειέζκαηα. Δλζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη

γίλνληαη πξνζπάζεηεο κέζσ ησλ

ππαξρφλησλ δηαδηθαζηψλ λα επηηπγράλνληαη πςειφηεξα επίπεδα πνηφηεηαο

ησλ

απνηειεζκάησλ.
Απηφ πνπ θαζίζηαηαη ζαθέο, κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο
πνζνηηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη

φηη ε

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο πνηνηηθήο δηαρείξηζεο ησλ
ηεζζάξσλ θξηηεξίσλ, εγεζία, αλζξψπηλνη πφξνη , πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή θαη δηαδηθαζίεο.
Δπνκέλσο, απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία απηφ πνπ ζπλάγεηαη σο ζπκπέξαζκα είλαη φηη φζν
πςειφηεξα είλαη ηα επίπεδα ηεο πνηφηεηαο ζηνπο ηέζζεξεηο παξάγνληεο (εγεζία , αλζξψπηλνη
πφξνη , πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή θαη δηαδηθαζίεο) ηνπ κνληέινπ EFQM , ηφζν πςειφηεξα
είλαη ηα επίπεδα ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ δειαδή ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ
ππεξεζηψλ.
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Ζ άπνςε ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο επηβεβαηψλεη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε δηαζέζηκε
βηβιηνγξαθία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ

ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο πνηφηεηαο ζηελ

εθπαίδεπζε. Αμηνινγψληαο κέζσ ηεο έξεπλαο ηε ζπνπδαηφηεηα θάζε θξηηεξίνπ ζε ζρέζε κε
ηα ππφινηπα,

ζπκπεξαίλνπκε φηη ην πιένλ ζεκαληηθφ θξηηήξην ζηε δηακφξθσζε

ηεο

πνηφηεηαο είλαη ην θξηηήξην ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, αθνινπζεί ην θξηηήξην ηεο εγεζίαο θαη
ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηειεπηαίν έξρεηαη ην θξηηήξην ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο.
πλνςίδνληαο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ
επηδξά θαζνξηζηηθά ζηε δνκή θαη νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ,
επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο θάζε εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ ιακβάλεη ρψξα
εληφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ.

Έηζη νη ζρνιηθνί νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα είλαη

θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο πνπ
παξνπζηάδνληαη,

πξνθεηκέλνπ

λα αληαπεμέιζνπλ

ζηηο

αλαδπφκελεο αλάγθεο θαη

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα πνηνηηθή εθπαίδεπζε. Ζ αμηνπνίεζε ησλ αξρψλ ηεο δηνίθεζεο
νιηθήο πνηφηεηαο ζα

νδεγήζεη ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο νξγαλσηηθήο

δνκήο

θαη

ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ζα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ επίηεπμε
ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ. Ζ ρξήζε ηνπ κνληέινπ επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο EFQM, ζα δψζεη ηε
δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζα απνηειέζεη
έλα ρξήζηκν νδεγφ ζηελ πξνζπάζεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ζε
νξγαληζκνχο πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ αξηζηεία. Ζ εθπαίδεπζε άιισζηε
απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ πξνζπάζεηα ηεο θνηλσλίαο γηα ηε δεκηνπξγία ίζσλ
επθαηξηψλ θαη νηθνλνκηθήο επεκεξίαο.

Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα
Βαζηθή κειινληηθή εξεπλεηηθή πξφηαζε, απνηειεί ε κειέηε ησλ ππφινηπσλ θξηηεξίσλ
εηζφδνπ, θαζψο θαη ησλ θξηηεξίσλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο
EFQM. Έηζη ζα εμαθξηβσζεί κε ζαθήλεηα ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο
κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ ηελ
πξνζδηνξίδνπλ. Μηα έξεπλα ζε έλα

κεγάιν δείγκα εθπαηδεπηηθψλ απφ δηαθνξεηηθέο

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ζε ζπλδπαζκφ κε πνηνηηθή έξεπλα πνπ ζα ζπκπιεξψζεη θαη ζα
εκπινπηίζεη ηελ πνζνηηθή κειέηε, ζα δψζεη κηα ζαθέζηεξε εηθφλα γηα ηελ δηάζηαζε θάζε
72

θξηηεξίνπ μερσξηζηά θαη ζα ζπλεηζθέξεη ζε λέεο ζπδεηήζεηο θαη δεκηνπξγία ζπκπεξαζκάησλ
πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε ζέζπηζε κέηξσλ πνπ ζα αλαβαζκίζνπλ ζπλνιηθά ηελ
πνηφηεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο.
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Τςειή

Πνιχ πςειή

Β. ΖΓΔΗΑ
Παξαθαιψ, ζεκεηψζηε κε Υ ην βαζκφ (απφ 1= Καζφινπ, έσο 5= Πάξα πνιχ) πνπ

1

1. Ο δηεπζπληήο/ηξηα θαηαλνεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο
πξνζδνθίεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο (
θαζεγεηέο, καζεηέο, γνλείο, ηνπηθνί θνξείο, θνηλσλία).
2. Ο δηεπζπληήο/ηξηα δηακνξθψλεη ην φξακα , ηηο
ζηξαηεγηθέο θαη ηηο αμίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο .
3. Ο δηεπζπληήο/ηξηα κέζσ ηεο ακθίδξνκεο
επηθνηλσλίαο δηαζθαιίδεη φηη φινη έρνπλ θαηαλνήζεη
ηελ απνζηνιή , ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο.
4. Ο δηεπζπληήο/ηξηα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο.
5. Ο δηεπζπληήο/ηξηα ελζαξξχλεη ηε κάζεζε , ηελ
εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη ππνθηλεί ηε
δεκηνπξγηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο.
6. Ο δηεπζπληήο/ηξηα αθνχεη, αμηνινγεί θαη
επηβξαβεχεη φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο.
7. Ο δηεπζπληήο/ηξηα ππνζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ
κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο βειηίσζεο παξέρνληαο ηνπο
αλαγθαίνπο πφξνπο.
8. Ο δηεπζπληήο/ηξηα ελεκεξψλεηαη γηα ηα πξφηππα
πνηφηεηαο θαη αξηζηείαο ζηελ εθπαίδεπζε.
9. Ο δηεπζπληήο/ηξηα πηνζεηεί ζπκπεξηθνξέο ζχκθσλα
κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο θαη αξηζηείαο θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θξίλεηαη ζχκθσλα κε απηά.

85

Πάξα
πνιύ

Καζόινπ

ζπκθσλείηαη κε θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.
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Γ. Αλζξώπηλνη πόξνη
Παξαθαιψ, ζεκεηψζηε κε Υ ην βαζκφ (απφ 1= Καζφινπ, έσο 5= Πάξα πνιχ) πνπ

1

1. Δθηηκψληαη νη παξνχζεο θαη νη κειινληηθέο αλάγθεο
ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο
δεμηφηεηέο ηνπο.
2. Αλαπηχζζνληαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ γηα λα βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο
ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο.
3. Τπάξρεη δηάρπζε γλψζεσλ , αληαιιαγή θαιψλ
πξαθηηθψλ θαη εκπεηξηψλ ζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή
κνλάδα.
4. Απφ ηε δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ ππάξρνπλ
δηαδηθαζίεο επηβξάβεπζεο θαη θξνληίδαο ηνπ
πξνζσπηθνχ.
5. ε ηαθηηθή βάζε αλαδεηνχληαη, αμηνινγνχληαη θαη
εθαξκφδνληαη νη ηδέεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα βειηίσζε
ηεο απφδνζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο .
6. Αλαδεηείηαη αλαηξνθνδφηεζε ( κε εξσηεκαηνιφγηα,
ζπλεληεχμεηο θ.ι.π) απφ ην πξνζσπηθφ ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο .
7. Σν πξνζσπηθφ ελζαξξχλεηαη ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ
επίπεδν λα ζπκκεηάζρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο βειηίσζεο.
8. Ζ πνιηηηθή αλζξσπίλσλ πφξσλ ππνζηεξίδεη ην
ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο
θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ηεο ζε πξνζσπηθφ .
9. Γίλνληαη ίζεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο κεηαμχ αλδξψλ
, γπλαηθψλ θαη ζε άηνκα δηαθνξεηηθήο ζξεζθείαο ή
εζληθφηεηαο.

86

Πάξα
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Καζόινπ

ζπκθσλείηαη κε θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.
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Γ. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ
Παξαθαιψ, ζεκεηψζηε κε Υ ην βαζκφ (απφ 1= Καζφινπ, έσο 5= Πάξα πνιχ) πνπ

1

1. Αληαλαθινχλ ην φξακα , ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηεο
2. Λακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ
εκπιεθφκελσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο .
3. Γηακνξθψλνληαη κε βάζε πιεξνθνξίεο απφδνζεο απφ
ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη έξεπλεο.
4. Αλαιχνληαη ζε ζρέδηα δξάζεο θαη πιάλα πνπ
θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
5. Αμηνινγνχληαη σο πξνο ηα απνηειέζκαηα θαη
αλαπξνζαξκφδνληαη ηαθηηθά .
6. Δλζσκαηψλνπλ ηηο αξρέο πνηφηεηαο θαη ηνπο ζηφρνπο
αξηζηείαο.
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Πάξα
πνιύ

«Ζ πνιηηηθή θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο (Δ.Μ.)»

Καζόινπ

ζπκθσλείηαη κε θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.

2
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4
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Δ. Γηαδηθαζίεο

1

1. Οη δηαδηθαζίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδεο (Δ.Μ.)
ζρεδηάδνληαη ζπζηεκαηηθά έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηελ
εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθή ηεο.
2. Οη δηαδηθαζίεο ηεο (Δ.Μ) πεξηιακβάλνπλ κεηξήζηκνπο
ζηφρνπο απφδνζεο πνπ παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά.
3. Οη δηαδηθαζίεο ζρεδηάδνληαη κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ αλαγθψλ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ.
4. Τπάξρνπλ ζηελ (Δ.Μ). δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε
θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηεο.
5. Οη δηαδηθαζίεο ηεο (Δ.Μ) κειεηψληαη σο πξνο ηα
απνηειέζκαηα θαη βειηηψλνληαη ζπλερψο
6. πγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
ζρνιείνπ κε άιισλ ζρνιείσλ (benchmarking) θαη
κειεηψληαη νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπο .
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Καζόινπ

Παξαθαιψ, ζεκεηψζηε κε Υ ην βαζκφ (απφ 1= Καζφινπ, έσο 5= Πάξα πνιχ) πνπ
ζπκθσλείηαη κε θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.
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