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1. Εισαγωγή για τις ομάδες εκπαιδευτικών

Το έργο QUAL4T2 είναι η συνέχεια του έργου QUAL4T,
που στόχευσε στην ευαισθητοποίηση των
εκπαιδευτικών όσον αφορά στην ποιότητα. Το έργο
QUAL4T2 εστιάζει στις ανάγκες των ομάδων. Στοχεύει
στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της
ευρωπαϊκής επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, μέσω της καθοδήγησης ομάδων
εκπαιδευτικών στο στρατηγικό τους σχεδιασμό. Στο
πρώτο έργο QUAL4T, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν, στα
σχόλιά τους, ότι εξακολουθούν να αισθάνονται ότι δεν
έχουν αρκετή γνώση και τα απαραίτητα εργαλεία για να
κάνουν ένα καλό ετήσιο πλάνο και να ακολουθήσουν
τον κύκλο PDCA.
Οι ομάδες εκπαιδευτικών στην επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση αντιμετωπίζουν το πρόβλημα
της ιεράρχησης των εργασιών τους. Οι εκπαιδευτικοί
πρέπει να διδάσκουν, να καθοδηγήσουν, να
επισκεφθούν εταιρείες, να προετοιμάσουν τα
μαθήματα, αλλά επίσης να συνεδριάσουν σαν ομάδα
για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα τους. Στη
συνέχεια, οι ομάδες πρέπει να θέσουν στόχους και να
αναπτύξουν το σχέδιο δράσης για την περαιτέρω
βελτίωση. Είναι σημαντικό να μπορούν να ιεραρχήσουν
τους στόχους τους και να προγραμματίσουν τις σωστές
ενέργειες! Στο QUAL4T2 οι εταίροι του προγράμματος
αποσκοπούν να συμβάλουν άμεσα στη βελτίωση των
αποτελεσμάτων των συστημάτων ποιότητας στα
σχολεία της Ευρώπης, επενδύοντας στην
επαγγελματοποίηση των εκπαιδευτικών και να
αναπτύξουν περισσότερο την αποτελεσματικότητα και
τη συμμετοχή των καθηγητών / εκπαιδευτών στο
στρατηγικό σχεδιασμό για την ποιότητα. Στόχος μας

είναι, να χρησιμοποιήσουμε μια προσέγγιση από κάτω
προς τα επάνω, να γνωρίσουν οι ομάδες των
εκπαιδευτικών τεχνικές διασφάλισης ποιότητας και να
αντιμετωπίσουμε τους εκπαιδευτικούς σαν
επαγγελματίες, όπως είναι.
Για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, οι εταίροι του
έργου έχουν αναπτύξει τα εξής προϊόντα:
Έναν οδηγό ποιότητας με ενότητες σχετικά με την
ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού ετήσιου πλάνου, και
πολλά εργαλεία για να βοηθήσουν τις ομάδες να
ετοιμάσουν το πλάνο τους, συμπεριλαμβανομένων
προτύπων για το ετήσιο πλάνο.
Ένα βιβλίο με τις βέλτιστες πρακτικές από την πιλοτική
εφαρμογή που θα πραγματοποιηθεί τη χρονιά
2017/2018.
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε
στους δικούς μας οργανισμούς, και ένα μικρότερο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους οργανισμούς
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για να
εκπαιδεύσουν τις δικές τους ομάδες, ή για τις ίδιες τις
ομάδες.
Το έργο “Further Quality Improvement for VET, guiding
teacher Teams in Europe in strategic planning”
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα
πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ KA2 από
11.11.2016 - 10.05.2019. Η Landstede Group στην
Ολλανδία είναι ο συντονιστής. Οι εταίροι του έργου είναι
οι: CIOFS-Formazione Professionale στην Ιταλία , Koege
Handelsskole στη Δανία , IDEC ΑΕ στην Ελλάδα, και
Politeknika Ikastegia Txorierri στην Ισπανία.
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2. Περίληψη των κυριότερων σημείων

Περαιτέρω βελτίωση της Ποιότητας για την ΕΕΚ,
καθοδήγηση ομάδων εκπαιδευτικών στο στρατηγικό
σχεδιασμό
Οι στόχοι σας
Θέλετε να:
Βελτιώσετε την κουλτούρα ποιότητας στον οργανισμό σας.
Εξοικειώσετε και εμπλέξετε όλα τα τμήματα, ομάδες και
προσωπικό στην ποιοτική προσπάθεια.
Ενθαρρύνετε τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.
Εμπλέξετε τους εκπαιδευτικούς και τις ομάδες να
δημιουργούν και να συμβάλλουν σε ποιοτικές
πρωτοβουλίες.
Κατευθύνετε τις ομάδες εκπαιδευτικών σας στο στρατηγικό
σχεδιασμό.
Εμπνεύσετε μια κουλτούρα ποιότητας από κάτω προς τα
πάνω.
Ενθαρρύνετε την καινοτομία στην ποιότητα (σε καθημερινή
βάση).
Δημιουργήστε ένα όλο και πιο επαγγελματικό προσωπικό.
Βελτιώσετε τις εκπαιδευτικές σας υπηρεσίες.
Γιατί;
Οι εθνικές εκθέσεις έρευνας και τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα
μαζί με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αρχικής
κατάστασης βοήθησαν την κοινοπραξία να βρει τα ισχυρά και
αδύνατα σημεία και τις ευκαιρίες και απειλές για τις ομάδες στην
Ευρώπη όσον αφορά στον στρατηγικό προγραμματισμό τους. Οι
έρευνες που διεξήχθησαν στη Δανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την
Ολλανδία και την Ισπανία επιβεβαιώνουν την ευρωπαϊκή, εθνική
και περιφερειακή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας στην ΕΕΚ
με εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που ισχύουν
στις χώρες αυτές. Η έρευνα επιβεβαιώνει την υποστήριξη φορέων
και υπουργείων εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο και του EQAVET
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, κάθε μέλος του προσωπικού δεν

μοιράζεται την ίδια ευαισθητοποίηση εντός του ίδιου
οργανισμού - ή μάλιστα έχει την ίδια ιδέα για την κουλτούρα
ποιότητας μέσα στην ομάδα του. Μερικές φορές οι
εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν τις άλλες απαραίτητες
διαδικασίες στα σχολεία τους.

Στις εκθέσεις και τα ερωτηματολόγια που
διεξήχθησαν με διαφορετικές ομάδες, υπήρχαν
συνεπείς ενδείξεις ότι ένα σημαντικό ποσοστό
εκπαιδευτικών και ομάδων:
Δεν αισθάνονται καλά πληροφορημένοι για να κάνουν
τη σωστή ανάλυση για το ετήσιο πλάνο τους.
Δεν αισθάνονται ότι έχουν τις ικανότητες να κάνουν τη
σωστή ανάλυση για το ετήσιο πλάνο τους ή να
διατυπώσουν σχετικούς στόχους μετά την ανάλυση.
Δεν αισθάνονται καλά εξοπλισμένοι για να δώσουν
προτεραιότητα στους στόχους / φιλοδοξίες τους.
Δεν αισθάνονται καλά εξοπλισμένοι για να
μετατρέψουν τους στόχους τους σε δραστηριότητες.
Έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το τι είναι ένα
ετήσιο πλάνο.
.
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QUAL4T2 …
Το QUAL4T2 προσφέρει πρακτικά εργαλεία, ειδικά για τις
ομάδες ώστε να ενδυναμωθούν και να μπορέσουν να γράψουν
ένα καλό ετήσιο πλάνο και να ακολουθήσουν τον κύκλο του
Plan Do Check Act (PDCA). Ένας Οδηγός Ποιότητας QUAL4T2,
συμπεριλαμβανομένων των Εργαλείων Ποιότητας, ένα βιβλίο
με τις βέλτιστες πρακτικές (που αναμένεται το φθινόπωρο του
2017) και ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (που αναμένεται την
άνοιξη του 2018) για την εκπαίδευση ομάδων ή για χρήση από
τις ίδιες τις ομάδες θα είναι διαθέσιμα και θα συμβάλλουν στην
καλλιέργεια της ποιότητας, βελτιώνοντας την υπηρεσία τους
ως εκπαιδευτές, τη διδασκαλία τους και τα αποτελέσματα για
τους μαθητές.
Εργαλείο 4:Τα Πέντε Στοιχεία και η Μελέτη Περίπτωσης από τη
Δανία στο Βιβλίο Ιστοριών είναι ιδιαίτερα χρήσιμες πηγές για
να δημιουργηθεί ένας ετήσιος κύκλος ομαδικών συναντήσεων
με εξειδικευμένη εστίαση και ατομική συνεισφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό Ποιότητας
QUAL4T2, τις Βέλτιστες Πρακτικές και το Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης, επικοινωνήστε με έναν από τους εταίρους
QUAL4T2 παρακάτω:
mkroese@landstedegroep.nl – NL – συντονιστής
amenica@txorierri.net – ES
fdipaolantonio@ciofs-fp.org – IT
natassa@idec.gr – EL
gd@khs.dk – DK
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3. Οι επιπτώσεις ενός κύκλου ποιότητας

Ο κύκλος PDCA (Plan, Do, Check, Act) είναι η πλέον
χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία για την εφαρμογή ενός
συστήματος συνεχούς βελτίωσης σε έναν οργανισμό.
Πρόκειται για μια προσέγγιση τεσσάρων σταδίων για τη
συνεχή βελτίωση διαδικασιών, προϊόντων ή υπηρεσιών και
για την επίλυση προβλημάτων. Περιλαμβάνει τη
συστηματική εξέταση πιθανών λύσεων, την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων και την εφαρμογή αυτών που έχουν
αποδειχθεί ότι λειτουργούν.

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΙΝΑΙ:
Σχεδιάζω: Προσδιορίστε και αναλύστε το πρόβλημα ή την
ευκαιρία, αναπτύξτε υποθέσεις σχετικά με το ποια είναι τα
ζητήματα και αποφασίστε ποια θα δοκιμάσετε.
Εφαρμόζω: Δοκιμάστε την πιθανή λύση, ιδανικά σε μικρή
κλίμακα, και μετρήστε τα αποτελέσματα.
Ελέγχω: Μελετήστε το αποτέλεσμα, μετρήστε την
αποτελεσματικότητα και αποφασίστε αν έχει αποτέλεσμα ή
όχι. Εάν δεν λειτούργησε, επιστρέφετε στο Βήμα 1. Εάν έχει
λειτουργήσει, συνεχίζετε στο Βήμα 4.

Δρω: Εάν η λύση ήταν επιτυχής, εφαρμόστε την.
Μόλις ολοκληρωθεί το βήμα 4, θα πρέπει να
επιστρέψετε στο βήμα 1 περιοδικά για να εφαρμόσετε
περισσότερες νέες βελτιώσεις σε έναν συνεχή βρόχο
ανατροφοδότησης.

Οι οργανισμοί που ακολουθούν την προσέγγιση του
συνεχούς κύκλου βελτίωσης PDCA έχουν συνήθως τα
εξής αποτελέσματα:
Οι άνθρωποι είναι πιο ικανοποιημένοι - έχουν άμεσο
αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα.
Βελτιωμένη δέσμευση - τα μέλη της ομάδας έχουν
περισσότερη πρωτοβουλία στη δουλειά τους και έχουν
μεγαλύτερη τάση να δεσμεύονται να κάνουν καλή δουλειά.
Βελτιωμένη διατήρηση προσωπικού - οι ικανοποιημένοι και
αφοσιωμένοι άνθρωποι είναι πιθανότερο να παραμείνουν.
Βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα - η αύξηση της
αποτελεσματικότητας τείνει να συμβάλλει σε πιο
ικανοποιημένους πελάτες (φοιτητές, οικογένειες και
επιχειρήσεις).

Σχεδιάζω
Εφαρμόζω

Δρω

Αυτό σημαίνει ότι τίποτα δεν θεωρείται ποτέ ως status
quo - υπάρχουν συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση
που έχουν ως αποτέλεσμα μικρές, συχνά ανεπαίσθητες,
αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι αλλαγές
εξελίσσονται σε σημαντικές αλλαγές μακροπρόθεσμα,
χωρίς να χρειάζεται να προχωρήσουμε σε ριζικές
καινοτομίες. Μπορεί να είναι ένας πολύ διακριτικός και
φιλικός προς τους εργαζομένους τρόπος για τη θέσπιση
των αλλαγών που πρέπει να συμβούν καθώς ένας
οργανισμός αναπτύσσεται και προσαρμόζεται στο
μεταβαλλόμενο περιβάλλον του.

Βελτιωμένη επίλυση προβλημάτων - η εξέταση των
διαδικασιών από την προοπτική λύσεων επιτρέπει στους
εργαζόμενους να επιλύουν συνεχώς τα προβλήματα.

Ελέγχω
Βελτιωμένες ομάδες – που συνεργάζονται για την επίλυση
προβλημάτων.

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Είστε ελεύθεροι να μοιράζεστε, να χρησιμοποιείτε και να προσαρμόζετε αυτήν τη
δημοσίευση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη αναφορά στο πρόγραμμα Qual4T2. QUAL4T2 αριθμός έργου 2016-1- NL01-KA202- 022885, πρόγραμμα Erasmus +, 2016,
ιστοσελίδα www.qual4t-project.org
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4. Κουλτούρα βελτίωσης ποιότητας

EQAVET
Η Ευρωπαϊκή Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) αποτελεί σημαντικό
παράγοντα στην ΕΕ. Το EQAVET είναι μια κοινότητα
πρακτικής που συγκεντρώνει τα κράτη μέλη, τους
κοινωνικούς εταίρους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην ανάπτυξη και
τη βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ
χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη
διασφάλιση της ποιότητας. Ο δικτυακός τόπος του EQAVET
http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx παρέχει άριστες
πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές, τις
ομάδες και τους διαχειριστές από την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση.
Στο τέλος, η διασφάλιση της ποιότητας είναι μία από τις
πέντε προτεραιότητες της Ρίγας στη διαδικασία της
Κοπεγχάγης για την ΕΕΚ.

Το Πλαίσιο της EQAVET
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διασφάλιση
της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση (EQAVET) παρέχει ένα ευρύ ευρωπαϊκό
σύστημα που βοηθά τα κράτη μέλη και τους
ενδιαφερόμενους να τεκμηριώνουν, να αναπτύσσουν,
να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν
την αποτελεσματικότητα των παροχών ΕΕΚ και των
πρακτικών διαχείρισης της ποιότητας.
Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε επίπεδο παρόχων
συστημάτων όσο και σε επίπεδο ΕΕΚ και μπορεί
επομένως να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας της παροχής ΕΕΚ. Είναι
προσαρμόσιμο στα διάφορα εθνικά συστήματα και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία και πρακτική.

Το Πλαίσιο:
• Περιλαμβάνει την ανάγκη για τακτική
παρακολούθηση (με τη συμμετοχή μηχανισμών
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης) και
την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο.
• Χρησιμοποιεί κοινά κριτήρια ποιότητας και
ενδεικτικούς περιγραφικούς δείκτες για τη
στήριξη των ρυθμίσεων παρακολούθησης και
της υποβολής εκθέσεων
•
Τονίζει τη σημασία κοινών δεικτών για τη
στήριξη της αξιολόγησης, της παρακολούθησης
και της διασφάλισης της ποιότητας των
συστημάτων και παρόχων ΕΕΚ.
Συνοδεύεται από ένα σύνολο δέκα δεικτών, το
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
«εργαλειοθήκη» από τις χώρες που εργάζονται για
την προσαρμογή και την ανάπτυξη των συστημάτων
ΕΕΚ. Οι δείκτες δεν έχουν σχεδιαστεί για τη
συγκριτική αξιολόγηση αλλά μάλλον για την
υποστήριξη μιας κουλτούρας διασφάλισης της
ποιότητας στην ΕΕΚ.

Σχεδιασμός

Εφαρμογή

Εκτίμηση & αξιολόγηση
Εποικοδομητική κριτική και
Διαδικασίες για αλλαγή

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Είστε ελεύθεροι να μοιράζεστε, να χρησιμοποιείτε και να προσαρμόζετε αυτήν τη
δημοσίευση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη αναφορά στο πρόγραμμα Qual4T2. QUAL4T2 αριθμός έργου 2016-1- NL01-KA202- 022885, πρόγραμμα Erasmus +, 2016,
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Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διασφάλιση
της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση (EQAVET) ακολουθεί τέσσερα στάδια:
Σχεδιασμός, υλοποίηση, εκτίμηση και αξιολόγηση,
ανατροφοδότηση και διαδικασίες για αλλαγή. Για το
κάθε στάδιο, υπάρχει ένα σύνολο ενδεικτικών
περιγραφικών παραδειγμάτων, παραδείγματα από
διαφορετικά κράτη μέλη και δείκτες, προκειμένου να
υποστηριχθούν οι πάροχοι ΕΕΚ να δημιουργήσουν
το δικό τους σύστημα διασφάλισης ποιότητας.
ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ EQAVET
Στάδιο 1:Σχεδιασμός

Στάδιο2:Υλοποίηση

Στάδιο 3: Εκτίμηση και
Αξιολόγηση

Στάδιο 4:
Ανατροφοδότηση και
Διαδικασίες για Αλλαγή

Καθορισμός σαφών,
κατάλληλων και
μετρήσιμων στόχων και
στόχων όσον αφορά τις
πολιτικές, τις
διαδικασίες, τα
καθήκοντα και τους
ανθρώπινους πόρους.

Καθιέρωση των
διαδικασιών για την
επίτευξη στόχων.

Μηχανισμοί σχεδιασμού
για την αξιολόγηση των
επιτευγμάτων μέσω της
συλλογής και της
επεξεργασίας
δεδομένων για την
πραγματοποίηση
ενημερωμένων
αξιολογήσεων.

Ανάπτυξη διαδικασιών
για την επίτευξη των
στοχοθετημένων
αποτελεσμάτων ή/και
νέων στόχων.

Στο τέλος, το πλαίσιο EQAVET συνεπάγεται:
Την αύξηση της διαφάνειας και της κινητικότητας.

αλλαγή των παρόχων ΕΕΚ με βάση την ενσωμάτωση
των παρακάτω τεσσάρων στοιχείων:

Την αξιοποίηση της διαπερατότητας σε μια
προοπτική δια βίου μάθησης.

Συστήματα/εργαλεία ποιότητας, όπως ο έλεγχος, η
αυτοαξιολόγηση.
Σχέδια δράσης ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού.
Ευαισθητοποίηση των ατόμων σχετικά με την
ποιότητα που τους προσφέρεται και τον ρόλο τους
στην ποιοτική ανάπτυξη.

Το να γίνει η ΕΕΚ ελκυστικότερη.
Πηγή: https://www.eqavet.eu/
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ - NLQAVET
Οι χώρες μέλη του EQAVET έχουν επίσης τη δική τους
ιστοσελίδα, όπως αυτήν της Ολλανδίας NLQAVET
(http://www.eqavet.nl ), και συχνά παρέχουν
πληροφορίες και στην αγγλική γλώσσα. Η Ολλανδία
και ορισμένες άλλες χώρες εργάζονται σε μια
καινοτόμο προσέγγιση, δηλαδή μια έννοια όπου η
κουλτούρα της ποιότητας είναι καθοριστική για την

Οι ιδέες που μοιράζονται οι ομάδες των δασκάλων
για αυτό που αντιλαμβάνονται ως ποιότητα και για
το τι θέλουν για ποιότητα στο μέλλον. Η κυριότητα
της ποιότητας από τις ομάδες των δασκάλων είναι
το επίκεντρο.

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Είστε ελεύθεροι να μοιράζεστε, να χρησιμοποιείτε και να προσαρμόζετε αυτήν τη
δημοσίευση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη αναφορά στο πρόγραμμα Qual4T2. QUAL4T2 αριθμός έργου 2016-1- NL01-KA202- 022885, πρόγραμμα Erasmus +, 2016,
ιστοσελίδα www.qual4t-project.org

10

Η NLQAVET ΕΙΣΗΓΑΓΕ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.
Εργαστείτε αποτελεσματικά και κυκλικά για να
βελτιώσετε την ποιότητα της εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα NLQAVET ενθαρρύνει τις ομάδες
διδασκαλίας της ΕΕΚ να συνειδητοποιήσουν τις
ευρύτερες πτυχές που σχετίζονται με την ποιότητα της
εκπαίδευσης, καθώς συχνά το ελάττωμα και η
αντίληψη είναι ότι η Ποιότητα περιλαμβάνει κυρίως
συστήματα διαχείρισης (ορατές και συλλογικές
στρατηγικές ποιότητας), ενώ υπάρχουν και άλλες
πτυχές ίσης σημασίας, όπως οι μη εμφανείς και οι
ατομικές συμπεριφορές και δράσεις του διδακτικού
προσωπικού, των ομάδων και των ιδρυμάτων που
συμβάλλουν στην ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (βλ.
παρακάτω). Η κατανόηση και η ανάπτυξη μιας
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ είναι απαραίτητη για την

επίτευξη του τελικού στόχου της βελτίωσης της
ποιότητας των σπουδαστών στην εκπαίδευση
επαγγελματικής κατάρτισης. Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ μπορεί να περιγραφεί ως οι «έμμεσοι
κώδικες δεοντολογίας και οι αυτονόητες αλήθειες
μέσα σε μια οργάνωση». Εάν αυτές μπορούν επίσης να
καταστούν σαφείς μέσα από την ευαισθητοποίηση και
την ανάπτυξη, τότε δημιουργείται μια πλατφόρμα
βελτίωσης.
Ενώ ορισμένες πτυχές της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ είναι ορατές και
μπορούν να μετρηθούν ποσοτικά (το μέρος του
παγόβουνου που είναι πάνω από το νερό στις
παρακάτω εικόνες – συμπεριφορές, δράσεις και
συστήματα διαχείρισης), άλλες πτυχές είναι αόρατες
(συνειδητοποίηση σε θέματα Ποιότητας και
Κουλτούρα), αλλά συμβάλλουν τόσο στην ποιότητα
της εκπαίδευσης, όσο και στην ανάπτυξη μιας
πρακτικής και περισσότερο ικανοποιητικής ποιότητας
κουλτούρας, η οποία ανήκει στο διδακτικό προσωπικό
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και
ενσωματώνεται από αυτό.

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
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Συμπεριφορά προσανατολισμένη στην
ποιότητα

Η συμπεριφορά που επικεντρώνεται στην
ποιότητα αναφέρεται στη συμπεριφορά των
εκπαιδευτικών και άλλων, που αποσκοπεί στη
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Ευαισθητοποίηση

Συστήματα ποιότητας

Η παρουσία ενός συστήματος ποιότητας βελτιώνει
την εργασία για την ποιότητα της εκπαίδευσης.
Ένα σύστημα θα μπορούσε για παράδειγμα να
είναι ένα σύστημα, όπως ο κύκλος PDCA, αλλά θα
μπορούσε επίσης να είναι ένα εργαλείο, όπως ένα
πρόγραμμα μαθημάτων.

Κουλτούρα Ποιότητας

Συστήματα ποιότητας
Η ευαισθητοποίηση στην ποιότητα συνεπάγεται
την προσπάθεια για ποιότητα σε ατομικό επίπεδο,
με βάση τις ατομικές αξίες και προθέσεις . Αυτές οι
αξίες και οι προθέσεις είναι βασικές για τη
συμπεριφορά αυτών που εμπλέκονται.

Σε μια κουλτούρα ποιότητας εκφράζεται ο κοινός
στόχος προς την ποιότητα.

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
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δημοσίευση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη αναφορά στο πρόγραμμα Qual4T2. QUAL4T2 αριθμός έργου 2016-1- NL01-KA202- 022885, πρόγραμμα Erasmus +, 2016,
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Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις παραπάνω τέσσερις
πτυχές: τόσο τις ορατές, όσο και τις αόρατες – τις
ατομικές και τις συλλογικές που συμμετέχουν στην
ανάπτυξη μιας Κουλτούρας Ποιότητας στην Εκπαίδευση.
Συχνά το προσωπικό αντιλαμβάνεται μόνο την πρώτη
πτυχή (τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας), τα οποία
είναι συχνά προσανατολισμένα στις διαδικασίες και στα
αποτελέσματα.
ΟΡΑΤΟ

2. Συμπεριφορά/επαγγελματισμός
ατομικές δεξιότητες,, ικανότητες των
εργαζομένων, διπλώματα και
επαγγελματική συμπεριφορά
επίκαιρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΟΡΑΤΟ

1.Συστήματα Ποιότητας
Συστήματα ποιότητας όπως τα ISO, INK ή Six Sigma
Αριστεία στις προσφορές σχετικές με το πρόγραμμα
μαθημάτων, συνθήκες εξέτασης, εσωτερική
οργάνωση, περιβάλλον ΤΠΕ κτλ.

3. Ευαισθητοποίηση

4. Κουλτούρα Ποιότητας

ατομική ενημέρωση για την ποιότητα,
ατομική δέσμευση γύρω από τη νοοτροπία
της ποιότητας

Συνεργατικά πρότυπα, πεποιθήσεις και αξίες

ετήσια αναθεώρηση ανάπτυξης,
αναστοχασμός και βελτίωση προσωπικών
βασικών ικανοτήτων, διαρθρωτικές
συνεντεύξεις ή προβληματισμοί πάνω στην
εποικοδομητική κριτική των μαθητών

ΑΤΟΜΙΚΟ

Το διδακτικό προσωπικό ενθαρρύνεται μέσω της
δημιουργίας ενός ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟΥ για την
προσέγγιση της Ποιότητας σε μια ευρύτερη κατανόηση
τόσο των ΤΙ ΕΧΟΥΝ για να παρέχουν μια ποιοτική
εκπαίδευση (τόσο τα αποτελέσματα των προϊόντωνσπουδαστών, την απόκτηση δεξιοτήτων και
ικανοποίησης, όσο και τη διαδικασία για την επίτευξη
αυτών των αποτελεσμάτων - παιδαγωγική εφαρμογή)
και ΠΩΣ το κάνουν αυτό, μεμονωμένα και συλλογικά
(τις αξίες, τα πρότυπα, τις ερμηνείες και εννοιολογικές
θεωρήσεις της ποιότητας ως καθηγητή, στην ομάδα
τους, στο τμήμα τους και στον οργανισμό τους).

ενθαρρύνοντας τις ομάδες και τα τμήματα να κάνουν
την τρέχουσα κουλτούρα ποιότητας πιο σαφή και να
την αναπτύξουν περαιτέρω μέσω διαλόγου, ανοιχτής
συζήτησης και αξιολόγησης από τους συναδέλφους

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

Σε μια σειρά συναντήσεων ομάδας καθηγητών, μια
ομάδα διδασκαλίας δημιουργεί ένα ΟΜΑΔΙΚΟ
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ που υποστηρίζει το στόχο της βελτίωσης
της ποιότητας της εκπαίδευσης στην ΕΕΚ και το οποίο
θα συμβάλει σε μία ζωντανή, περιεκτική ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Η κύρια εστίαση είναι τελικά στο βασικό
καθήκον της συλλογικής παροχής μιας εξαιρετικής
εκπαίδευσης.
Η δημιουργία του ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟΥ βοηθά την
ομάδα εσωτερικά να κερδίσει και να βελτιώσει τη
γνώση στη δικής της κουλτούρας ποιότητας.

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Είστε ελεύθεροι να μοιράζεστε, να χρησιμοποιείτε και να προσαρμόζετε αυτήν τη
δημοσίευση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη αναφορά στο πρόγραμμα Qual4T2. QUAL4T2 αριθμός έργου 2016-1- NL01-KA202- 022885, πρόγραμμα Erasmus +, 2016,
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να ενισχύσει την ενότητα, την ομαδική ταυτότητα και
την επαγγελματική αποτελεσματικότητα της ομάδας
τους.
Τα βήματα αυτής της διαδικασίας εξηγούνται στο
κεφάλαιο 8. Προσπάθεια για ένα επιτυχημένο πλάνο – ο
χάρτης πορείας.

Ακολουθεί ένα χειροπιαστό παράδειγμα χρήσης των
πορτραίτων στις Κάτω Χώρες κατά το σχολικό έτος 20172018:

Είναι πολύ σημαντική η ενδυνάμωση της ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στις ομάδες για την επίτευξη της
αποτελεσματικής βελτίωσης ποιότητας. Η ομαδική
συνεργασία χτίζει εμπιστοσύνη και βοηθά τα μέλη της
ομάδας να μοιράζονται την ευθύνη.
Αυτό που είναι επίσης σημαντικό, είναι όλα τα μέλη της
ομάδας να ασπάζονται την ίδια ιδέα, όταν μιλάνε για
την κοινή τους κουλτούρα βελτίωσης της ποιότητας,
στην οποία πάνω μπορούνε να χτίσουν και να
ακολουθήσουν τους κανόνες και τις αξίες, όπως αυτές
εκφράζονται στο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ- και σε όλον τον
οργανισμό.
Συχνά τα μέλη της ομάδας δεν γνωρίζουν μια κοινή
συμπεριφορά ή μία κουλτούρα, επειδή δεν έχουν ποτέ
επικοινωνήσει ή συμφωνήσει σε ένα αμοιβαίο όραμα. Η
ανυπαρξία αμοιβαίου οράματος σχετικά με την
κουλτούρα ποιότητας μπορεί να δημιουργήσει
προβλήματα σε άλλα θέματα κατά τις συνεδριάσεις της
ομάδας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΟΜΑΔΙΚΟ
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του NLQAVET
http://www.eqavet.nl (οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες
και στην αγγλική γλώσσα).Η ιστοσελίδα περιγράφει και
προωθεί την καινοτόμα προσέγγιση στην κουλτούρα
ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στις Κάτω
Χώρες.
Το μοντέλο NLQAVET της ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
έχει χρησιμοποιηθεί επίσης από το πρόγραμμα
QUAL4T2 κατά τον σχεδιασμό του μηδενικού
ερωτηματολογίου. Αυτό αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης
των συζητήσεων εντός ομάδων που συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο.

Αυτή η διαφάνεια προέρχεται από μία από τις
παρουσιάσεις που προετοιμάστηκαν για μια ομάδα στο
τέλος του πιλοτικού έτους. Η διαφάνεια δείχνει τα 4
πορτραίτα, αλλά και αυτό που συνέβη μέσα σε ένα
χρόνο, καθώς τα μέλη της ομάδας βαθμολόγησαν ένα
από τα πορτραίτα που χρησιμοποιούσαν πιο πολύ στην
αρχή και στο τέλος του πιλοτικού έτους.
Σε αυτή την περίπτωση οι συμβουλές για την ομάδα
ήταν: «Μετά από ένα χρόνο, κάθε μέλος της ομάδας
φαίνεται να αισθάνεται ασφαλές για τη λειτουργία και
την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης
Ποιότητας. Τώρα όλοι εστιάζουν σε άλλες πτυχές
ποιότητας. Ωστόσο, κάποιος πρέπει να παρακολουθεί το
σύστημα και τα δεδομένα που λαμβάνονται ... ".
Κατά την πρώτη συνάντηση, - όταν μόνο οι πρώτες
βαθμολογίες ήταν ορατές, θα μπορούσε κανείς να
εξηγήσει την πλήρη διαφάνεια ως εξής:
• Ατομικός προσανατολισμός στην αριστερή πλευρά των
πορτραίτων έναντι της συμπεριφοράς ομάδας (ή ακόμα
καλύτερα: της ομαδικής συμπεριφοράς).
• Ορατή συμπεριφορά στην κορυφή του πορτραίτου και
όχι άμεσα ορατή συμπεριφορά κάτω από το επίπεδο της
θάλασσας.
• Επίσης, τέθηκε το ερώτημα: Πού θέλετε να είστε ως
ομάδα; Για παράδειγμα: Εάν μια ομάδα μόλις άρχισε να
εργάζεται με ένα σύστημα ποιότητας, τα μέλη της
ομάδας θα νιώθουν ευγνωμοσύνη, όταν οι περισσότεροι

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Είστε ελεύθεροι να μοιράζεστε, να χρησιμοποιείτε και να προσαρμόζετε αυτήν τη
δημοσίευση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη αναφορά στο πρόγραμμα Qual4T2. QUAL4T2 αριθμός έργου 2016-1- NL01-KA202- 022885, πρόγραμμα Erasmus +, 2016,
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από αυτούς μπορούν να δηλώσουν ότι είναι
προσανατολισμένοι στο σύστημα.
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ιστοσελίδα www.qual4t-project.org
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5. Ομαδική εργασία έναντι ατομικής βελτίωσης

Η βελτίωση της ποιότητας είναι μια μέθοδος συνεχούς
εύρεσης καλύτερων τρόπων για την παροχή καλύτερων
υπηρεσιών. Στον πυρήνα της, η βελτίωση της ποιότητας
είναι μια ομαδική διαδικασία. Γιατί; Κάτω από τις
σωστές συνθήκες, οι ομάδες αξιοποιούν τις γνώσεις, τις
δεξιότητες, την εμπειρία και τις προοπτικές
διαφορετικών ατόμων για να κάνουν διαρκή βελτίωση.
Η ικανότητα της ομάδας ως σύνολο είναι περισσότερη
από το άθροισμα των ικανοτήτων των μεμονωμένων
μελών. Πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες των
μεμονωμένων μελών.

ομάδας, επειδή συμπίπτουν με τις δικές τους ανάγκες,
είναι πολύ πιο ισχυρή από μια ομάδα γεμάτη με άτομα
που έχουν ξεπεράσει τις δικές τους ανάγκες για το καλό
της ομάδας και συνεργάζονται με έναν μη εμπνευσμένο
και αδιάφορο τρόπο.

Ωστόσο, η ομαδική εργασία δεν συμβαίνει τυχαία.
Απαιτεί προσπάθεια και δέσμευση και προθυμία να
δεχτούν τις προκλήσεις διαφορετικών ατόμων που
εργάζονται μαζί. Οι εισροές από όλα τα μέλη της
ομάδας πρέπει να ζητηθούν. Πρέπει να ζητηθούν
ερωτήσεις και να απαντηθούν. Οι ιδέες πρέπει να
μοιραστούν και να συμφωνηθούν - γιατί για να είναι
μια ομάδα αποτελεσματική, τα μέλη της ομάδας πρέπει
να μοιράζονται έναν κοινό, συλλογικό στόχο και να
δουλεύουν μαζί για να τον επιτύχουν. Αυτή η πτυχή
στόχου είναι πολύ κρίσιμη στην ομάδα, επειδή η
ομαδική εργασία βασίζεται σε άτομα ... άτομα που
εκτελούν το καλύτερο. Ως εκ τούτου, ο οργανισμός δεν
μπορεί να αγνοήσει ή να αρνηθεί τις ανάγκες του
ατόμου. Στην πραγματικότητα, ο ρόλος του ηγέτη
πρέπει να είναι να βοηθήσει κάθε άτομο να
ευθυγραμμίσει τις δικές του ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα με τους στόχους και τις επιδιώξεις της
ομάδας. Μια ομάδα που είναι γεμάτη με άτομα που
είναι αφοσιωμένα και παθιασμένα για τους στόχους της
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6. Συστάσεις από ομάδες / εκπαιδευτικούς στις
χώρες των εταίρων

Υπάρχει γενική αίσθηση μεταξύ των μελών της ομάδας ότι
συμμετέχουν στη συγγραφή του ομαδικού πλάνου και
επομένως έχουν γνώση του περιεχομένου του. Σχετικά με
αυτό, παρατίθενται παρακάτω μερικές μαρτυρίες και
προτάσεις από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που
συμμετέχουν στο έργο:

• «Το όραμα / φιλοδοξία μας για την οργάνωσή μας
είναι να είμαστε καινοτόμοι και ανοιχτοί στην
αλλαγή της αγοράς και τη δημιουργία
εξειδικευμένων αναγκών, να έχουμε ανοιχτή
επικοινωνία και ένα καλό επιχειρηματικό κλίμα
μέσα στην εταιρεία, να είμαστε συνεπείς με τις
υποχρεώσεις μας έναντι τρίτων μερών και να
παρέχουμε όσον το δυνατόν καλής ποιότητας
υπηρεσίες.»(Αρχηγός Ομάδας, Ελλάδα)
• «Η δυνατότητα αλλαγής είναι αυτό που δίνει
κίνητρο στα μέλη της ομάδας και την αίσθηση ότι
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή" (Προσωπικό
Ποιότητας, Ισπανία)
• «Ένα σχέδιο ομάδας μπορεί να θεωρηθεί καλό όταν
είναι αποτέλεσμα μιας βαθιάς και ακριβούς
ανάλυσης δεδομένων και γεγονότων που
μοιράζονται στα μέλη της ομάδας. Κάθε μέλος μιας
ομάδας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη
του σχεδίου όταν αισθάνεται ότι είναι ένα ενεργό
και σημαντικό μέλος της ομάδας. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί εάν οι στόχοι / ο στόχος συμφωνηθούν
και επιλεγούν από κοινού σύμφωνα με την
προτεραιότητα και την πραγματική δυνατότητα να τ
τους φτάσουν σε προγραμματισμένο χρόνο.»
(Προσωπικό Ποιότητας, Ιταλία)

• «Μερικοί από τους πιο σημαντικούς τρόπους
επίτευξης μιας επιτυχημένης ομαδικής εργασίας
είναι ότι το κάθε άτομο της ομάδας έχει την
ευκαιρία να γνωρίζει τι συμβαίνει στον οργανισμό αυτό σημαίνει ότι όλοι γνωρίζουν πότε πρέπει να
συζητήσουν ορισμένα θέματα, π.χ. στρατηγική,
προϋπολογισμό, τάξεις κλπ. Όλα τα μέλη γνωρίζουν
τη συνολική στρατηγική της ομάδας.» (Δάσκαλος /
Συντονιστής Ομάδας, Δανία)
• «Είναι πολύ σημαντικό πως διαμορφώνετε τις
φιλοδοξίες σας ως ομάδα. Προτιμώ να
χρησιμοποιήσω τη λέξη φιλοδοξίες, διότι – εκτός κι
αν υπάρξει μια δομική αποτυχημένη προσπάθεια
για την αντιμετώπισή τους - ένα ομαδικό σχέδιο δεν
πρέπει να περιέχει πρότυπες βελτιώσεις βάσει των
νομικών απαιτήσεων. Αν μια ομάδα έχει μια καλή
πείρα στις βασικές απαιτήσεις, θα μπορούσα
ιδανικά να φανταστώ ότι θέτουν μόνο μία
φιλοδοξία σε ένα ομαδικό ετήσιο σχέδιο, με βάση
το εκπαιδευτικό τους όραμα και επικεντρώνονται
σε αυτό μαζί. Αυτή είναι η κόλλα μεταξύ των
επιμέρους εκπαιδευτικών που όλοι τους
συνεργάζονται με πλήρη δέσμευση για τη βελτίωση
/ επίτευξη ενός υψηλότερου στόχου. Ένα ορισμένο
ποσοστό των επαγγελματικών ωρών θα πρέπει να
δαπανηθεί για αυτό, ειδικεύοντας την ομάδα σε
ένα συγκεκριμένο θέμα. Η εργασία για την
προετοιμασία ενός ομαδικού σχεδίου θα φέρει στη
συνέχεια την ομάδα και τη διοίκηση σε υψηλότερο
επαγγελματικό επίπεδο. "(Προσωπικό Ποιότητας,
Κάτω Χώρες)
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7. SWOT Ανάλυση: Δυνατά σημεία,
Αδύνατα σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές
Οι εθνικές εκθέσεις έρευνας και τα ευρωπαϊκά
αποτελέσματα μαζί με τα αποτελέσματα των
ερωτηματολογίων αρχικής κατάστασης βοήθησαν την

κοινοπραξία να βρει τα ισχυρά και αδύνατα
σημεία και τις ευκαιρίες και τις απειλές για τις
ομάδες στην Ευρώπη όσον αφορά στον
στρατηγικό προγραμματισμό τους.

Δυνατά σημεία

Αδύνατα σημεία

Θεωρητική γνώση επιτυχημένων παραγόντων
ενός καλού ετήσιου πλάνου

Έλλειψη οικονομικών πόρων

Εύκολη πρόσβαση σε πηγές
Ευκαιρίες μάθησης μέσω εργαστηρίων,
σεμιναρίων και δραστηριοτήτων μάθησης από
ομοτίμους

Έλλειψη καθηγητών μόνιμης ή πλήρους απασχόλησης ή συνεχείς αλλαγές στα μέλη του
προσωπικού
Έλλειψη ισχυρής κουλτούρας ποιότητας σε μέλη του προσωπικού, ειδικά σε
εκπαιδευτικούς.
Διαφορετική αντίληψη για το τι είναι ένα ετήσιο πλάνο

Ελευθερία στην επιλογή των μεθόδων
διδασκαλίας

Ο έλεγχος και ιδιαίτερα η φάση της δράσης στον κύκλο PDCA

Ετήσιοι κύκλοι προγραμματισμού

Ιδιοκτησία του ομαδικού πλάνου

Αναλύσεις των ετήσιων αποτελεσμάτων

Ποιότητα αξιολόγησης και ανάδρασης: πώς, συχνότητα, πότε...

Κοινή χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Ολικής
Ποιότητας (EFQM)

Τα μέλη της ομάδας έχουν διαφορετικές ιδέες για την κουλτούρα ποιότητας μέσα στην
ομάδα τους - συχνά έχουν διαφορετικούς ρόλους και εμπειρία στον οργανισμό
Ηγεσία της ομάδας
Κάθε μέλος του προσωπικού δε μοιράζεται την ίδια ευαισθητοποίηση για την ποιότητα
Μερικές φορές οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν γνώση για όλες τις άλλες απαραίτητες
διαδικασίες στο σχολείο τους
Έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένου
του μη διδακτικού προσωπικού

Ευκαιρίες

Απειλές

Πρότυπα μοντέλα διαχείρισης

Διαφορετικά πλαίσια

Συγκριτική αξιολόγηση
Υποστήριξη από τα υπουργεία Παιδείας

Αλλαγές στα πρότυπα ISO
Διαφορετικές κουλτούρες ποιότητας μεταξύ των χωρών

Προσβάσιμες πληροφορίες
Βοήθεια από καλές πρακτικές ή εμπειρογνώμονες

Ψηφιακή εξειδίκευση των εκπαιδευτικών

Αποτελέσματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Υποστήριξη από οργανώσεις των εθνικών φορέων
Υποστήριξη EQAVET
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8. Προσπάθεια για ένα επιτυχημένο πλάνο – ο χάρτης πορείας

Το ετήσιο ομαδικό πλάνο είναι ένα βασικό έγγραφο για
κάθε οργανισμό. Εξηγεί πού οδεύουν οι ομάδες και τους
βοηθά όλους να παραμείνουν σε καλό δρόμο. Το
ομαδικό πλάνο ενισχύει ότι οι ομάδες έχουν σαφή
σκοπό και μια πυξίδα για να εργαστούν προς τη σωστή
κατεύθυνση. Ευθυγραμμίζει τα καθημερινά καθήκοντά
τους με τους μακροπρόθεσμους στόχους των προϊόντων
τους.

προχωρήσει στην πορεία προς ένα επιτυχημένο ετήσιο
πλάνο.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

No. 2 Ομαδικός καφές
No. 6 Αυτοαξιολόγηση
No. 8 Χάρτης πορείας για
αποτελεσματικό ομαδικό σχεδιασμό
No. 12 Καθιέρωση Προτεραιοτήτων
Ομάδας

Το QUAL4T2 προτείνει έναν χάρτη πορείας για ένα
αποτελεσματικό ομαδικό σχέδιο. Είναι το Nº 8 στην
Εργαλειοθήκη.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ.
Οι εργασίες για το νέο ετήσιο ομαδικό πλάνο πρέπει να
αρχίσουν με την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και
των προσδοκιών των μελών της ομάδας. Το QUAL4T2
προτείνει στις ομάδες να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο
Nº1 στην εργαλειοθήκη για να συμβουλευτούν τα μέλη

No. 1 Ερωτηματολόγιο
No. 2 Ομαδικός καφές
No. 3 Φάρος
No. 4 Τα πέντε στοιχεία
No. 9 Όραμα ανάπτυξης για
ομάδες

της ομάδας σχετικά με τη δική τους αντίληψη για το
τρέχον πλάνο του έτους, τους στόχους και τις φιλοδοξίες
τους, τις αξιολογήσεις που χρησιμοποιούν και τον τρόπο
με τον οποίο συνεργάζονται. Με την κοινή χρήση και
την ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτού του
ερωτηματολογίου μαζί, η ομάδα θα είναι έτοιμη να

Ο προσδιορισμός των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας
είναι σημαντικός, καθώς επιτρέπει στις ομάδες να
επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην οικοδόμηση
των ικανοτήτων τους για να ανταποκριθούν στους
κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και να αναπτύξουν
στόχους που σχετίζονται με αυτούς τους παράγοντες.
Ένα «καλό» πλάνο ξεκινά με ένα ρήμα δράσης και
σαφώς και συνοπτικά αποκαλύπτει τι είναι σημαντικό
και κρίσιμο. Ρήματα που χαρακτηρίζουν ενέργειες:
προσελκύω, εκτελώ, επεκτείνω, παρακολουθώ,
διαχειρίζομαι, αναπτύσσω κ.λπ.
Παραδείγματα: «να παρακολουθώ τις ανάγκες των
μαθητών και τις μελλοντικές επαγγελματικές τάσεις».
ΜΕΤΡΗΣΗ
Η μέτρηση είναι σημαντική για να καθοριστεί εάν οι
αλλαγές που πιστεύεται ότι οδηγούν σε βελτιώσεις στην
ποιότητα οδηγούν στην πραγματικότητα σε βελτιώσεις.

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Είστε ελεύθεροι να μοιράζεστε, να χρησιμοποιείτε και να προσαρμόζετε αυτήν τη
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για να αποδειχθεί ότι οι αλλαγές που έγιναν σε ένα
σχέδιο βελτίωσης έχουν ως αποτέλεσμα τα
προβλεπόμενα θετικά αποτελέσματα, τα δεδομένα
πρέπει να συλλέγονται, να αναλύονται και να
παρουσιάζονται. Ωστόσο, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε
συλλογή δεδομένων, μια ομάδα πρέπει να αναρωτηθεί:
• Ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης;
No. 10 Συλλογή δεδομένων

• Τι πρέπει να γνωρίζουμε;
• Ποιος θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες και πώς;
Η συλλογή δεδομένων είναι μια σημαντική διαδικασία
οποιασδήποτε αξιολόγησης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να
θυμόμαστε ότι αυτή η μέθοδος πρέπει να ακολουθεί το
σκοπό. Η ομάδα θα πρέπει να εστιάσει την αξιολόγησή
της απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις: σκεφθείτε
τον σκοπό της αξιολόγησης, τις πληροφορίες που
χρειάζονται και τους ενδιαφερόμενους. Στη συνέχεια, η
ομάδα μπορεί να αποφασίσει για την καταλληλότερη
μέθοδο για τη συλλογή των πληροφοριών.
Η κοινοπραξία του QUAL4t2 παρέχει ένα εργαλείο
παράδειγμα, Nº 10, για τις ομάδες και το προσωπικό για
να σχεδιάσουν τις δραστηριότητές τους συλλογής
δεδομένων για τους δείκτες απόδοσης που καθορίζονται
στο πλαίσιο ποιότητας τους.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αφού καθοριστούν τα μέτρα και συγκεντρωθούν τα
δεδομένα, απαιτείται ανάλυση για να αρχίσει να απαντά
το ερώτημα κατά πόσο οι αλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν έχουν ως αποτέλεσμα τις
αναμενόμενες βελτιώσεις.
Ορισμένα από τα ερωτήματα που πρέπει να ληφθούν
υπόψη είναι:
• Ποια αναλυτικά εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν;
• Ποιος θα κάνει τις αναλύσεις και θα προετοιμάσει τα
γραφήματα;
• Ποιος θα λάβει και θα αναθεωρήσει τα αποτελέσματα;
Πόσο συχνά;
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ελέγξτε το ομαδικό πλάνο του περασμένου έτους (εάν
χρησιμοποιείτε ήδη) και ελέγξτε ποιο θέμα πρέπει
επίσης να ενσωματώσετε στο νέο πλάνο ομάδας. Λόγοι
μπορεί να είναι: ημιτελής δραστηριότητα, στόχος που

δεν επιτεύχθηκε, δραστηριότητες που δεν οδήγησαν
στην επιθυμητή αλλαγή της κατάστασης, έλλειψη
προσωπικού ...

No. 2 Ομαδικός καφές
No. 3 Φάρος
No. 9 Όραμα ανάπτυξης για
ομάδες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ
Όταν οι οργανισμοί εξετάζουν τη μακροπρόθεσμη
στρατηγική τους, οι ομάδες θα πρέπει να έχουν την
ευκαιρία να ονειρεύονται για το πώς θα ήθελαν να είναι
η εκπαίδευση το 2035, χωρίς να παρεμποδίζονται από
πιθανά εμπόδια και να σκέπτονται μόνο τις
δυνατότητες. Όπως δήλωσε ο Harriet Tubman, «Κάθε
μεγάλο όνειρο αρχίζει με έναν ονειροπόλο». Με αυτόν
τον τρόπο, οι ομάδες δεν θα μπορούσαν μόνο να
παράσχουν πολύτιμη συμβολή στον οργανισμό, αλλά θα
ήταν ευκολότερο να ευθυγραμμιστούν οι στρατηγικές
No. 4 Τα πέντε στοιχεία
No. 8 Χάρτης πορείας για
αποτελεσματικό ομαδικό
σχεδιασμό

φιλοδοξίες του οργανισμού με αυτές των ομάδων.
Επιπλέον, όπως αποδεικνύεται από την έρευνα που
διεξήχθη το 2002 στον οργανισμό Daimler-Chrysler
Netherlands από τον Bart A.G. Bossink, Jan-Nico Blauw
το 2002, οι διαδικασίες βελτίωσης καθοδηγούνται από
τις στρατηγικές φιλοδοξίες του οργανισμού.
Οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Nº
2 για να οργανώσουν τη συνεδρία των ονείρων τους.

No. 12 Καθιέρωση
Προτεραιοτήτων Ομάδας

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο κύκλος PDCA αποτελείται από μια φάση σχεδιασμού
πριν από την εφαρμογή. Σε αυτή τη φάση, είναι
σημαντικό να τεθούν σαφείς στόχοι και να αναπτυχθεί
ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την εφαρμογή.

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Είστε ελεύθεροι να μοιράζεστε, να χρησιμοποιείτε και να προσαρμόζετε αυτήν τη
δημοσίευση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη αναφορά στο πρόγραμμα Qual4T2. QUAL4T2 αριθμός έργου 2016-1- NL01-KA202- 022885, πρόγραμμα Erasmus +, 2016,
ιστοσελίδα www.qual4t-project.org

20

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Οι στόχοι της ομάδας πρέπει να περιλαμβάνουν
συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι θα
είναι σαφείς για όλα τα μέλη και θα έχουν ως
αποτέλεσμα τον καθορισμό ενός κοινού σκοπού μεταξύ
τους.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Μόλις έχουν περιγραφεί όλοι οι στόχοι και οι ενέργειες
βελτίωσης, η ομάδα πρέπει να εξετάσει τους πόρους της
και να καθορίσει προτεραιότητες αν η εργασία που
πρέπει να γίνει υπερβαίνει τους διαθέσιμους πόρους για
την ολοκλήρωση της εργασίας. Μια δομημένη και
αντικειμενική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στην
επίτευξη συναίνεσης. Το εργαλείο Nº 12 στο εγχειρίδιο
παρέχει μια τέτοια προσέγγιση.
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
Στο πλαίσιο των στόχων προτεραιότητας μπορεί να
υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης.
No. 1 Ερωτηματολόγιο
No. 5 Εποικοδομητική κριτική σε
ομάδες
No. 6 Αυτοαξιολόγηση

Πόσος χρόνος έχει οριστεί για την υλοποίηση του
ομαδικού πλάνου; Μπορούν όλα τα μέλη της ομάδας να
εργάζονται σε όλους τους στόχους ή θα εμπλακούν
συγκεκριμένοι ειδικοί της ομάδας σε συγκεκριμένους
στόχους; Μπορεί να έχετε ήδη προβλέψει την έλλειψη
χρόνου για εργασία σε συγκεκριμένους μήνες, οι οποίοι
πρέπει να αποκλειστούν από τη χρονολογική σειρά. Η
ερώτηση δεν είναι «εάν», αλλά «πότε», «ποιος» και
«πώς». Ο ρεαλιστικός σχεδιασμός μπορεί να βοηθήσει
την ομάδα σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπε και στο τέλος
της ενότητας.
ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)
Μια ομάδα αποτελείται από διαφορετικά άτομα με τις
ιδιοσυγκρασίες τους. Ως εκ τούτου, ένας καλός ηγέτης
της ομάδας θα προσπαθήσει να τα λάβει υπόψη και να
μάθει για τις ανάγκες κάθε μέλους της ομάδας που
σχετίζεται με:
• την ανάγκη του για γνώση και τη δεξιότητα για
ομαδική εργασία.
• την αποδοχή και την κατανόηση του για τους
στόχους της ομάδας.
• το φόρτο εργασίας και τις ευθύνες του.

• το ρόλο του στην ομάδα.
• την αίσθηση της ομαδικής εργασίας σε αυτό το
σημείο.
• την ανάγκη/ κίνητρα αναγνώρισής του.
No. 13 Μοντέλο πλάνου ομάδας
No. 14 Βραχυπρόθεσμο πλάνο
βελτίωσης
No. 15 Ετήσιο πλάνο
No. 11 Αποφυγή κινδύνων

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΜΘΗΚΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ
Απαιτούνται πόροι για να γίνουν οι απαραίτητες
αλλαγές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
ομάδας και των μελών της. Οι απαιτήσεις πόρων θα
έπρεπε να έχουν αναπτυχθεί και τεκμηριωθεί στο
πλάνο, επειδή πρέπει να αναρωτηθείτε ως ομάδα μια
σειρά από βασικές ερωτήσεις, για να εξασφαλίσετε
ένα ρεαλιστικό ετήσιο πλάνο:
• Πόσες ώρες πρέπει να εργαστούμε για το ετήσιο
πλάνο;
No. 5 Εποικοδομητική κριτική σε
ομάδες
No. 10 Συλλογή δεδομένων

• Πόσοι εκπαιδευτικοί / μέλη της ομάδας μπορούν να
συμπεριληφθούν στο έργο;
• Σε ποια περίοδο του έτους μπορούν να εργαστούν
για το ετήσιο πλάνο;
• Έχουμε την εμπειρία στην ομάδα για να
ολοκληρώσουμε τις δραστηριότητες; Και είμαστε
διαθέσιμοι όλο το χρόνο;
• Ποιος είναι ο προϋπολογισμός που μπορούμε να
δαπανήσουμε (για παράδειγμα, να συμπεριλάβουμε
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή να αφήσουμε έναν
ειδικό να αναπτύξει ένα προϊόν);
Οι απαιτούμενοι πόροι θα περιλαμβάνουν τους
οικονομικούς, ανθρώπινους και μορφωτικούς πόρους.
ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Μόλις η ομάδα φθάσει σε αυτό το σημείο, είναι έτοιμη
να επιλέξει και να επικεντρωθεί σε έναν συμφωνημένο
αριθμό ρεαλιστικών στόχων για το ετήσιο πλάνο.
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ PDCA
Η φάση υλοποίησης θέτει σε εφαρμογή τις
προγραμματισμένες δραστηριότητες.

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
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δημοσίευση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη αναφορά στο πρόγραμμα Qual4T2. QUAL4T2 αριθμός έργου 2016-1- NL01-KA202- 022885, πρόγραμμα Erasmus +, 2016,
ιστοσελίδα www.qual4t-project.org

21

Γενικά, αυτή η φάση μπορεί να θεωρηθεί ως μια φάση
δοκιμών για να δούμε πώς η υλοποίηση της ανάπτυξης
επηρεάζει την πραγματικότητα.
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ PDCA
Η φάση αξιολόγησης συνίσταται στην εκτίμηση των
εξελίξεων από τους ενδιαφερόμενους. Αυτοί μπορεί να
είναι οι εκπαιδευόμενοι, το προσωπικό ή οι εργοδότες.
Σε αυτή τη φάση, είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν
δεδομένα σχετικά με την αξιολόγηση.
Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Αυτή η φάση ανασκόπησης μπορεί να θεωρηθεί ως
ανάλυση της φάσης αξιολόγησης που εντοπίζει τις
αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα της φάσης υλοποίησης
του σχεδίου.
Οι συστάσεις για αυτήν την πιο σημαντική φάση είναι:
• Λάβετε υπόψη ότι η φάση αναθεώρησης αποτελεί
κεντρικό μέρος του κύκλου PDCA.
• Βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείται μια φάση
ανασκόπησης, αξιοποιείστε τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης.
• Αναγνωρίστε, επανεξετάστε και αξιοποιήστε τα θετικά
αποτελέσματα.
• Προγραμματίστε τη φάση αναθεώρησης εκ των
προτέρων και διατηρήστε χρόνο και πόρους.
• Εμπλέξτε το προσωπικό διαθέτοντας τα αποτελέσματα
αξιολόγησης, προωθώντας τη συζήτηση και παρέχοντας
υποστήριξη.
• Ενεργείτε άμεσα σε ζητήματα όπου είναι απαραίτητο
• Χρησιμοποιήστε τη φάση αναθεώρησης για περαιτέρω
ανάπτυξη του συστήματος ποιότητας.
ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕΤΕ!
Η γιορτή του επιτεύγματος είναι ένα σημαντικό μέρος
της οικοδόμησης και της διατήρησης μιας
αποτελεσματικής, με αυτοπεποίθηση, ομάδας.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γιορτάσουμε την ατομική ή
την ομαδική επιτυχία. Όπως προαναφέρθηκε, ο αρχηγός
της ομάδας πρέπει να καταλάβει τα μέλη της ομάδας
του και τι τους παρακινεί.
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΛΕΤΕ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ
Μερικές φορές ξεχνάμε τη σημασία της σωστής
ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. Τα υπερήφανα και
πλήρως αφοσιωμένα μέλη της ομάδας θα πρέπει επίσης
να θυμούνται πόσο σημαντικό είναι να ενημερώνονται
οι σπουδαστές, οι οικογένειες, οι εταιρείες και οι
δημόσιοι φορείς για τα επιτεύγματά σας!

Ο ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο κύκλος PDCA είναι ένας συνεχής κύκλος βελτίωσης. Θα
πρέπει να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά για συνεχή
βελτίωση.
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Μόλις μια ομάδα καθιερώσει στρατηγικούς στόχους,
που τους έχει χωρίσει σε δευτερεύοντες-ενδιάμεσους
στόχους και έχει αναθέσει ρόλους, καθήκοντα και
ατομική ευθύνη, είναι σημαντικό να προβλέψει ένα
«πρόγραμμα σύγκρισης» - δηλαδή μία σειρά
προγραμματισμένων συναντήσεων κατά τις οποίες η
ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τις επιδόσεις
όσον αφορά το χρόνο, το κόστος και την ποιότητα. Με
άλλα λόγια, η ομάδα θα ελέγξει τη βιωσιμότητα του
ομαδικού σχεδίου που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα
αξιολογήσει εάν τυχόν αλλαγές μπορεί τελικά να το
κάνουν πιο ρεαλιστικό.
Για να είναι ρεαλιστικό ένα ομαδικό σχέδιο, είναι
απαραίτητο να αξιολογήσετε τις επιδόσεις όταν έχετε
ακόμα χρόνο και πόρους για να εφαρμόσετε διορθωτικά
μέτρα και να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους των
επιμέρους δραστηριοτήτων για να βεβαιωθείτε για την
κατανόηση των στόχων και των αναγκών. Είναι
πραγματικά σημαντικό για την ομάδα να καταλάβει την
αλληλεπίδραση όλων των μελών της ομάδας και τη
σπουδαιότητα της ενεργού συμμετοχής, έτσι ώστε να
επιτρέπεται σε κάθε μέλος να ενεργεί σωστά: Όλα τα
μέλη της ομάδας πρέπει πάντα να γνωρίζουν τις
επιχειρησιακές επιδόσεις και να κατανοούν εάν είναι
απαραίτητο να υποστηρίξουν την ομάδα ή το κάθε
άτομο χωριστά και να μοιραστούν ευκαιρίες βελτίωσης
ή / και να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα.
Η συχνότητα και οι ημερομηνίες των συναντήσεων
αυτών μπορεί να διαφέρουν: δεν μπορούν να οριστούν
εκ των προτέρων, άπαξ και για όλες τις φορές, αλλά
πρέπει να συμφωνηθούν από την ομάδα - παρόλο που
προτείνουμε τουλάχιστον να οριστούν για την επίτευξη
ορόσημων ή προκαθορισμένου χρόνου ανάλογα με τη
δραστηριότητα που πρόκειται να διεξαχθεί, το βαθμό
αβεβαιότητας, το ρίσκο και τους κινδύνους που μπορεί
να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Ωστόσο, κάθε επαναπροσδιορισμός του ομαδικού
σχεδίου πρέπει να τεθεί υπό συμβούλιο και να εγκριθεί
από όλα τα μέλη της ομάδας. Στην πραγματικότητα, η
ροή της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών
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μέσα στην ομάδα παραμένει θεμελιώδης: η γνώση των
προβλέψεων, οι αιτίες των παρεκκλίσεων και τα πιθανά
μέτρα για τη συγκράτησή τους είναι μια βασική πτυχή
για την αποφυγή των έκτακτων συγκρούσεων μεταξύ
των συνιστωσών.
ΠΩΣ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ:
• Καταγράψτε ξεχωριστά όλες τις δραστηριότητες /
προτεραιότητες που ορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα - ή
επισημάνετε αυτές για τις οποίες είστε υπεύθυνοι
(μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο που έχει ήδη
εγκριθεί για να μην πολλαπλασιάσετε τα εργαλεία).
• Καταγράψτε τα αποτελέσματα που είχατε, τόσο από
την άποψη της απόδοσης όσο και της τελικής έκβασης.
• Ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία / δεδομένα για κάθε
δραστηριότητα:
• Απαιτείται πραγματικός χρόνος για να επιτευχθεί χρησιμοποιήστε ένα ημερολόγιο GANTT ή ένα απλό
ημερολόγιο.
• Αριθμός ατόμων που πράγματι εμπλέκονται.
• Πραγματικά κόστη.
• Ποιότητα των αποτελεσμάτων.
• Σημειώστε τυχόν αποκλίσεις από τα αναμενόμενα και
αναλύστε, στην ομάδα, όλες τις δυνατότητες βελτίωσης
ή κενά που πρέπει να ξεπεραστούν.
• Ο συντονιστής ομάδας ή άλλο μέλος της ομάδας που
έχει συμφωνήσει η ομάδα, αναφέρει τις κοινές
αποφάσεις και τις πιθανές ενέργειες που πρέπει να
υλοποιηθούν μεμονωμένα ή ομαδικά.
• Βεβαιωθείτε ότι κάθε μεμονωμένο μέλος της ομάδας
κατανοεί τα κρίσιμα σημεία, το απαιτούμενο επίπεδο
απόδοσης και το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα.
• Επισυνάψτε την αναφορά αυτή στο ομαδικό πλάνο και
χρησιμοποιήστε την ως εισροή για την επόμενη
συνεδρίαση της ομάδας για να αξιολογήσετε τις αλλαγές
ή / και να απαριθμήσετε άλλες νέες δεσμεύσεις.
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9. Ιστότοποι-Πηγές / Βιβλιογραφία

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ-ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_89.h
tm

• Measuring Business Excellence, by Bart A.G. Bossink
and Jan Nico Blauw

https://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_97.ht
m

• International research report QUAL4T2
(www.qual4t-project.org)

http://pdcahome.com/english/267/pdca-cyclecontinuous-improvement/
http://www.thinkperform.com.au/far-reaching-effects-ofa-continuous-improvement-training-course/
http://www.studymode.com/essays/Individual-WorkVersus-Team-Work-166927.html
http://tqmgroups.blogspot.com.es/p/teamwork-andemployee-empowerment.html
http://www.makeadentleadership.com/teamwork-in-theworkplace.html
http://www.aafp.org/fpm/1999/0400/p25.html
https://www.thebalance.com/tips-for-better-teamwork1919225

https://rapidbi.com/criticalsuccessfactors/
http://tqmgroups.blogspot.com.es/p/concept-ofcontinuous-improvement-by.html
http://www.albrightstrategy.com/ten_reasons.html
http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx
http://nlqavet.nl/
http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/europeanquality-assurance-reference-framework.aspx
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Θέμα A:
Κουλτούρα ποιότητας

Τίτλος:

Σύντομη περιγραφή:
Για την υποστήριξη και συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας.

1

Ερωτηματολόγιο

Αναπτύξτε ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό ομαδικό πλάνο
μαζί σαν ομάδα.

2

Ομαδική εργασία

Δημιουργήστε ένα κοινό μακροπρόθεσμο στόχο για την ομάδα.

3

Φάρος

Δημιουργήστε μια σύνδεση μεταξύ των στρατηγικών οραμάτων
και των συγκεκριμένων σχεδίων δράσης.

4

Τα πέντε στοιχεία που σχηματίζουν
μια καλή ομάδα

Δημιουργήστε έναν ετήσιο κύκλο συναντήσεων ομάδων με
συγκεκριμένα θέματα και εισερχόμενα δεδομένα..

5

Ανατροφοδότηση στην ομάδα

Δώστε αποτελεσματική εποικοδομητική κριτική στην ομάδα για
να βελτιώσετε την κατάσταση, το αποτέλεσμα ή την απόδοση.
Άμεση και γρήγορη εποικοδομητική κριτική από τα μέλη της
ομάδας.
Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις επιθυμίες και τις αντιλήψεις
των μελών της ομάδας.

6

Αυτοαξιολόγηση

Υποστηρίξτε τους εκπαιδευτικούς/ εκπαιδευτές στη συνεχή
βελτίωση τους.
Υποστήριξη προετοιμασίας για ανασκόπηση.

7

Ανατροφοδότηση
μεταξύ συναδέλφων

Οικοδομήστε την αυτογνωσία.
Αναπτύξτε μια σειρά από προσωπικές, διαπροσωπικές και
κοινωνικές δεξιότητες, όπως η ενεργητική ακρόαση και η
αποτελεσματική επικοινωνία
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1. Ερωτηματολόγιο
Αναπτύξτε ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό
ομαδικό πλάνο μαζί σαν ομάδα.
Ομάδα,
διοίκηση.

8 ώρες
(8 – 16 ώρες
προετοιμασίας).

Ομαδική εργασία
Σύνδεση με εργαλεία από το θέμα Α και Β
Εισαγωγή:
Οι περισσότεροι επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί και
εκπαιδευτικοί φορείς συμμετέχουν ήδη και
δεσμεύονται σε διαδικασίες ποιότητας. Με αυτά τα
ερωτηματολόγια ζητείται η γνώμη των ομάδων των
καθηγητών σχετικά με την αντίληψή τους για το
τρέχον ετήσιο πρόγραμμα, τους στόχους και τις
φιλοδοξίες τους, τις αξιολογήσεις που χρησιμοποιούν
και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται. Αυτά τα
ερωτηματολόγια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είτε
πριν από το πρόγραμμα του νέου έτους, καθώς βοηθά
τις ομάδες να δουν μια γενική εικόνα της τρέχουσας
κατάστασης της ομάδας και έτσι θα βοηθήσει την
ομάδα να εντοπίσει περιοχές βελτίωσης. Το πρότυπο
που παρέχεται είναι πλήρως ευέλικτο και μπορεί να
προσαρμοστεί ώστε να συγκεντρώσει πληροφορίες
σχετικά με ορισμένα θέματα ειδικά για την ομάδα.
Αυτό το εργαλείο χωρίζεται σε τέσσερα
ερωτηματολόγια, που το καθένα απευθύνεται σε
συγκεκριμένες θεματικές:
1. Συνεργασία
2. Αξιολογήσεις και εποικοδομητική κριτική
3. Ετήσιο πλάνο ομάδας
4. Στόχοι και φιλοδοξίες
Η φόρμα ερωτηματολογίου επισυνάπτεται για δική
σας επεξεργασία.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
Πριν δώσετε το ερωτηματολόγιο, είναι απαραίτητο να
δημιουργήσετε το σωστό κλίμα εμπιστοσύνης και
συνεργασίας στην ομάδα. Διαβεβαιώστε την ομάδα ότι
δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις στο
ερωτηματολόγιο. Τα σχόλιά τους θα χρησιμοποιηθούν
μόνο ως σημείο εκκίνησης για τη μελλοντική
συνεργασία ή το ομαδικό ετήσιο πρόγραμμα με την
ελπίδα βελτίωσης της τρέχουσας επίδοσης της ομάδας.
Είναι σημαντικό τα αποτελέσματα του
ερωτηματολογίου να μοιράζονται και να συζητούνται
μέσα στην ομάδα για να αναπτύξουν μια κοινή
κατανόηση των αποτελεσμάτων, να τα αξιολογήσουν
και να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν στη συνέχεια
για να βελτιώσουν τα αποτελέσματα.
Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα της
εργαλειοθήκης, το ερωτηματολόγιο μπορεί να
επεξεργαστεί για να καλύψει τις συγκεκριμένες
ανάγκες της ομάδας.
Ομαδικές συναντήσεις. Συνεπώς, θα χρειαστούν
συνολικά πέντε συναντήσεις ομάδων. Η πλατφόρμα
που χρησιμοποιείται θα μπορούσε για παράδειγμα να
είναι Google Classroom, όπου μπορούν εύκολα να
δημιουργηθούν δωρεάν λογαριασμοί.
Η ιδέα είναι ότι κάθε μεμονωμένο μέλος της ομάδας
μπορεί να γράψει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και η
ομάδα θα πρέπει να λάβει δύο μήνες για να
επικεντρωθεί σε κάθε εργασία – πρώτα στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα - και στη συνέχεια σε μια
ομαδική συνάντηση.
Όπως αναφέρθηκε, ο ετήσιος κύκλος απαιτεί πέντε
ετήσιες συνεδριάσεις ομάδων που επικεντρώνονται σε
κάθε ένα από τα πέντε στοιχεία, όπως προτείνεται και
αναπτύσσεται παρακάτω, και οι τίτλοι αυτοί μπορούν
να τοποθετηθούν ως τίτλοι στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα.
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Δουλεύοντας πάνω στην κουλτούρα ποιότητας
Α.ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ
Παρακάτω θα βρείτε μερικές ερωτήσεις σχετικά με την αλληλεπίδραση / συνεργασία, οι οποίες μπορούν επίσης να είναι δηλώσεις
(παρακαλώ κυκλώστε την απάντησή σας και κάντε διπλό κύκλο, εάν αυτό είναι ένα συγκεκριμένο θέμα στο οποίο θέλετε να
εργαστείτε ως ομάδα).
0. Επισκέπτεστε ένα μέλος της ομάδας στην τάξη του ή στην τάξη της; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

Όχι

1. Συζητάτε για το πώς θα εφαρμόσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

Όχι

2. Σαν ομάδα, θέτετε σαφείς κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

Όχι

3. Τους τηρείτε αυτούς τους κανόνες; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

Όχι

4. Ως ομάδα έχουμε μια γενική συμφωνία σχετικά με την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών (παρακαλώ κυκλώστε)
Nαι

Όχι

5. Ως ομάδα, επικοινωνούμε μαζί σχετικά με το τι προσδοκούμε από τους άλλους (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

Όχι

6. Χρησιμοποιώ ανατροφοδότηση στην ομάδα μου. (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

Όχι

7. Ο αρχηγός/ διαχειριστής της ομάδας επίσης χρησιμοποιεί ανατροφοδότηση (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

Όχι

B. ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
PΠαρακαλώ κυκλώστε την απάντησή σας.
8. Αξιολογείτε το παλιό πλάνο ομάδας πριν γράψετε καινούριο; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

Όχι

9. Χρησιμοποιείτε το ετήσιο πλάνο ομάδας; (τουλάχιστον ένα χρόνο) (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

Όχι

Nαι

Όχι

Θέλετε να εργαστείτε με δίχρονο ή τρίχρονο πλάνο; (παρακαλώ κυκλώστε)

Αναλύετε ως ομάδα τα αποτελέσματα της εποικοδομητικής κριτικής των μαθητών/τα ερωτηματολόγια με σκοπό να βελτιωθείτε; (παρακαλώ
κυκλώστε)
Nαι
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αι η αξιολόγηση τοποθέτησης στο χώρο εργασίας ένα δομικό θέμα που το συζητάτε στην ομάδα σας ; (τουλάχιστον ένα χρόνο) (παρακαλώ
κυκλώστε)
Nαι

αι τα ερωτηματολόγια ικανοποίησης των μαθητών ή τα θέματα των ομάδων προς αξιολόγηση;
(παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

Αναλύετε τα αποτελέσματα προηγούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

Θέλω να αξιολογήσω τα μαθήματα και την ανάθεση εργασίας με τους μαθητές(παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

Θέλω να συζητήσω τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων του φοιτητικού συμβουλίου στην τάξη

Nαι

Γ. ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΈΝΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΩΣ ΟΜΑΔΑ
Παρακάτω θα βρείτε μερικές ερωτήσεις σχετικά με την αποτελεσματική χρήση ενός ετήσιου ομαδικού πλάνου, που μπορεί επίσης
να είναι και ανεπίσημο. (Παρακαλώ κυκλώστε την απάντησή σας.)
18. Έχετε αναμιχθεί προσωπικά στη συγγραφή αυτού του ομαδικού σχεδίου; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

19. Υπάρχει διάλογος μέσα στην ομάδα σχετικά με το περιεχόμενο του ετήσιου πλάνου; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

20. Γνωρίζετε τι συμπεριλαμβάνει το συγκεκριμένο πλάνο; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

21. Εάν ναι, επιμερίζονται οι στόχοι σε μικρότερες δραστηριότητες; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

22. Συνδέονται αυτές οι δραστηριότητες με άτομα και προθεσμίες; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

23. Είναι το ομαδικό πλάνο ρεαλιστικό; (ελάχιστο 1 τον χρόνο) (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

24. Υπάρχει κάποια εργασία για εσάς σε αυτό το πλάνο; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

25. Αξιολογείτε το παλιό ομαδικό πλάνο πριν γράψετε το καινούργιο; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

26. Χρησιμοποιείτε ένα ετήσιο ομαδικό πλάνο; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

27. Εάν ναι, θα προτιμούσατε να δουλεύετε με ένα διετές ή τριετές ετήσιο πλάνο; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

D ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΛΑΝΟΥ
Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν την προετοιμασία και το περιεχόμενο του ομαδικού πλάνου. (παρακαλώ κυκλώστε την απάντησή σας)
28. Γνωρίζετε το όραμα /τη φιλοδοξία του οργανισμού σας; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Είστε ελεύθεροι να μοιράζεστε, να χρησιμοποιείτε και να προσαρμόζετε αυτήν τη
δημοσίευση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη αναφορά στο πρόγραμμα Qual4T2. QUAL4T2 αριθμός έργου 2016-1- NL01-KA202- 022885, πρόγραμμα Erasmus +, 2016,
ιστοσελίδα www.qual4t-project.org

29

29. Μοιράζεστε ως ομάδα μια κοινή άποψη σχετικά με την εκπαιδευτική προσέγγιση; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

30. Αποφασίζετε σε στόχους και φιλοδοξίες ως ομάδα; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

31. Αποφασίζει από κοινού η ομάδα για το ετήσιο πλάνο και την αξιολόγησή του; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

32. Αισθάνεσθε ενημερωμένοι και καλά καταρτισμένοι για να κάνετε τη σωστή ανάλυση για αυτό; (παρακαλώ κυκλώστε)
Nαι

33. Έχετε τις ικανότητες να κάνετε τη σωστή ανάλυση για το ετήσιο σχέδιό σας; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

34. Έχετε τις ικανότητες να διαμορφώσετε ΈΞΥΠΝΟΥΣ στόχους; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

35. Αισθάνεσθε αρκετά καταρτισμένοι να ιεραρχήσετε τους στόχους/τις φιλοδοξίες σας; (παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

36. Αισθάνεστε αρκετά καταρτισμένοι να μετουσιώσετε τους στόχους σας σε δραστηριότητες; (παρακαλώ κυκλώστε) Nαι

37. Οδηγούν οι στόχοι και οι δραστηριότητές σας στα επιθυμητά αποτελέσματα;(παρακαλώ κυκλώστε)

38. Εσείς ως μέλος ομάδας πιστεύετε στις ενέργειες που κάνετε και που οδηγούν στα επιθυμητά αποτελέσματα;
(παρακαλώ κυκλώστε)

Nαι

Nαι

The project Qual4T2 has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the view only of the author, and the Commiss ion cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein. You are free to share, use and adapt this publication, given appropriate credit to Qual4T2 project.
QUAL4T2 project number 2016-1- NL01-KA202- 022885, Erasmus+ program, call 2016, website www.qual4t-project.org
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2.

Ομαδική εργασία
Δημιουργήστε ένα κοινό μακροπρόθεσμο
στόχο για την ομάδα.

Ομάδα

2 - 3 ώρες

Εισαγωγή:
Όταν οι οργανισμοί εξετάζουν τη μακροπρόθεσμη
στρατηγική τους, το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
ένας εξαιρετικός τρόπος προετοιμασίας. Τα
αποτελέσματα της συνεδρίας ονείρου μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως πολύτιμη συμβολή για το
μελλοντικό στρατηγικό σχεδιασμό στο ίδρυμά σας.
Στην ομάδα, μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση
κοινού μακρόχρονου στόχου, στον οποίο όλα τα μέλη
της ομάδας μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό
τους.

ΜΕΘΟΔΟΣ:
Περάστε τα επίπεδα με πολύ ελεγχόμενο τρόπο, μία
φάση τη φορά. Μη σκεφτείτε τις επόμενες φάσεις. Είναι
ευκαιρία να ονειρευτείτε.
ΦΑΣΗ 1. ΘΕΜΑΤΑ
Αποφασίστε μια σειρά από θέματα που η ομάδα θέλει να
ονειρευτεί και να οραματιστεί για αυτά. Παραδείγματα
θεμάτων μπορεί να είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέθοδοι εκμάθησης
Μαθησιακό περιβάλλον/πως θα έπρεπε να είναι
διαμορφωμένη μία τάξη;
Ώρες διδασκαλίας
Πρόγραμμα μαθημάτων
Εκμάθηση βασισμένη στο περιεχόμενο της
δουλειάς
Χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης
Καλεσμένος ομιλητής/δάσκαλος
Περισσότερη εκπαίδευση για τους δασκάλους
Εργασιακό περιβάλλον
Πώς θα έπρεπε να γίνεται ένα μάθημα;
Ασκήσεις για το σπίτι
Άλλες διαπροσωπικές αξίες

ΦΑΣΗ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Σχηματίστε ομάδες μέσα στην ομάδα με δύο ή τρία μέλη.
Κάθε μικρή ομάδα προετοιμάζει μια «επίδειξη»
έμπνευσης 2-5 λεπτών για να παρουσιαστεί στην ομάδα
όταν συγκεντρωθεί. Μπορείτε να το κάνετε αυτό ως
μέρος της συνεδρίασης ή μπορείτε να αποφασίσετε να
προετοιμαστείτε πριν από τη συνάντηση.
Αν θέλετε περισσότερα θέματα προς συζήτηση:
Παρακαλώ σχηματίστε νέες ομάδες και ξεκινήστε πάλι
μέχρι να έχετε αρκετά.
Σε αυτή τη φάση, είναι ζωτικής σημασίας η ομάδα να
συμφωνήσει να κάνει τις επιδείξεις έμπνευσης όσο πιο
ευφάνταστες γίνεται. Εμπνευστείτε από άλλους τομείς
μακριά από τον κόσμο της εκπαίδευσης. Ίσως υπάρχει
έμπνευση στην αυτοκινητοβιομηχανία, την επιστήμη,
την άγρια ζωή των ζώων, την αρχιτεκτονική, την τέχνη ή
κάπου αλλού. Φέρτε το προσωπικό σας πάθος.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βίντεο κλιπ, διαφήμιση,
περιοδικά, αφίσες χρωμάτων κλπ. Κάντε αυτή τη φάση
όσο το δυνατόν πιο δημιουργική.
ΦΑΣΗ 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Δείξτε το κομμάτι που ετοιμάσατε σε ολόκληρη την
ομάδα. Μετά από κάθε "επίδειξη", χρησιμοποιήστε ένα
ξυπνητήρι για να δώσετε σε όλους στην ομάδα την
ευκαιρία να δώσουν ανατροφοδότηση με τη μορφή
αφισών με σχόλια.
Σε αυτή τη φάση, δεν επιτρέπεται να σκέφτεται κανείς ή
να σχολιάζει εάν η ιδέα είναι δυνατή, υπερβολικά
δαπανηρή ή κάτι τέτοιο. Όλα τα μέλη πρέπει να
προσθέσουν στην ιδέα.
Μπορεί να είναι μια πολύ καλή ιδέα να προσκληθεί η
ομάδα διοίκησης να συμμετάσχει σε αυτές τις
παρουσιάσεις.
Βγάλτε φωτογραφίες ή βίντεο από τις παρουσιάσεις.
ΦΑΣΗ 4. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σε αυτή τη φάση, η ομάδα μαζί με τη διοίκηση επιλέγουν
μία ή μερικές ιδέες για να συνεχίσουν. Εάν αυτό είναι το
όραμά μας, ποια είναι τα βήματα που απαιτούνται για
να πάμε εκεί; Είναι δυνατόν να σπάσει αυτό το όραμα σε
προσαρμόσιμα κομμάτια; Τι χρειαζόμαστε ως ομάδα για
να συνεχίσουμε με αυτό το όνειρο; Πόσα θέματα
μπορούμε να συνεχίσουμε και ταυτόχρονα να
διασφαλίσουμε την επιτυχία της ομάδας και την
αμοιβαία αίσθηση συνεργασίας για έναν κοινό στόχο.
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Επιπλέον πληροφόρηση:
Βρήκαμε αυτήν τη μέθοδο αρκετά ενδιαφέρουσα, ακόμα και
για την περίπτωση που μια ομάδα θέλει να εστιάσει στη
βελτίωση των στόχων και των δραστηριοτήτων: Προετοιμάστε
όσους πίνακες σας χρειάζονται σε χαρτί και ίσως με κάποιες
λιχουδιές στον καθένα. Ο κάθε πίνακας τώρα εστιάζει σε έναν
στόχο ή σειρά στόχων των δραστηριοτήτων και σε μία ομάδα
καθηγητών που μετακινούνται τριγύρω από τον έναν πίνακα
στον άλλον, με οδηγό μια σφυρίχτρα ή έχοντας μια μουσική
υπόκρουση ως μουσικό χαλί και όταν αυτή σταματάει να
χρειάζεται να αλλαχτούν οι πίνακες.
Το δοκιμαστικό έφερε εποικοδομητικές κριτικές, όλα τα μέλη
της ποιοτικής ομάδας βρήκαν τη δραστηριότητα διασκεδαστική
και είχαν επίσης την αίσθηση ότι ήθελαν να είναι δραστήριοι
και ενεργητικοί. Επιπλέον, αφού διαβάστηκαν όλες οι
προτάσεις , άλλες προτάσεις ήρθαν στο προσκήνιο και
καταγράφτηκαν.
Επιπλέον ποικιλία:
Βάλτε έναν λευκό πίνακα στο τραπέζι και αφήστε τα μέλη της
ομάδας να γράψουν ή να σχεδιάσουν πάνω του.

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Είστε ελεύθεροι να μοιράζεστε, να χρησιμοποιείτε και να προσαρμόζετε αυτήν τη
δημοσίευση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη αναφορά στο πρόγραμμα Qual4T2. QUAL4T2 αριθμός έργου 2016-1- NL01-KA202- 022885, πρόγραμμα Erasmus +, 2016,
ιστοσελίδα www.qual4t-project.org

32

Εργαλείο
Φάση 1

Μέλη ομάδας

Θέμα

Φάση 2

Φάση 3

Σύνδεσμος στην
παρουσίαση

Απαραίτητα βήματα υλοποίησης

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Είστε ελεύθεροι να μοιράζεστε, να χρησιμοποιείτε και να προσαρμόζετε αυτήν τη
δημοσίευση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη αναφορά στο πρόγραμμα Qual4T2. QUAL4T2 αριθμός έργου 2016-1- NL01-KA202- 022885, πρόγραμμα Erasmus +, 2016,
ιστοσελίδα www.qual4t-project.org
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3.

Το μοντέλο αποτελείται από 5 επίπεδα

Ο Φάρος
Δημιουργήστε μια σύνδεση μεταξύ των
στρατηγικών οραμάτων και των συγκεκριμένων
σχεδίων δράσης
Ομάδα, διοίκηση
ομάδας

2 ώρες

Εισαγωγή:
Αυτό είναι ένα εργαλείο που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αν η ομάδα πρέπει να εργαστεί
προς την ίδια κατεύθυνση σε μακροπρόθεσμη βάση.
Οι εργασίες δίδονται συχνά σε μεμονωμένα μέλη της
ομάδας και μπορεί να είναι δύσκολο να διατηρηθεί
η γενική εικόνα της ομαδικής εργασίας. Ταυτόχρονα,
αυτό το εργαλείο δίνει στην ομάδα ευκαιρίες να
ανοίξει γόνιμες συζητήσεις για μια κοινή
κατεύθυνση για την ομάδα ώστε να διασφαλιστεί ότι
όλα τα μέλη της ομάδας μπορούν να απαντήσουν
για τους ίδιους στόχους. Είναι επίσης μια ευκαιρία
για μια ομάδα να συζητήσει εάν τα μέλη από κοινού
έχουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την
εκτέλεση των καθηκόντων που δίνονται. Αυτό το
εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε
μικρές ομάδες όσο και σε ολόκληρο τον
οργανισμό για να συζητηθούν τα γενικά
οράματα.

Δεν υπάρχει σωστός τρόπος για να καταλάβετε τα
επίπεδα, αλλά θα ήταν χρήσιμο να συζητήσετε τις
διαφορετικές ερμηνείες των βημάτων αυτών, εάν
υπάρχουν.
Ταυτότητα
Για ποιο λόγο θα πρέπει να είμαστε γνωστοί;
Τι θα πρέπει οι άνθρωποι να λένε για εμάς;
Αξίες
Τι είναι σημαντικό; Τι αξίες έχουμε;
Ικανότητες
Για τι πράγμα θα πρέπει να είμαστε ικανοί;
Τι είμαστε ικανοί να κάνουμε;
Τι ικανότητες θα πρέπει να έχουμε και σε ποιες θα πρέπει
να εκπαιδευτούμε;
Συμπεριφορά
Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η συμπεριφορά μας και
πως αντιδράμε;
Περιβάλλοντας χώρος
Εντός ποιανού πλαισίου δρούμε;
Σε ποιο πλαίσιο επιλύουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε;

ΜΕΘΟΔΟΣ:
Περάστε από τα επίπεδα στο μοντέλο του φάρου,
ξεκινώντας από την κορυφή. Συζητήστε όλα τα επίπεδα
στην ομάδα. Αποφασίστε πόσο χρόνο μπορείτε να
περάσετε σε κάθε επίπεδο πριν ξεκινήσετε.
Συμπληρώστε το μοντέλο του Φάρου στην ομάδα.
Αυτό είναι ένα καλό μοντέλο βάση του οποίου μπορείτε
να δουλέψετε, εάν η ομάδα σας θέλει να εξασκηθεί στις
διαφορετικές προσεγγίσεις. Δοκιμάστε τις διαφορετικές
προσεγγίσεις από τη βάση προς τα πάνω ή από πάνω
προς τα κάτω.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα στην τάξη καθώς και
στην εταιρεία ή οπουδήποτε θέλετε να εγείρετε το
ενδιαφέρον κοινών στόχων και τρόπων επίτευξης
στόχων από κοινού.

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Είστε ελεύθεροι να μοιράζεστε, να χρησιμοποιείτε και να προσαρμόζετε αυτήν τη
δημοσίευση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη αναφορά στο πρόγραμμα Qual4T2. QUAL4T2 αριθμός έργου 2016-1- NL01-KA202- 022885, πρόγραμμα Erasmus +, 2016,
ιστοσελίδα www.qual4t-project.org
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Ταυτότητα
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι άλλοι για εμάς;
Τι λένε οι άνθρωποι για εμάς;

Αξίες
Τι είναι σημαντικό για μας - ποιες είναι οι αξίες μας;

Ικανότητες
Ποιες είναι οι ικανότητες μας καισε ποιες πρέπει να
εκπαιδευτούμε;

Δραστηριότητες
Τι κάνουμε συγκεκριμένα -ποιες είναι οι δράσεις μας;

Περιβάλλοντας χώρος
Σε ποιο πλαίσιο ενεργούμε; Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος μας;

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Είστε ελεύθεροι να μοιράζεστε, να χρησιμοποιείτε και να προσαρμόζετε αυτήν τη
δημοσίευση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη αναφορά στο πρόγραμμα Qual4T2. QUAL4T2 αριθμός έργου 2016-1- NL01-KA202- 022885, πρόγραμμα Erasmus +, 2016,
ιστοσελίδα www.qual4t-project.org
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4.

Τα πέντε στοιχεία

Δημιουργήστε έναν ετήσιο κύκλο συναντήσεων
ομάδων με συγκεκριμένα θέματα και εισερχόμενα
δεδομένα.
Ατομική προετοιμασία
και ομαδική εργασία
Σε διαδοχικές
συναντήσεις ομάδας.

30 λεπτά ανά σημείο
σε μια περίοδο 2
μηνών.

Εισαγωγή:
Αυτό το εργαλείο θα βοηθήσει στη δημιουργία και
υποστήριξη ενός ετήσιου κύκλου συναντήσεων που
θα επικεντρώνονται σε πέντε βασικά στοιχεία που
αποτελούν μια καλή διδακτική ομαδική εργασία. Αυτό
το εργαλείο θα βοηθήσει την ομάδα σας να εστιάσει
στους ρόλους και όχι στα άτομα.
ΜΕΘΟΔΟΣ:
Για κάθε σημείο δράσης που προσδιορίζεται στον
παρακάτω κύκλο, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια δομή
σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία τα μέλη της
ομάδας μπορούν να συζητήσουν και να σχολιάσουν τα
πέντε στοιχεία που αποτελούν μια καλή διδακτική
ομαδική εργασία. Τα σημεία αποτελούν έναν ετήσιο
κύκλο για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα σημεία
εξετάζονται κατά τις συνεδριάσεις της ομάδας.
Συνεπώς, θα χρειαστούν συνολικά πέντε συναντήσεις
ομάδας ετησίως. Η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται θα
μπορούσε για παράδειγμα να είναι η τάξη της Google,
όπου μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν δωρεάν
λογαριασμοί.
Η ιδέα είναι ότι κάθε μεμονωμένο μέλος της ομάδας
μπορεί να γράψει εισροές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
που επικεντρώνονται στο έργο του ετήσιου κύκλου που
αφορά στην επόμενη συνεδρίαση της ομάδας και η
ομάδα θα πρέπει να λάβει δύο μήνες για να
επικεντρωθεί σε κάθε εργασία - στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα - και στη συνέχεια σε μια ομαδική
συνάντηση.
Όπως αναφέρθηκε, ο ετήσιος κύκλος απαιτεί πέντε
ετήσιες συνεδριάσεις ομάδων που επικεντρώνονται σε
κάθε ένα από τα πέντε στοιχεία, όπως προτείνεται και
αναπτύσσεται παρακάτω, και οι τίτλοι αυτοί μπορούν
να τοποθετηθούν ως τίτλοι στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα.

Σεπτέμβριος Οκτώβριος: Ορίστε
στόχους /
κατεύθυνση για την
ομάδα

Μάϊος - Ιούνιος:
Επικεντρωθείτε στις
καλές κοινωνικές
σχέσεις στην ομάδα

Μάρτιος - Απρίλιος:
Επικεντρωθείτε στις
κοινές ικανότητες της
ομάδας

Νοέμβριος Δεκέμβριος:
Δημιουργείστε σαφή
καταμερισμό
εργασίας μεταξύ του
ηγέτη και της ομάδας

Ιανουάριος Φεβρουάριος:
Εργασία με τη
διδασκαλία ως κοινή
υπόθεση στην ομάδαδιεπιστημονικά έργα
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5 στοιχεία που αποτελούν μια καλή
ομάδα
Μια μελέτη της Δανίας έδειξε ότι πέντε στοιχεία υποστηρίζουν τους
εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ για να επιτύχουν μια καλύτερη
επαγγελματική και παιδαγωγική απόδοση της ομαδικής εργασίας –
η οποία θα ωφελήσει τελικά τη διδασκαλία.

Μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την ομάδα
Ως διευθυντής

Ως μέλος ομάδας

Ενημερώστε την ομάδα σας για το στόχο της ομαδικής
οργάνωσης.

Να συμμετέχετε σε συζητήσεις σχετικά με τους στόχους της
ομάδας.

Ορίστε στόχους για την ομάδα με βάση τις κοινές σας
διδακτικές και παιδαγωγικές βάσεις.

Κάντε στον διευθυντή σας ερωτήσεις εάν έχετε αμφιβολίες
σχετικά με τους στόχους σας και την εκπλήρωση τους.

Συζητήστε τους στόχους και την εκπλήρωση τους με την
ομάδα.

Έχετε υπόψη σας την κοινή διδακτική και παιδαγωγική βάση
του σχολείου, όταν έχετε επαγγελματικές συζητήσεις στην
ομάδα.

Ένας σαφής καταμερισμός της εργασίας μεταξύ του ηγέτη και της ομάδας
Ως διευθυντής

Ως μέλος ομάδας

Έχετε διάλογο με την ομάδα σχετικά με το καθήκον
της και παρακολουθήστε την εξέλιξη.

Ενημερώστε τον διευθυντή σας, εάν δεν είναι σαφής η
κατανομή των ευθυνών.

Περιγράψτε την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της
ομάδας, του διευθυντή και του συντονιστή ομάδας.

Χρησιμοποιήστε τον αρχηγό της ομάδας ως εταίρο
συζήτησης, όταν η ομάδα πρόκειται να επιλύσει κοινά
καθήκοντα.

Προσφέρετε στην ομάδα επαγγελματική και
παιδαγωγική συζήτηση και την κατάλληλη
ανατροφοδότηση.

Η διδασκαλία είναι μια κοινή υπόθεση
Ως διευθυντής

Ως μέλος ομάδας

Αποσαφηνίστε το πλαίσιο και τους πόρους για τη
συνεργασία των δασκάλων με έμφαση στη
διδασκαλία.

Μοιραστείτε τις εκπαιδευτικές σας εμπειρίες με την
ομάδα σας.

Ξεκινήστε παιδαγωγικές συζητήσεις με την ομάδα.

Συζητήστε τη διδασκαλία με τον αρχηγό της ομάδας σας.

Συζητήστε τα στοιχεία για τη διδασκαλία και τους
μαθητές με την ομάδα.

Συζητήστε με την ομάδα σας, πώς μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα για τη διδασκαλία.
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Κοινή ανάπτυξη ικανοτήτων στην ομάδα
Ως διευθυντής

Ως μέλος ομάδας

Διευκολύνετε τις συζητήσεις σχετικά με το
περιεχόμενο της ανάπτυξης ικανοτήτων με την ομάδα.

Χρησιμοποιήστε τη γνώση από την ανάπτυξη ικανοτήτων
για να κάνετε νέα πλάνα διδασκαλίας και μαθήματος.

Συζητήστε με την ομάδα, πώς μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων κατά την
επίλυση των καθηκόντων.

Ξεκινήστε την ανταλλαγή εμπειριών κατά τη διάρκεια ή
μετά την πρόοδο της ανάπτυξης ικανοτήτων.

Χρησιμοποιήστε κοινή ανάπτυξη ικανοτήτων για να
υποστηρίξετε τους παιδαγωγικούς στόχους της
ομάδας.

Συζητήστε τακτικά με την ομάδα σας νέες ανάγκες για
ικανότητες.

Καλές κοινωνικές σχέσεις
Ως διευθυντής

Ως μέλος ομάδας

Ξεκινήστε δραστηριότητες για την ενίσχυση των
κοινωνικών σχέσεων στην ομάδα.

Συμμετέχετε στις κοινές δραστηριότητες της ομάδας.

Επικεντρωθείτε στην κουλτούρα ανατροφοδότησης
της ομάδας και στηρίξτε με τη συζήτηση.

Ξεκινήστε κοινωνικές δραστηριότητες στην ομάδα.

Υποστηρίξτε τη σταθερότητα στην ομάδα και
αποφύγετε πάρα πολλές αλλαγές και
αντικαταστάσεις.

Να είστε ανοιχτοί για ανατροφοδότηση από τους
συναδέλφους της ομάδας σας.
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5.

Ανατροφοδότηση στην ομάδα
Δώστε αποτελεσματική ανατροφοδότηση στην
ομάδα για να βελτιώσετε την κατάσταση, το
αποτέλεσμα ή την απόδοση.
Άμεση και γρήγορη ανατροφοδότηση από τα μέλη
της ομάδας.
Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις επιθυμίες και τις
αντιλήψεις των μελών της ομάδας.
Ομάδα, ομάδα

10-20 λεπτά

διοίκησης.
Εισαγωγή:
Αυτή η εργασία μπορεί να συνδεθεί με εργαλεία από το
θέμα Α για τη βελτίωση της ποιότητας της κουλτούρας
και το εργαλείο Νο. 6 για την αυτοαξιολόγηση.
Κάθε μέλος της ομάδας κάνει εποικοδομητική κριτική για
την καθημερινή εργασία του στην τάξη / ομάδα. Τα
περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν ένα πρότυπο
για επίσημη και διαρθρωτική αξιολόγηση. Ωστόσο, συχνά
αυτή η εποικοδομητική κριτική είναι αυθόρμητη και όχι
δομημένη. Ως εκ τούτου, κάθε μέλος της ομάδας,
καθηγητής ή διαχειριστής πρέπει να καταλάβει ότι δεν
είναι όλες οι εποικοδομητικές κριτικές αποτελεσματικές
και ακόμα πιο σημαντικό είναι να γνωρίζει πώς να
ενθαρρύνει την προσφορά τακτικής, εποικοδομητικής
κριτικής.
«Η εποικοδομητική κριτική πρέπει να παρέχει
πληροφορίες ειδικά για το έργο ή τη διαδικασία
εκμάθησης που γεμίζει ένα χάσμα μεταξύ του τι γίνεται
κατανοητό και του τι πρέπει να γίνει κατανοητό και
μπορεί να το κάνει με διάφορους τρόπους». (Πηγή:
Sadler, 1989)
Σε αυτό το εργαλείο εξηγούνται δύο μοντέλα
εποικοδομητικής κριτικής: Το μοντέλο εποικοδομητικής
κριτικής του John Hattie και η μέθοδος «αστραπή»
εποικοδομητικής κριτικής.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
Η εποικοδομητική κριτική δεν προορίζεται μόνο να δοθεί
όταν κάτι πάει στραβά. Αποτελεσματική ανάδραση σε μια
ομάδα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν είναι
ενσωματωμένη σε αυτή.
Αυτό .σημαίνει ότι ένα μέλος της ομάδας θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει θετικά σχόλια και όχι μόνο αρνητικά σχόλια.
Η θετική εποικοδομητική κριτική βελτιώνει τις σχέσεις.

models are explained:

Η εποικοδομητική κριτική μπορεί επίσης να
περιλαμβάνει συστάσεις για βελτιώσεις, αυτό μπορεί να
παρουσιαστεί με θετικό τρόπο: «Κάνατε πολύ καλά,
αλλά ίσως θα ήταν επίσης μια ιδέα να συμπεριληφθεί
και ..."

Ίσως χρειαστεί να δώσετε ανατροφοδότηση για το
γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε ένας συγκεκριμένος στόχος.
Μια γενική συμβουλή είναι να γίνεται πάντοτε αναφορά
στον επιδιωκόμενο στόχο.
ΜΕΘΟΔΟΙ:
Ανατροφοδότηση «αστραπή»
Η ανατροφοδότηση αστραπής είναι πολύ απλή και
εύκολη στη χρήση. Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε κάθε
φορά που θέλετε να μάθετε τις επιθυμίες και τις
αντιλήψεις των μελών της ομάδας. Μπορείτε επίσης να
τη χρησιμοποιείτε για να λύσετε ένα πρόβλημα σε μια
ομάδα ή μετά από μια συζήτηση για να συνοψίσετε τις
σκέψεις της ομάδας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
σε μια ομαδική συνάντηση, εάν θέλετε να συλλέξετε
ιδέες για το πώς να ξεκινήσετε ένα έργο.
Προετοιμάστε μια ερώτηση στην οποία θέλετε
ανατροφοδότηση. Θα μπορούσε να είναι:
• Πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα η εργασία / το
σεμινάριο;
• Πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή;
• Τι θυμάσαι από την τελευταία συνεδρία;
• Τι πρέπει να αλλάξουμε;
Ορίστε πώς θέλετε οι εκπαιδευόμενοι ή το προσωπικό
σας να απαντήσουν στην ερώτηση. Αυτό μπορεί να είναι
μια λέξη, μια πρόταση ή μια φιγούρα. Παρέχετε λίγα
λεπτά για τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν τις
απαντήσεις τους στην ερώτησή σας. Οι εκπαιδευόμενοι
ή τα μέλη του προσωπικού μπορούν τώρα να
απαντήσουν στην ερώτηση. Αφού απαντήσουν όλοι οι
εκπαιδευόμενοι ή τα μέλη του προσωπικού, μπορεί να
ακολουθήσει μια συζήτηση ή μπορείτε να πείτε κάτι για
το πώς θέλετε να εφαρμόσετε την ανατροφοδότηση σε
μελλοντικές καταστάσεις.
ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ:
Αρχικά, απλά αλλάξτε την ερώτηση που τέθηκε. Καθώς
οι εκπαιδευόμενοι ή τα μέλη του προσωπικού γίνονται
πιο εξειδικευμένοι με τη μέθοδο, μπορείτε να αυξήσετε
το επίπεδο δημιουργικότητας και δραστηριότητας,
καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες
πρέπει να απαντήσουν, για παράδειγμα
χρησιμοποιώντας εικόνες ή μεταφορές΄, όπως είναι η
κλίμακα του θερμοστάτη.
Μπορεί επίσης να αλλάξει μεταβάλλοντας τον τρόπο
αντίδρασης των εκπαιδευομένων ή των μελών της
ομάδας, όσο ένας από αυτούς απαντά στην ερώτηση. Για
παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν την
ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους. Όταν ένας
μαθητής λέει την άποψή του, οι άλλοι μαθητές μπορούν
να δηλώσουν εάν συμφωνούν με το τι είπε ο μαθητής
και τι όχι, με το κατά πόσο συμφωνούν κτλ.
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ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ και
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ;

Μια άλλη ευκαιρία είναι να δώσετε μια εικόνα ή ένα
στοιχείο και αφήστε κάθε εκπαιδευόμενο να σχολιάσει
το στοιχείο. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχή
ενός θέματος για να δείτε τι γνωρίζουν και τι
σκέφτονται οι μαθητές .
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ που θα πρέπει να ληφθούν
υπόψιν προτού ΔΟΘΕΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ
ΟΜΑΔΑ:

 Αυτή η ανατροφοδότηση που αποσκοπεί;










Αποσκοπεί στη βελτίωση της σχέσης, της
διαδικασίας, συγκεκριμένων δράσεων και
αποτελεσμάτων; Πώς μπορώ να το επιτύχω αυτό
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο;
Η δραστηριότητα που κάναμε, ταίριαζε με τα
κίνητρα και τις δυνατότητες του συναδέλφου μου;
Είχε ο συνάδελφός μου τις απαραίτητες ικανότητες
και εμπειρία, ήτανε κατάλληλα προετοιμασμένος
και είχε την απαιτούμενη υποστήριξη για να τα
πάει καλά;
Σκοπεύω να δώσω ανατροφοδότηση σχετικά με
ένα αποτέλεσμα μιας εργασίας; (Η
ανατροφοδότηση μπορεί να δοθεί αμέσως μετά
την ολοκλήρωση της εργασίας, ακόμα και σε μια
συνάντηση της ομάδας.)
Σκοπεύω να δώσω ανατροφοδότηση για τη
διαδικασία– για το πώς έγινε κάτι; ( Ίσως είναι
καλύτερα να περιμένω την κατάλληλη στιγμή και
να το κάνω αυτό σε ατομικό επίπεδο;)
Είναι αυτό το περιβάλλον συναισθηματικά και
σωματικά ασφαλές για να δοθεί ανατροφοδότηση;

Ενώ η ανατροφοδότηση σχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο κάποιος προσωπικά πραγματοποίησε μια
εργασία (η διαδικασία - που περιλαμβάνει τις
επιλογές, τα κίνητρα, τις επιπτώσεις, τις μεθόδους και
τη δέσμευσή τους) μπορεί να δοθεί καλύτερα σε ένα
από τα παραπάνω, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Τα
παρακάτω παραδείγματα δείχνουν ότι η
αποτελεσματική ανατροφοδότηση δεν πρέπει να
απειλεί την ταυτότητα ενός ατόμου. Η αποτελεσματική
ανατροφοδότηση πρέπει να περιλαμβάνει
προβληματισμό και να οδηγεί σε (ανανεωμένη ή
κοινή) δέσμευση για βελτίωση.
ΒΗΜΑΤΑ
1. Αναγνωρίστε και εκτιμήστε ό,τι έχει πάει καλά στην
επίτευξη του στόχου, τη διαδικασία και τα θετικά
στοιχεία της αυτορρύθμισης που εφαρμόστηκαν
(βλ. Hattie MODEL παρακάτω). υπογραμμίστε τα
γενικά πλεονεκτήματα που αναγνωρίζετε, όπως η
θετική πρόθεση του ατόμου να ανταποκριθεί στον
στόχο, καθώς και οποιεσδήποτε εμφανείς
δυσκολίες που γνωρίζετε ότι αντιμετώπισαν.
2. Προσθέστε την αξιολόγησή σας σε συγκεκριμένους
τομείς του έργου, που πιστεύετε ότι δεν
εξυπηρέτησαν τον στόχο: χρησιμοποιήστε
συγκεκριμένα παραδείγματα (γεγονότα που
σχετίζονται με την εργασία) που
αντιπαραβάλλονται με το στόχο.
Μπορείτε να προσφέρετε τις αντιλήψεις σας
(αισθάνομαι, νομίζω ...) σχετικά με τη διαδικασία που
χρησιμοποιείται, αλλά είναι καλύτερο να ζητήσετε από
το άτομο να προβληματιστεί σχετικά με τη διαδικασία
και τη δική του συνεισφορά στο έργο αντί να
ερμηνεύσει ή να υποθέσει
Αν ένας δάσκαλος / υπεύθυνος ομάδας κάνει
ερωτήσεις αναστοχαστικής καθοδήγησης βασισμένες
σε αυτές τις σημαντικές ερωτήσεις, θα πρέπει να λάβει
υπόψιν για την εξέταση των ενοτήτων τα παρακάτω:
- πώς ο στόχος κατανοήθηκε και ερμηνεύτηκε από το
άτομο,
- πόσο προετοιμασμένο αισθάνθηκε το άτομο και
αισθάνεται τώρα να επιτύχει το στόχο
- που εντοπίζει τις ελλείψεις και που απαιτείται
αλλαγή στη διαδικασία των καθηκόντων του / στις
δικές του ικανότητες και προσεγγίσεις,
- πώς θα μπορούσαν να το αναφέρουν στο μέλλον.
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Αναφερθείτε σε τυχόν περαιτέρω συγκεκριμένα
σημεία της μεθόδου που είναι αδύναμα και που το
άτομο δεν μπορεί να δει.
Προσκαλέστε το άτομο να διερευνήσει τις επιλογές για
την εφαρμογή των αλλαγών και την επίτευξη των
στόχων τους και να τις εκφράσει.
3. Εάν είναι απαραίτητο, προτείνετε περαιτέρω
προτάσεις βελτίωσης που μπορεί να σας
βοηθήσουν. Είναι σημαντικό το άτομο να
αντιλαμβάνεται τις ιδέες ως προτάσεις και να
επιλέγει να τις υιοθετήσει το ίδιο.
Συμφωνείστε με συγκεκριμένες ενέργειες (σε
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο) για τη βελτίωση
της εργασίας ή την επίτευξη του στόχου.
Εάν είναι απαραίτητο, προσφέρετε υποστήριξη και
περαιτέρω ανατροφοδότηση για να αξιολογήσετε τη
διαδικασία και την πρόοδο.
Το κλειδί για την ασφαλή ανατροφοδότηση και τη
δημιουργία ενός ανοικτού μη απειλητικού
περιβάλλοντος εποικοδομητικής κριτικής, συνεπάγεται
τη δημιουργία και καλλιέργεια ώριμων σχέσεων που
βασίζονται στο ανοικτό πνεύμα, την εμπιστοσύνη και
την αξιοπιστία, την εκτίμηση και την αποτελεσματική
λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία. Η επένδυση του
χρόνου στην οικοδόμηση σχέσεων με βάση την
εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη. Στην πράξη, όταν
γίνεται ασφαλής ανατροφοδότηση, αυτό απαιτεί τη
συνειδητή χρήση θετικής γλώσσας και διαπροσωπικών
ικανοτήτων, όπως είναι ο θετικός, σταθερός, ζεστός
τόνος φωνής, το να κοιτάς τον άλλον στα μάτια, η
ανοιχτή γλώσσα του σώματος, η σαφής έκφραση και η
ενεργή ακρόαση. Αν ένας μαθητής, δάσκαλος ή
συνάδελφος της ομάδας θεωρεί ότι είναι πολύτιμοι έχουν δεχθεί και έχουν ακούσει συμβουλές με
ειλικρίνεια, ενώ οι παρατηρήσεις τους έχουν ληφθεί
υπόψη - είναι πιο πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν να
προσφέρουν γνήσια ανατροφοδότηση και να την
προσφέρουν με ασφάλεια.
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ Hattie
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα αυτό
παρουσιάζει η έρευνα του John Hattie και της
Helen Timperley (Νέα Ζηλανδία) σχετικά με την
ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μοντέλου
εποικοδομητικής κριτικής.
Σύμφωνα με τους Hattie και Timperley (2007) η
ανατροφοδότηση αποτελεί μία από τις πιο
καθοριστικές επιρροές πάνω στη μάθηση και την
επίτευξη στόχων, είτε με θετικό είτε με αρνητικό
αντίκτυπο. Οι Hattie και Timperley ανέπτυξαν ένα
μοντέλο αποτελεσματικής ανατροφοδότησης που
προσδιορίζει τις συγκεκριμένες ιδιότητες και τις
συνθήκες που το κάνουν να λειτουργήσει. Η
ανατροφοδότηση σε επίπεδο εργασίας,
διαδικασίας και αυτορρύθμισης είναι πολύ πιο
αποτελεσματική από ό, τι στο επίπεδο εαυτού
(π.χ. έπαινος που δεν περιέχει πληροφορίες
μάθησης). Ο Hattie υπογραμμίζει ότι η πιο ισχυρή
ανατροφοδότηση είναι αυτή που δίνεται από τον
μαθητή στον δάσκαλο. Αυτή η ανατροφοδότηση
επιτρέπει στους καθηγητές να βλέπουν τη μάθηση
μέσα από τα μάτια των μαθητών τους. Κάνει τη
μάθηση ορατή και διευκολύνει τον
προγραμματισμό των επόμενων βημάτων. Τα
σχόλια που λαμβάνουν οι φοιτητές από τους
δασκάλους τους είναι επίσης ζωτικής σημασίας.
Επιτρέπει στους μαθητές να προχωρήσουν προς
την κατεύθυνση απαιτητικών προθέσεων και
στόχων μάθησης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Σχετικά με την έννοια του "FEED UP, FEED BACK
AND FEED FORWARD" οι δάσκαλοι πρέπει να
απαντήσουν σε τρία ερωτήματα
ανατροφοδότησης: «Πού πηγαίνω; Πώς πηγαίνω;
Πού να κατευθυνθώ έπειτα;» Να ζητάτε συνεχώς
από τους μαθητές να μεγιστοποιούν την
ανατροφοδότηση από τον μαθητή πίσω στον
δάσκαλο. Δημιουργήστε ένα κλίμα στην τάξη όπου
το λάθος είναι ευπρόσδεκτο.
«Είμαι αξιολογητής της διδασκαλίας μου. Ποιος
έχει μάθει ή όχι, σχετικά με το τι, είναι
αποτελεσματικό, ποιο θα είναι το επόμενο ...;»
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4. l

Μοντέλο εποικοδομητικής κριτικής (από: John Hattie)
Ανατροφοδότηση
- πριν

Ποιος είναι ο στόχος σας;

(Feedup)

Πού πάτε;

Ανατροφοδότηση
(feedback)

Πώς τα πάτε;
Πού βρίσκεστε στη διαδικασία τώρα;

Ανατροφοδότηση
– μετά
(Feedforward)

Συμβουλέψτε τον μαθητή πώς μπορεί να φτάσει το στόχο του την προσεχή περίοδο.

(πηγή:
The
Power of Feedback, John Hattie, Helen Timperley , πρώτη δημοσίευση Μάρτιος 1, 2007, έρευνα – άρθρο,
Resource last referenced 24-01-2017): http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/003465430298487 )

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
The Power of Feedback, John Hattie, Helen Timperley ,
First Published March 1, 2007, research-article
The Power of Feedback (εκπαιδευτικό video που
τονίζει τη σημασία της εποικοδομητικής κριτικής και
τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να έχεις μια
αποτελεσματική ανατροφοδότηση μάθησης στην τάξη,
συμπεριλαμβανομένης μιας εξήγησης των τεσσάρων
διαφορετικών επιπέδων της εποικοδομητικής κριτικής
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δάσκαλοι:

εργασία, διαδικασία, αυτορρύθμιση ή επίπεδο)
https://www.youtube.com/watch?v=S770g-LULFY (site
last visited 18.12.2018)
Haberzettl, M./Birkhahn, T. (2012): Moderation und
Training. Einpraxisorientiertes Handbuch. 2.
Auflage.München.
Klein, Zamyat M. (2003): Kreative Seminarmethoden.
100 kreative Methoden für erfolgreiche Seminare.
Offenbach.
Mueller, U./Alsheimer, M./Iberer, U./Papenkordt, U.
(2012): Methoden-Kartothek.de. Bielefeld.
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6.

Αυτοαξιολόγηση
Υποστηρίξτε τους εκπαιδευτικούς/ εκπαιδευτές στη
συνεχή βελτίωση τους.
Υποστήριξη προετοιμασίας για ανασκόπηση.
Ατομικοί εκπαιδευτές
και εκπαιδευτικοί.

30 λεπτά

Εισαγωγή:
Όπως και κάθε εξειδικευμένος επαγγελματίας, ένας
καλός δάσκαλος / εκπαιδευτής θα πρέπει να παίρνει
το χρόνο του κάθε τόσο για να αξιολογεί συχνά τις
ικανότητές του.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λίστα
ελέγχου, η οποία δύναται να προσαρμοστεί, ως
σημείο εκκίνησης για την αυτοαξιολόγηση και την
επαγγελματική ανάπτυξή σας.
Σας συμβουλεύουμε να αντιπαραβάλλετε τα
αποτελέσματά σας με τον συντονιστή / υπεύθυνο
της ομάδας σας ή με ένα συνάδελφό σας, ο οποίος θα
έχει επίσης ολοκληρώσει την αξιολόγηση για εσάς
και αργότερα να αποφασίσετε για τα μελλοντικά
βήματα βελτίωσής σας .Να θυμάστε ότι οι βαθμοί είναι
απλώς ενδεικτικοί, δεν αποτελούν πραγματική μονάδα
μέτρησης του επιπέδου της απόδοσής σας. Μια τέτοια
αξιολόγηση θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα σχέδιο
προσωπικής ανάπτυξης.

Προτού απαντήσετε σε αυτήν τη λίστα ελέγχου, σας
συμβουλεύουμε να λάβετε την άποψη των μαθητών και των
συναδέλφων σας.
Μπορείτε να ρωτήσετε τον εαυτό σας ερωτήσεις όπως:
Τι θα έλεγαν οι συνάδελφοί μου αν τους ρωτούσα:
-

Πόσο κρατιέμαι ενήμερος; Είναι οι γνώσεις μου
επικαιροποιημένες;
Πόσο καλός είμαι με τους υπολογιστές;
Πόσο αξιόπιστο με βρίσκουν οι συνάδελφοί μου;

Φανταστείτε ότι ένας συνάδελφός σας έχει προβλήματα με
μια ομάδα μαθητών. Θα σας το έλεγαν και θα ζητούσαν τη
συμβουλή σας;
Τι θα έλεγαν οι μαθητές μου αν τους ρωτούσα:
-

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε Τα Αγγλικά πρότυπα
αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς ως πλαίσιο
αναφοράς.
Τα ίδια τα πρότυπα: http://www.etfoundation.co.uk/wp-content/uploads/2014/05/4991Prof-standards-A4_4-2.pdf
Περαιτέρω καθοδήγηση: http://www.etfoundation.co.uk/wp-content/uploads/2014/06/ETFProf-Standards-Guidance-v3-4Jun2014.pdf
Οι βασικές ικανότητες για τους επαγγελματίες της
εκπαίδευσης ενηλίκων:
http://www.ginconet.eu/sites/default/files/library/keyco
mpetences_AE_professionals.pdf

Για την αφοσίωση μου στα κίνητρα, στην πρόοδο και
στην απόδοση τους;
Πόσο δεσμευμένος με την εκμάθησή τους νομίζουν οι
μαθητές μου ότι είμαι;
Πώς πιστεύουν οι μαθητές μου ότι ανταποκρίνομαι
στη διαφορετικότητα των μαθητών;
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Κατάλογος ελέγχου για αυτοαξιολόγηση και βελτίωση
Τεχνικές ικανότητες

Από 1 έως 5
(1 το χαμηλότερο)

Παραδείγματα για την
τεκμηρίωση του βαθμού

Ιδέες για
βελτίωση

Από 1 έως 5
(1 το χαμηλότερο)

Παραδείγματα για την
τεκμηρίωση του βαθμού

Ιδέες για
βελτίωση

Παραδείγματα για την
τεκμηρίωση του βαθμού

Ιδέες για
βελτίωση

Γνώση του Προγράμματος

Γνώση νέων τεχνολογιών

Επίπεδο υπολογιστών

Πολυγλωσσία

Διδακτικές Ικανότητες

Δέσμευση με τα κίνητρα, την πρόοδο
και τις επιδόσεις των μαθητών.
Γνώση και χρήση των μεθοδολογιών
διδασκαλίας που προάγουν την
αποτελεσματική επικοινωνία με τους
μαθητές.
Ικανότητα ανταπόκρισης στη
διαφορετικότητα των σπουδαστών.
Ικανότητα αξιολόγησης των
μαθησιακών αποτελεσμάτων και των
επιδόσεων των σπουδαστών.
Δυνατότητα δημιουργίας κατάλληλου
μαθησιακού περιβάλλοντος.

Ηγετικές ικανότητες

Από 1 έως 5
(1 το χαμηλότερο)
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Οι συνάδελφοί μου με
εμπιστεύονται.
Είμαι συνήθως διαθέσιμος
στους συναδέλφους μου.
Βοηθάω στην επίτευξη των
στόχων της εργασίας.
Είμαι επαγγελματικά
εκπαιδευμένος για την
άσκηση των καθηκόντων μου.
Προωθώ την ομαδική
εργασία.
Δίνω κίνητρα και ενθαρρύνω
τους συναδέλφους μου.
Ενθαρρύνω και απαιτώ την
ανάληψη ευθυνών.
Ενθαρρύνω τη
δημιουργικότητα και την
καινοτομία.
Αντιμετωπίζω τους
συναδέλφους μου με
εξατομικευμένο τρόπο.
Αναγνωρίζω μια καλή
δουλειά.
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Ικανότητες ομαδικού παίκτη

Από 1 έως 5
(1 το χαμηλότερο)

Παραδείγματα για την
τεκμηρίωση του βαθμού

Ιδέες για βελτίωση

Μπορώ να ακούω
αποτελεσματικά τους
συμπαίκτες μου.
Δεσμεύομαι σε ομαδικές
συναντήσεις.

Συμμερίζομαι τις ερωτήσεις ή τις
θλίψεις μου με την ομάδα.
Όταν όλοι οι άλλοι δουλεύουνε
μέχρι αργά σε μία δουλειά, στην
οποία εμπλέκομαι και εγώ,
συνήθως παραμένω και
εργάζομαι μαζί τους.
Όταν όλοι οι άλλοι εργάζονται
σκληρά, προσφέρομαι να
βοηθήσω ακόμα και αν είμαι
απασχολημένος με τη δική μου
δουλειά.
Όταν λαμβάνω έπαινο, είμαι
βιαστικός να το μοιραστώ με
τους συμπαίκτες μου.
Θέλω να βλέπω τους
συναδέλφους μου να
πετυχαίνουν.
Σέβομαι τους ανθρώπους στην
ομάδα μου και εκτιμώ τις
μοναδικές απόψεις, τις
προοπτικές και τους τρόπους που
κάνουν τα πράγματα.
Αισθάνομαι ότι η δουλειά μου
είναι καλύτερη όταν εργάζομαι
με την ομάδα μου.
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7.

Ανατροφοδότηση μεταξύ συναδέλφων
Οικοδομήστε την αυτογνωσία.
Αναπτύξτε μια σειρά από προσωπικές,
διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, όπως η
ενεργητική ακρόαση και η αποτελεσματική
επικοινωνία. Αναπτύξτε μια σειρά θετικών
συμπεριφορών απέναντι στην ομάδα, όπως είναι η
εμπάθεια και η συνεργασία.
Ομάδα εκπαιδευτών/
εκπαιδευτικών –
ομαδική εργασία.

Περίπου 60-75 λεπτά
σε εβδομαδιαίες
συναντήσεις ή σε
συμφωνημένο
χρονικό διάστημα

Εισαγωγή:
Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα
πολύ αρχικά στάδια εκπαίδευσης / σχολικής χρονιάς.
Και αργότερα μπορεί να γίνει κανονικό ραντεβού.
Βοηθά τους εκπαιδευτές / εκπαιδευτικούς να
αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τόσο τα
συναισθήματά τους όσο και των άλλων και να
ανακαλύψουν ότι η ομαδική συζήτηση, σε κλίμα
αμοιβαίου σεβασμού, είναι πολύ πιο «άνετη». Όλοι
μπορούν να δουν τις πιθανές και πιο κατάλληλες
συμπεριφορές / δράσεις για την επίτευξη
εκπαιδευτικών στόχων καθώς και για την προσωπική
και επαγγελματική ανάπτυξη.
Το εργαλείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για
άλλες ομάδες, όπως εκπαιδευόμενους, προσωπικό
ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
ποιότητας ή / και διοίκηση.
Οι εκπαιδευτές / καθηγητές κάθονται σε έναν κύκλο,
κατά προτίμηση μόνο με καρέκλες.
Εάν κάποιος προτιμά μπορεί να μην συμμετάσχει στη
συζήτηση, ωστόσο, αυτός ή αυτή θα κληθεί να
παραμείνει στον κύκλο ούτως ή άλλως.
Κατά την πρώτη σύσκεψη / σύνοδο ορίστε τους
βασικούς κανόνες για τον τρόπο λειτουργίας του
εργαλείου:
> Μιλάμε με τη σειρά μας.
> Ακούμε προσεκτικά.
> Σεβόμαστε τις συνεισφορές όλων;
> Διατηρούμε την εμπιστευτικότητα.
Αυτοί οι κανόνες πρέπει να υπενθυμίζονται στην αρχή
των μελλοντικών συναντήσεων.

Μπορεί να είναι χρήσιμο να υιοθετήσετε ένα
τελετουργικό έναρξης (ένα λεπτό σιωπής ή άσκηση
αναπνοής) για να ρυθμίσετε τη σκηνή και να
ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να χαλαρώσουν.
Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να μιλήσει, αλλά ο
διαμεσολαβητής ζητά από όλους να συνεισφέρουν με τη
σειρά τους. Αυτό μπορεί να είναι για ένα συγκεκριμένο
θέμα ή οτιδήποτε είναι στο μυαλό του συμμετέχοντα.
Πρέπει να γίνεται σεβαστή η σειρά των συνεισφορών με
τη σειρά του κύκλου.
Η διάρκεια κάθε συνεισφοράς εξαρτάται από κάθε
άτομο. Ο διαμεσολαβητής είναι υπεύθυνος για τη
αντιμετώπιση τυχόν έλλειψης σεβασμού, κατάχρησης
κ.λπ.
Όλοι ακούν προσεκτικά όλες τις συνεισφορές: είναι
απαραίτητο να προωθηθεί η ενεργητική ακρόαση.
Ο διαμεσολαβητής υποστηρίζει τις ροές επικοινωνίας,
επιβάλλοντας τη σειρά συμβολής και επιστρέφοντας την
προσοχή κάθε φορά που οι συνομιλίες είναι εκτός
θέματος. Ο διαμεσολαβητής δεν πρέπει να επιβάλλει ή
να ελέγχει την επικοινωνία. Είναι επίσης μέλος της
ομάδας. Δεν εκφράζει κρίση, συγκατάθεση ή διαφωνία
με το περιεχόμενο των εισηγήσεων, ούτε παίζει το ρόλο
του προνομιούχου ομιλητή που παρέχει απαντήσεις.
Στο τέλος της ανατροφοδότησης από ομότιμους, ο
διαμεσολαβητής συνοψίζει τις ιδέες που εκφράζει η
ομάδα που ενεργεί ως καθρέφτης για την προώθηση
περαιτέρω προβληματισμών.
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Εργαλεία

Εργαλεία

Θέμα B

Θέμα Β: Σχεδιασμός Πλάνου
Ομάδας

Β
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Θέμα B:
Σχεδιασμός πλάνου ομάδων

Τίτλος:

Σύντομη περιγραφή:

8

Οδικός χάρτης για αποτελεσματικό
πλάνο ομάδων

Γενική εικόνα των βημάτων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη
ενός αποτελεσματικού πλάνου για την ομάδα

9

Όραμα - αποστολή

Ορίστε τη διαδρομή για την ομάδα.
Εργασία της ομάδας προς την κατεύθυνση των κοινών στόχων του
οργανισμού.
Ορίστε προτεραιότητες.

10

Συλλογή δεδομένων

Υποστήριξη σχεδιασμού συλλογής δεδομένων αξιολόγησης.

11

Αποτρέποντας κινδύνους

Αποφύγετε τους κινδύνους.
Εξάλειψη των συνεπειών των ανεπιθύμητων καταστάσεων.

12

Θέσπιση προτεραιοτήτων της
ομάδας

Υποστήριξη της ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσης (ομάδας), με βάση τα
αποτελέσματα μιας αξιολόγησης.
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8.

Οδικός χάρτης για αποτελεσματικό
πλάνο ομάδων
Γενική εικόνα των βημάτων που είναι απαραίτητα για
την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού πλάνου για την
ομάδα
Ομάδα

Χωρίς χρονικό
περιορισμό.

Συνδέεται με τα εργαλεία από τα θέματα A, B και C.
Εισαγωγή:
Δεν είναι εύκολο να αναπτύξεις ένα πλάνο ως ομάδα
που να είναι λειτουργικό, αποτελεσματικό και
ρεαλιστικό. Πολλά βήματα πρέπει να γίνουν προτού
τεθεί σε εφαρμογή το ομαδικό πλάνο.
Αυτό το εργαλείο παρέχει μια επισκόπηση, που σας
δείχνει τον «χάρτη διαδρομής» σε ένα πλάνο ομάδας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Η παραπάνω περιγραφή δεν σημαίνει ότι η
παρακολούθηση μέσω αυτού του χάρτη διαδρομών είναι
το μόνο που χρειάζεται να κάνετε. Μπορεί να υπάρχουν
βήματα που δεν είναι ακόμα σαφή σε σας ως ομάδα,
ανάλογα με την κατάστασή σας. Για το λόγο αυτό, ελέγξτε
την επισκόπηση όλων των εργαλείων της ομάδας
εργαλείων QUAL4T2 για ομάδες.
Για πολλά βήματα αυτού του οδικού χάρτη, υπάρχουν
συγκεκριμένα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν στην
αποτελεσματική πλοήγηση.
Σύμφωνα με το ετήσιο πλάνο που υιοθετεί η κάθε
ομάδα, το χρονοδιάγραμμα του χάρτη πορείας θα
διαμορφωθεί αναλόγως. Εάν οριστεί ένα ετήσιο πλάνο,
προτείνουμε να οριστεί το χρονοδιάγραμμα για τον
χάρτη πορείας όπως προβλέπεται από το εργαλείο 4.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:
Παρακαλώ ελέγξτε τα άλλα εργαλεία, αλλά και τον
Οδηγό Ποιότητας για τις ομάδες για να λάβετε βοήθεια
κατά τη διάρκεια του «ταξιδιού σας» για τη συγγραφή
του πλάνου της ομάδας.
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Επικοινωνήστε τις
επιτυχίες σας

Ποια είναι η κουλτούρα
της ομάδας σας;
Νο 1, 2, 3, 4, 9

Πανηγυρίστε τις
επιτυχίες σας

Ποιοι είναι οι κρίσιμοι
παράγοντες για την
ποιότητα; Μετρήστε
τους.
Νο 2, 6, 8, 11

Καιρός να σκεφτείτε για
την επόμενη χρονιά
Κύκλος ποιότητας
Plan – Do – Check – Act

Ανάλυση των
αποτελεσμάτων του
ετήσιου πλάνου
Νο 7, 14, 15

Συγκεντρώστε και
αναλύστε τα δεδομένα
σας.
Νο 10

Υλοποίηση και
παρακολούθηση του
ετήσιου πλάνου
δράσης
Νο 5,6

Όραμα, φιλοδοξίες, στόχοι
Νο 2, 3, 9

Βάλτε προτεραιότητες
στους στόχους και στο
πλάνο δράσης
Νο 12

Ετήσιο πλάνο
Νο 14, 15
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Χάρτης πορείας για αποτελεσματικό πλάνο ομάδας
Ποια είναι η κουλτούρα της βελτίωσης της ποιότητας μέσα στην ομάδα σας (ευαισθητοποίηση και
προσδοκίες);

Αποφασίζοντας ποια θέματα προσδιορίζετε ως κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας για βελτίωση
της ποιότητας
Μέτρηση αυτών των θεμάτων

Συλλογή δεδομένων

Ανάλυση της ποιότητας των
δεδομένων

Ανάλυση του πλάνου της περσινής
χρονιάς

Σχετικά με τα όνειρα και τις φιλοδοξίες (στα πλαίσια στρατηγικής και οράματος του οργανισμού)

Σχεδιασμός

Αναγνώριση όλων των στόχων προς βελτίωση

)
Ιεράρχηση προτεραιοτήτων (χρόνος/αριθμός ατόμων/ προϋπολογισμός/δεξιότητες)

Θέσπιση τελικών στόχων για βελτίωση

Κύκλος PDCA – φάση
εφαρμογής
Κύκλος PDCA – φάση
ελέγχου

Τελική ανάλυση του πλάνου και φάση δράσης του κύκλου PDCA προς το νέο κύκλο

Μην ξεχάσετε να το γιορτάσετε!!!

Να είστε καλοί και να το λέτε – ενημερώστε τα
ενδιαφερόμενα μέρη
Ξεκινήστε ξανά από την αρχή με το νέο κύκλο

σχεδιασμού.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
Η ομάδα πρέπει να ορίσει έναν διαμεσολαβητή.
Η ομάδα θα πρέπει να έχει αντίγραφο των
δηλώσεων για το όραμα και την αποστολή του
οργανισμού.
Τα καθήκοντα, οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα
της ομάδας πρέπει να είναι σαφή και όλα τα μέλη
της ομάδας θα πρέπει να τα γνωρίζουν.
Ο διαμεσολαβητής ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της
ομάδας πρέπει να εξηγήσει τις δύο έννοιες και τη
σημασία τους.

9. Όραμα - αποστολή
Ορίστε τη διαδρομή για την ομάδα.
Εργασία της ομάδας προς την κατεύθυνση των
κοινών στόχων του οργανισμού.
Ορίστε προτεραιότητες.

Ομάδα, ομάδα
διοίκησης σύμφωνη
με το όραμα/την
αποστολή του
οργανισμού

1 ώρα

Εισαγωγή:
Μετά τη συγκρότηση μιας ομάδας είναι απαραίτητο
να διευκρινιστεί το όραμα και η αποστολή της.
Ωστόσο, ποιο είναι το όραμα και η αποστολή;
Το όραμα είναι μια - κατά προτίμηση τεκμηριωμένη
- δήλωση, που περιγράφει το σκοπό της ομάδας.
Η αποστολή είναι μια - κατά προτίμηση
τεκμηριωμένη δήλωση, η οποία περιγράφει τι θα
ήθελε να επιτύχει ή να επιτελέσει σε
βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη βάση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Προσπαθώντας να διευκρινίσουμε τις διαφορές
μεταξύ αυτών των δύο όρων, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι το όραμα είναι η απάντηση στο ερώτημα
"πού να πάμε", και η αποστολή είναι η απάντηση
στο "πώς θα φτάσουμε εκεί".
Τόσο το όραμα όσο και η αποστολή θα πρέπει να
συμβαδίζουν με το όραμα και την αποστολή του
εκπαιδευτικού οργανισμού.

Όραμα
Αποστολή

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
Το όραμα και η αποστολή είναι μικρές φράσεις ή
παράγραφοι, που παρουσιάζονται με ένα σαφή
και περιεκτικό τρόπο.
Η χρήση των συνθημάτων βοηθά να διατηρηθεί το
όραμα και η αποστολή και να εμπλακούν τα μέλη
της ομάδας.
Μην είστε πολύ τεχνοκρατικοί.
Επικοινωνήστε όσο το δυνατόν περισσότερο το
όραμα και την αποστολή, μέσα και έξω από την
ομάδα.
Εξασφαλίστε την ευαισθητοποίηση και την κοινή
χρήση του οράματος και της αποστολής.
Υπενθυμίστε το όραμα και την αποστολή σε όλες
τις συναντήσεις ομάδας.

Όραμα
•

Κάνουμε το σχολείο σαν το
σπίτι.

Αποστολή
• να μειωθεί η μαθητική
διαρροή τα επόμενα 3 χρόνια

• Δημιουργία ενός βιώσιμου σχολικού περιβάλλοντος.
• Προσκαλώντας το μέλλον ως επισκέπτη στο παρόν.

•

•

Να διασφαλίσουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2017-2018, οι
μαθητές θα ενισχύσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση,
εξοικονομώντας εκπομπές του σχολείου τους σε CO2.
Να ενισχύσουμε τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία
από πόλους τους δασκάλους.
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10. Συλλογή δεδομένων
Υποστήριξη σχεδιασμού συλλογής δεδομένων
αξιολόγησης.
Εκπαιδευτικοί –Ομάδα
– Ποιότητα
Προσωπικού –
Διοίκηση.
Ατομική/Ομαδική
εργασία.

10 λεπτά για κάθε
δείκτη.

Εισαγωγή:
Το εργαλείο αυτό θα υποστηρίξει έναν οργανισμό να
σχεδιάσει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων
για τους δείκτες απόδοσης που καθορίζονται στο
πλαίσιο ποιότητας του.
Για κάθε δείκτη απόδοσης ο χρήστης συμπληρώνει
μια σειρά στον πίνακα, ως εξής:

Στήλη ένα:
Δείκτης απόδοσης.
Στήλη δύο:
Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεδομένων που θα
χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση του δείκτη. Για
παράδειγμα, αν ο δείκτης είναι "ποσοστό σχολικής
διαρροής", τα στοιχεία δεδομένων είναι: Αριθμός
εγγεγραμμένων μαθητών και αριθμός μαθητών που
ολοκληρώνουν τις σπουδές τους.
Στήλη τρία:
Οι πηγές δεδομένων αναφέρονται εδώ. Οι πηγές
δεδομένων μπορούν να υπάρχουν ήδη στον οργανισμό
(π.χ. αρχεία καταχώρησης, αρχεία σπουδαστών κλπ.), σε
εξωτερικές πηγές (π.χ. στατιστικές, εξωτερικές
αναφορές) ή μπορούν να ληφθούν από άλλες πηγές,
κυρίως εκπαιδευόμενους, δασκάλους κλπ.
Στήλη τέσσερα:
Η μέθοδος συλλογής δεδομένων θα πρέπει να είναι
γραμμένη (π.χ. συσσωμάτωση των υπάρχοντων
αρχείων, ερευνών, ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και
άλλων μεθόδων που πρέπει να προγραμματιστούν,
ανάλογα με τις ανάγκες συλλογής δεδομένων).

Στήλη πέντε:
Καταγράψτε ποιος είναι υπεύθυνος για τη
συλλογή δεδομένων. Μπορεί να είναι ένα
άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων. Για
παράδειγμα, αν σχεδιάζετε μια ευρείας
κλίμακας έρευνα για τους εκπαιδευόμενους,
μπορεί να χρειαστεί να προσδιορίσετε ένα
άτομο ως υπεύθυνο συνολικά για όλη την
έρευνα και έναν καθηγητή σε κάθε τάξη για να
λάβετε απαντήσεις από τους
εκπαιδευόμενους.
Στήλες έξι και επτά:
Καταγράψτε τις ημερομηνίες έναρξης και
λήξης της συλλογής δεδομένων.
Όταν ολοκληρώσετε τον πίνακα για όλους τους δείκτες
απόδοσης, θα χρειαστεί να αναθεωρήσετε το συνολικό
πρόγραμμα προγραμματισμού. Ορισμένοι δείκτες
ενδέχεται να έχουν τα ίδια στοιχεία δεδομένων ή μπορεί
να προσαρμόσετε ελαφρώς τους δείκτες σας για να
χρησιμοποιήσετε τα ίδια στοιχεία δεδομένων. Ορισμένα
δεδομένα μπορεί να είναι δύσκολο ή αδύνατο να
ληφθούν για ηθικούς, πρακτικούς, οικονομικούς ή
χρονικούς λόγους. Ορισμένες μέθοδοι συλλογής
δεδομένων είναι ευκολότερες στη διαχείριση, ενώ
κάποιες άλλες ενδέχεται να απαιτούν ειδική
εμπειρογνωμοσύνη.

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
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Συλλογή δεδομένων
Δείκτης
απόδοσης

Στοιχεία
δεδομένων

Πηγή
δεδομένων

Μέθοδοι Συλλογής

Περιγράψτε
εδώ την πρώτη
διάσταση
απόδοσης μαζί
με τους
δείκτες
απόδοσης

Κάντε κατάλογο
των σχετικών
στοιχείων
δεδομένων εδώ

Κάντε
κατάλογο των
πιθανών
πηγών
δεδομένων
εδώ

Ποια μέθοδος ή
μέθοδοι θα
μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν
για τη συλλογή
των δεδομένων
αυτών;

Ικανοποίηση
με την ενότητα
σας από μια
ομάδα
μαθητών

Αποτελέσματα των
αξιολογήσεων που
συμπληρώθηκαν
από τους μαθητές

Αρχεία
αξιολόγησης
του θέματος.

Ένα πλέγμα
αξιολόγησης με τις
απαντήσεις των
μαθητών.

Εκπαιδευτικός

Αριθμός
εκπαιδευτικών
που
εκπαιδεύτηκα
ν / συνολικός
αριθμός
εκπαιδευτικών

Αριθμός
εκπαιδευτικών
που
παρακολούθησα
ν μαθήματα CPD
εντός ενός έτους.

Αρχεία
εκπαίδευσης
εκπαιδευτών.
Αρχείο
εκπαιδευτικών
.

Αναγνώριση των
εκπαιδευτικών
από τον πίνακα
παρακαλούθηση
ς των μαθημάτων
CPD.

Υπεύθυνος

Αριθμός
μαθητών που
χρησιμοποιού
ν πληροφορίες
και υπηρεσίες
επαγωγής /
συνολικός
αριθμός
μαθητών.

Συνολικός αριθμός
εκπαιδευτικών.
Αριθμός μαθητών
που
παρακολούθησα
ν ανοιχτή ημέρα
καριέρας.
Αριθμός
εκπαιδευόμενω
ν που
επισκέφθηκαν
τον σύμβουλο
καριέρας

Ποιος

Άτομο

Ποιότητας

Αρχή

Τέλος

Ημερομηνία

Ημερομηνί
α

Μάρτιος
2018

Απρίλιος
2018

Σεπτέμβριο
ς 2017

Αύγουστος
2018

Ιούνιος
2017

Ιούνιος
2017

Σεπτέμβριο
ς 2017

Αύγουστος
2018

Αρχεία των
εκπαιδευτικών.
Αρχεία
επισκεπτών και
αρχεία των
μαθητών

Πίνακας
καταχώρησης
Αναγνώριση των
μαθητών από το
βιβλίο επισκεπτών
Εγγραφές
μαθητών

Προσωπικ
ό και
διευθυντής
Διοίκηση

Συνολικός
αριθμός μαθητών.

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
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11.

Αποφυγή κινδύνων
Αποφυγή κινδύνων
Εξάλειψη των συνεπειών των ανεπιθύμητων
καταστάσεων.
Ομάδα, ομάδα
διοίκησης

Αρχικά 2 – 3 ώρες και
μετά ως συνεχή
διαδικασία.

Εισαγωγή:
Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000: 2015 ο κίνδυνος
είναι η επίδραση της αβεβαιότητας στους στόχους.
Πιο τεχνικά, υπολογίζεται ως συνδυασμός της
πιθανότητας και των συνεπειών ενός ειδικού
επικίνδυνου συμβάντος που συμβαίνει.
Η σκέψη που βασίζεται στον κίνδυνο είναι μια έννοια
που εφαρμόζεται σε όλα τα πρότυπα διαχείρισης,
αναφορικά με την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία,
την ασφάλεια των τροφίμων, την ασφάλεια των
πληροφοριών κλπ. Είναι επίσης μια έννοια και μια
διαδικασία που εφαρμόζεται σε όλες τις τεχνικές
διαχείρισης έργων.
Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων ακολουθεί μια
σειρά βημάτων:
Προσδιορισμός των κινδύνων.
Αξιολόγηση των κινδύνων.
Αξιολόγηση των υφιστάμενων προληπτικών μέτρων.
Απόφαση σχετικά με το εάν χρειάζονται πρόσθετα
προληπτικά μέτρα.
Επαναξιολόγηση των κινδύνων μετά την εφαρμογή
των πρόσθετων προληπτικών μέτρων (υπολειπόμενοι
κίνδυνοι).
Καθορισμός ενδεχόμενων διορθωτικών ενεργειών σε
περίπτωση εμφάνισης κινδύνου (συμβάν).
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
Η ομάδα πρέπει να ορίσει έναν διαμεσολαβητή.
Ο διαμεσολαβητής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια
αφίσα με τον πίνακα αξιολόγησης κινδύνου (βλέπε
επόμενο) ή έναν πίνακα, στον οποίο θα σχεδιάσει δύο
άξονες, έναν για πιθανότητα και έναν άλλο για
αντίκτυπο.
Τα μέλη της ομάδας προσδιορίζουν τους πιθανούς
κινδύνους, μέσα από μια διαδικασία καταιγισμού
ιδεών. Τα γράφουν σε χαρτάκια και στη συνέχεια τα
τοποθετούν στο τραπέζι, αξιολογώντας την πιθανότητα
και τον αντίχτυπό τους.

Η ομάδα συζητά και αποφασίζει τα προληπτικά μέτρα
και τις διορθωτικές κινήσεις, σε περίπτωση ατυχήματος.
Συμβουλές:
• Η ομάδα πρέπει να εντοπίσει τους πιθανούς κινδύνους
που σχετίζονται με το έργο που εφαρμόζουν, χωρίς να
αγνοεί τις πιθανές παρενέργειες των δράσεων που έχουν
αναληφθεί.
• Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ακόμα και οι κίνδυνοι
με ελάχιστες πιθανότητες ή λιγότερο σημαντικές
συνέπειες.

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
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Εργαλείο:
Διαδικασία

Σχετιζόμενοι κίνδυνοι
Teamwork

Εκτίμηση κινδύνου

Πιθανότητα

Αντίκτυπος
Ασήμαντος

Μικρός

Μέτριος

Μεγάλος

Τεράστιος

Σπάνια

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Μέτριος

Μέτριος

Απίθανη

Χαμηλός

Χαμηλός

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτρια

Χαμηλός

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Υψηλός

Πιθανή

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Υψηλός

Υψηλός

Πολύ πιθανή

Μέτριος

Μέτριος

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Υπάρχοντα προληπτικά μέτρα

Υπολειπόμενος κίνδυνος

Πιθανότητα

Αντίκτυπος
Ασήμαντος

Μικρός

Μέτριος

Μεγάλος

Τεράστιος

Σπάνια

Χαμηλός

Χαμηλός

Χαμηλός

Μέτριος

Μέτριος

Απίθανη

Χαμηλός

Χαμηλός

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Μέτρια

Χαμηλός

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Υψηλός

Πιθανή

Μέτριος

Μέτριος

Μέτριος

Υψηλός

Υψηλός

Πολύ πιθανή

Μέτριος

Μέτριος

Υψηλός

Υψηλός

Υψηλός

Διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που προκύψουν
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προτεραιοτήτων
12.Καθιέρωση
ομάδας
Υποστήριξη της ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσης
(ομάδας), βασισμένο στα αποτελέσματα μιας
αξιολόγησης.

Ομαδική εργασία

20 λεπτά ανά ενέργεια

Εισαγωγή:
Το εργαλείο αυτό θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός
ομαδικού πλάνου με βάση τα αποτελέσματα μιας
αξιολόγησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τακτική
βάση ή ανάλογα με τις ανάγκες. Είναι ένα εργαλείο
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισροή σε ένα
ετήσιο ομαδικό πλάνο για να υποστηρίξει την
ιεράρχηση των καθηκόντων.

ΜΕΘΟΔΟΣ:
Για κάθε θέμα που προσδιορίζεται στην αξιολόγηση,
περιγράφεται και δίδεται προτεραιότητα σε ένα σημείο
δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο και τους
πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση της δράσης
και τον αντίκτυπο που θα έχει η δράση.
Για κάθε θέμα ο χρήστης συμπληρώνει μία σειρά στον
πίνακα, ως εξής:

Όταν η ομάδα ολοκληρώσει τον πίνακα για όλα τα
προσδιοριζόμενα ζητήματα, θα καταλήξετε σε μια λίστα
με σημεία προτεραιότητας με σχόλια σχετικά με το
χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για την
εφαρμογή τους. Στη συνέχεια, ο πίνακας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως εισροή για την ανάπτυξη του
ομαδικού πλάνου.

Πρώτη στήλη: η ενέργεια που προτείνεται για την
επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος.
Δεύτερη στήλη: επιθυμητή κατάσταση μετά τη δράση.
Τρίτη στήλη: διατυπωμένος στόχος.
Τέταρτη στήλη: προτεινόμενες δράσεις.
Πέμπτη στήλη: ο χρόνος που απαιτείται για την
υλοποίηση της δράσης.
Έκτη στήλη: οι πόροι που απαιτούνται για την
υλοποίηση της δράσης
Έβδομη στήλη: η προσπάθεια που
χρειάζεται από τον οργανισμό ή την ομάδα.
Όγδοη στήλη: ο αντίκτυπος που θα έχει η δράση.
Ένατη στήλη: η προτεραιότητα της δράσης σε
κλίμακα τριών σημείων (χαμηλή, μεσαία,
υψηλή).

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
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Εργαλεία
Εργαλεία
Θέμα Γ:
Διάφορα μοντέλα για το σχεδιασμό πλάνου ομάδων

Θέμα Γ: Μοντέλα για σχεδιασμό
πλάνου ομάδας
Τίτλος:

Σύντομη περιγραφή:

13

Μοντέλο ομαδικού πλάνου

Αναπτύξτε ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό ομαδικό πλάνο μαζί σαν
ομάδα..

14

Βραχυπρόθεσμο πλάνο βελτίωσης

Σχεδιάστε ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης για βελτίωση.

15

Ετήσιο πλάνο

Συντονίστε τις ατομικές δραστηριότητες μεταξύ των ομάδων του
τμήματος, προκειμένου να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη και να
εξασφαλιστεί καλύτερος προγραμματισμός των συναντήσεων κ.λπ. στις
ομάδες.
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13.

Μοντέλο πλάνου ομάδας
Αναπτύξτε ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό
ομαδικό πλάνο μαζί σαν ομάδα.

Ομάδα, διοίκηση.
Ομαδική εργασία.

8 ώρες (8 – 16 ώρες
χρόνος
προετοιμασίας).

Συνδέεται με τα εργαλεία από τα θέματα Α και Β.
Εισαγωγή:
Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
μοντέλο για το ετήσιο ομαδικό πλάνο. Ένας οδηγός
ομάδας /η βελτίωση ποιότητας των μελών της
ομάδας ως το δικό του πεδίο υπευθυνότητας, ή ένα
μέλος της διοίκησης μπορεί να ξεκινήσει αυτήν τη
δραστηριότητα, οργανώνοντας μια συνάντηση
ομάδας για να συμπληρώσουν το πλάνο από κοινού,
ακολουθώντας τον κύκλο PDCA.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
Ένα ή δύο άτομα μπορούν να προετοιμάσουν τα απαραίτητα
έγγραφα και να συλλέξουν δεδομένα.
Αυτά τα άτομα θα μπορούσαν επίσης να καθοδηγήσουν τη
δραστηριότητα.
Θα πρέπει να προετοιμαστεί μια αίθουσα συσκέψεων
(προβολέας/ σημειωματάρια / χαρτιά Α3).
Ορίστε ένα μέλος της ομάδας να κρατάει σημειώσεις /
φωτογραφίες.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Τώρα πρέπει γενικά να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα.
Λάβετε υπόψη ότι, για ορισμένα από αυτά τα βήματα,
υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία σε αυτήν την
εργαλειοθήκη.
Περιγράψτε το όραμα του οργανισμού σας, του σχολείου ή
του τμήματος σας και της ομάδας σας στο πρώτο μέρος του
εργαλείου (σελίδα Πορτρέτα).
Αναλύστε τα δεδομένα που συγκεντρώσατε.
Συμπληρώστε την αυτοαξιολόγηση της υπάρχουσας ομάδας
με την ομάδα σας ή χρησιμοποιήστε το εθνικό πλαίσιο
ελέγχου για να αναλύσετε ως ομάδα τι πάει καλά και τι
πρέπει να βελτιωθεί.
Ελέγξτε το πλάνο ομάδας του περασμένου έτους (αν έχετε
ήδη χρησιμοποιήσει την ανάλυση του τελευταίου ετήσιου
πλάνου, θα πρέπει να γίνει πριν από το νέο ετήσιο πλάνο)
και ελέγξτε ποιο θέμα πρέπει να ακολουθήσετε στο νέο
πλάνο ομάδας (οι λόγοι μπορεί να είναι: μη ολοκληρωμένη
δραστηριότητα, στόχος που δεν επιτεύχθηκε,
δραστηριότητες που δεν οδήγησαν στην

επιθυμητή αλλαγή της κατάστασης¨, έλλειψη
προσωπικού…).
Τώρα αναλύστε τους κινδύνους που έχετε εντοπίσει
από τα δεδομένα, την αυτοαξιολόγηση της ομάδας και
τα αποτελέσματα από το πλάνο του περασμένου
έτους, μαζί με τις εμπνεύσεις / τις φιλοδοξίες σας.
Χρησιμοποιήστε τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας
που προσδιορίζονται στον οργανισμό σας.
Θα έχετε τώρα μια λίστα με πιθανά θέματα για νέους
στόχους για το σχέδιο. Ξεκινήστε την ιεράρχηση
(χρησιμοποιώντας χαμηλό / μεσαίο / υψηλό). Θα
μπορούσατε ακόμη και να ζητήσετε από τα μέλη της
ομάδας να το κάνουν αυτό ξεχωριστά και να γράψουν
τα συμπεράσματά τους σε χαρτάκια, να γράψετε κάθε
θέμα σε χαρτί Α3 και να το τοποθετήσετε στους
τοίχους του δωματίου. Στη συνέχεια ξεκινήστε τη
συζήτηση ως ομάδα. Θέστε προτεραιότητες.
Προσωπικές ώρες εργασίας / γνώση /
χρονοδιαγράμματα / κίνδυνοι.
Τέλος, έχετε αφήσει τα θέματα που μπορείτε να
χειριστείτε ως ομάδα.
Τώρα ξεκινήστε να γράφετε τους στόχους και
προσδιορίστε τις ενέργειες / δραστηριότητες που
πρέπει να γίνουν.
Συμπληρώστε με το χρόνο / τα ονόματα των μελών της
ομάδας / ημερομηνίες έναρξης και λήξης.
Προσφέρετε το πλάνο ομάδας στη διοίκηση για
έγκριση.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:
Σκεφτείτε να ορίσετε στιγμές για να ελέγξετε και να
δράσετε! Προσαρμόστε τους στόχους σας όταν
χρειάζεται κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό κρατά το
σχέδιο της ομάδας ζωντανό και ενημερωμένο!
Ελέγξτε εάν απαιτείται ειδική εξειδίκευση για τα μέλη
της ομάδας για να εκπληρώσετε το σχέδιο ομάδας.
Αποφασίστε πότε θα παραστεί η διοίκηση σε αυτή την
διαδικασία.
ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη συνοπτική σελίδα
(σε χαρτί A3) και να την τοποθετήσετε στον τοίχο στα
γραφεία της ομάδας. Σημειώστε τι έχει τελειώσει,
δείξτε ο ένας στον άλλο ότι το σχέδιο του έτους είναι
ένα ενεργό σχέδιο!
Γιορτάστε, όταν έχετε φτάσει σε ένα στόχο /
τελειώσει
μια δραστηριότητα!
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ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΟΜΑΔΩΝ

(λογότυπο σχολείου / διεύθυνση –
στοιχεία επικοινωνίας)

(Συμπληρώνεται η χρονιά)

(Εδώ συμπληρώνεται το όνομα της ομάδας)

(Εδώ συμπληρώνεται το όνομα του οργανισμού) Συγγραφείς: …….
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Σελίδα πορτραίτων
Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πορτραίτα. Αυτό σας επιτρέπει ως ομάδα να διατηρείτε τις φιλοδοξίες σας σύμφωνα με τη
στρατηγική του οργανισμού / σχολείου

Πορτραίτο του οργανισμού
Το όραμα μας είναι:

Η φιλοδοξία μας είναι:

Πορτραίτο του τμήματος (εάν υπάρχει)
Η φιλοδοξία μας είναι:

Πορτραίτο της ομάδας μας
Η φιλοδοξία μας για την εκπαίδευση είναι:

Πώς θα την επιτύχουμε (κουλτούρα ποιότητας);

Είμαστε περήφανοι για:

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
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Σελίδα σύνοψης
Σύνοψη των στόχων μας. Οι στόχοι που δίνονται εδώ αποτελούν παραδείγματα. Πολλοί άλλοι στόχοι είναι πιθανοί για αυτόν
τον χρόνο, για τις στιγμές αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων.
No.
στόχου

Στόχος

1

(αντιγραφή από
επόμενες σελίδες)

2

(αντιγραφή από
επόμενες σελίδες)

3

(αντιγραφή από
επόμενες σελίδες)

4

(αντιγραφή από
επόμενες σελίδες)

5

(αντιγραφή από
επόμενες σελίδες)

Υπεύθυνος εκ
μέρους της
ομάδας:

Πότε
ενδιάμεση
αξιολόγηση;
(μήνας)

Ικανοποιητικό
τελικό
αποτέλεσμα;

Μετά την τελική αξιολόγηση:
Χρειάζεται παρακολούθηση; Πότε/
πώς/ από ποιον;

Ναι/ όχι

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
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Στόχος να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας:
(Αντιγράψτε αυτή τη σελίδα όσο συχνά θέλετε)
Αριθμός και τίτλος στόχου/ φιλοδοξίας:

Σύνδεση με κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας:

Λόγος / κατάσταση:
Γιατί πρέπει να αναλάβουμε δράση; Τι μετρήθηκε; (Αυτό μπορεί να είναι μια φιλοδοξία, ένας κίνδυνος, π.χ.):

Στόχος (SMART):

Προτεραιότητα: Υψηλή – μεσαία - χαμηλή

Εκτιμώμενος χρόνος που χρειάζεται: …..

Τι πρέπει να αλλάξουμε αφού πραγματοποιήσουμε όλες τις δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε αυτόν τον
στόχο;

Μπορούμε να το μετρήσουμε αυτό χάρη στον στόχο; Πως;

Οι ακόλουθες δραστηριότητες θα αναληφθούν για την επίτευξη του στόχου:
Αριθμός και εγγραφή
δραστηριότητας:

Ημ/νια
έναρξης:

Ημ/νια
λήξης:

Ποιος
αναλαμβάνει:

Ενδιάμεση
αξιολόγηση το
μήνα:

Υπεύθυνος εκ μέρους
της ομάδας:

1: …

2:

3:

Το έργο Qual4T2 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη κ αι η Επιτροπή δεν μπορεί
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Στόχος να βελτιωθεί η ποιότητα του προσωπικού/ του οργανισμού:
(Αντιγράψτε αυτή τη σελίδα όσο συχνά θέλετε)
Αριθμός και τίτλος στόχου/ φιλοδοξίας:

Σύνδεση με κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας:

Λόγος / κατάσταση:
Γιατί πρέπει να αναλάβουμε δράση; Τι μετρήθηκε; (Αυτό μπορεί να είναι μια φιλοδοξία, ένας κίνδυνος, π.χ.):

Στόχος (SMART):

Προτεραιότητα: Υψηλή – μεσαία - χαμηλή

Εκτιμώμενος χρόνος που χρειάζεται: …..

Τι πρέπει να αλλάξουμε αφού πραγματοποιήσουμε όλες τις δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε αυτόν τον
στόχο;

Μπορούμε να το μετρήσουμε αυτό χάρη στον στόχο; Πως; :
Οι ακόλουθες δραστηριότητες θα αναληφθούν για την επίτευξη του στόχου:
Αριθμός και εγγραφή
δραστηριότητας:

Ημ/νια
Ημ/νια
έναρξης: λήξης:

Ποιος
αναλαμβάνει:

Ενδιάμεση
αξιολόγηση το
μήνα:

Υπεύθυνος εκ μέρους
της ομάδας:

1: …

2:

3:
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14.

Βραχυπρόθεσμο πλάνο
βελτίωσης
Σχεδιάστε ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης για
βελτίωση

1-3 ώρες
Ομάδα/κάποια μέλη
της ομάδας/ομαδική
εργασία
teamwork
Συνδέεται με τα εργαλεία από τα θέματα Α και Β
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Μερικές φορές πραγματοποιείται εσωτερικός ή
εξωτερικός έλεγχος ή μια ομάδα πραγματοποιεί
αυτοαξιολόγηση των προγραμμάτων της. Παρόλο
που ενδέχεται να υπάρχει ενεργό σχέδιο ομάδας για
το έτος, μπορεί τώρα να χρειαστεί να θεσπιστεί ένα
σχέδιο δράσης για μικρότερο χρονικό διάστημα για
την αντιμετώπιση ενός ή δύο σημείων δράσης ή των
αποτελεσμάτων ενός ελέγχου ή μιας αξιολόγησης.
Ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης μπορεί να είναι
πολύ παραγωγικό, καθώς ακολουθεί μια πολύ σαφή
και διαφανή δομή και μπορεί να μετρηθεί αρκετά
εύκολα (για παράδειγμα με το ερώτημα: Τα
καταφέραμε;). Αυτή η προσέγγιση μπορεί επίσης να
βοηθήσει μια ομάδα να συνηθίσει να εργάζεται με
σχέδια που συνήθως έχουν μακροπρόθεσμους
στόχους.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Μπορούν να επιλεγούν όλα τα είδη των στόχων /
θεμάτων, αλλά όχι πάρα πολλά από αυτά. Συνιστάται να
αντιμετωπιστούν 2 έως 5 θέματα.
Εάν χρειάζονται περισσότεροι στόχοι για βελτίωση, η
ομάδα έχει δύο επιλογές:
Προτεραιότητα, με βάση τους κινδύνους
Εργαστείτε για το 50% των θεμάτων του πρώτου
σχεδίου δράσης, κάντε ένα σύντομο διάλειμμα και
ξεκινήστε πάλι με ένα δεύτερο σχέδιο δράσης.
Ένα πρότυπο για να εργαστείτε επισυνάπτεται
παρακάτω.
Πρόκειται για ένα απλοποιημένο μοντέλο ενός ετήσιου
σχεδίου.
Το εργαλείο ολοκληρώνεται μερικώς για
επεξηγηματικούς σκοπούς.
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Σημείο
εστίασης
Περιοχή για
βελτίωση

Σχεδιάζω

Υλοποιώ

Στόχος SMART

Δραστηριότητες
(Μετρήσιμες/
συγκεκριμένες)

1. Το
τετραετές
πρόγραμμα
να είναι
διαθέσιμο σε
έναν πίνακα
με τέτοια
δομή ώστε να
περιγράφεται
το ετήσιο
πρόγραμμα
(τι, πότε,
ποιος…)

- ανάπτυξη του
προγράμματος

2. Κάθε
εκπαιδευόμε
νος κατανοεί
το
πρόγραμμα
καθ’ όλη τη
διάρκεια του
σχολικού
έτους.

- συνάντηση όλων
των συμβούλων για
να διασφαλίσουν ότι
δίνουν τις ίδιες
πληροφορίες στους
μαθητές

Δράση από:

Ημερ
ομην
ία
έναρ
ξης:

Ολοκληρ
ώνεται
στις:

Ελέγχω

Δρω

Ικανοποιήθη
καν οι
στόχοι;

Προσαρμόζω
όπου
χρειάζεται.Πώς;

1Εκπαιδευτική
διαδικασία
(παράδειγμα)
Η δομή του
προγράμματος
δεν είναι
σαφής για
τους
εκπαιδευόμεν
ους

Ομάδα ειδικών
εκπαιδευτικών

1/6/17

- σχεδιασμός του
πίνακα
1/9/17

- συμφωνία με την
ομάδα
- εκτύπωση του
πίνακα προς χρήση
(1 ανά
εκπαιδευόμενο)
- εκτύπωση ενός
πίνακα σε A3 για το
γραφείο της ομάδας

- απόφαση ποιες 2
μέρες θα μπορούν να
παρέχουν
πληροφόρηση στους
μαθητές

Συντονιστής
ομάδας

15/9/17

Όλοι οι
σύμβουλοι

Ρωτήστε τους
εκπαιδευόμε
νο υς αν ήταν
χρήσιμη η
συμβουλευτι
κή.

Κάντε το τον
Οκτώβρη

- ενημέρωση των
συμβούλων
- διαχωρισμός των
προγραμμάτων
- ανακοίνωση των
ωρών συμουλευτικής
3. Κάθε
εκπαιδευτικό
ς γνωρίζει τη
δομή του
προγράμματο
ς
διδασκαλίας
2017 -

- αναρτήστε το
πρόγραμμα σε A3
στον τοίχο του
γραφείου της
ομάδας και
ενημερώστε τους
εκπαιδευτικούς

Συντονιστής
ομάδας

16/9/17

2020
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2 Εξετάσεις …

…

….

….

…

3…

…

…

…

…
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15. Ετήσιο Πλάνο

Καθορίστε και σχεδιάστε συγκεκριμένες
δραστηριότητες και δράσεις (στρατηγικές)
που ανταποκρίνονται και συμβάλλουν στην
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων των
οργανισμών/ κέντρων επαγγελματικής
κατάρτισης.
Ομάδα
εκπαιδευτών/εκπαιδευτικοί.

8 ώρες.

ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ:
Ο δυναμισμός και η πολυπλοκότητα του οικονομικού,
κοινωνικού, πολιτιστικού και τεχνολογικού
περιβάλλοντος απαιτούν από τους οργανισμούς ΕΕΚ
να πραγματοποιούν βαθιές αλλαγές. Αυτές
περιλαμβάνουν την υιοθέτηση μιας τυπικής
προσέγγισης στον πολυετή προγραμματισμό λαμβάνοντας υπόψη την αποστολή, το όραμα και τις
αξίες του οργανισμού, ο ανώτατος διευθυντής
καθορίζει τους κύριους μακροπρόθεσμους στόχους,
ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
εκπαιδευομένων και της τοπικής αγοράς εργασίας.
Έχοντας καθορίσει τους γενικούς στόχους, κάθε
ομάδα εκπαιδευτών/ εκπαιδευτικών και / ή
συναδέλφων σε κάθε τμήμα - μπορεί να καθορίσει και
να προγραμματίσει τις δικές της δραστηριότητες /
δράσεις, συμβάλλοντας έτσι στην εκπροσώπηση του
γενικού πλαισίου όλων των δραστηριοτήτων που
διεξάγονται στο πλαίσιο του οργανισμού.
Αλληλεπιδράσεις.
Αυτό το εργαλείο πρέπει να παρουσιαστεί σε όλες τις
ομάδες πριν από την έναρξη ενός εκπαιδευτικού /
σχολικού έτους, πριν από τον προγραμματισμό κάθε
ομάδας. Βοηθά τους εκπαιδευτές / εκπαιδευτικούς να
αναγνωρίσουν και να συνδέσουν τις δικές τους
δραστηριότητες με όλες τις άλλες δραστηριότητες και
υπηρεσίες που θα προσφέρει ο οργανισμός κατά τη
διάρκεια της εκπαίδευσης: όλοι μπορούν να
ανακαλύψουν όλες τις δραστηριότητες και τις
υπηρεσίες της κάθε ομάδας του οργανισμού.
Βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο η υποστήριξη της
δικής σας ομάδας συμβάλλει στην επίτευξη της
αποστολής και του οράματος του ίδιου του
οργανισμού, ενισχύει το αίσθημα της συμμετοχής και
της ευθύνης.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:
Οι στήλες A, B, C καθορίζονται συνήθως από τη
διοίκηση και τον υπεύθυνο ποιότητας.

Οι στήλες D, E, F ορίζονται από όλα τα μέλη μιας
ομάδας ή ενός τμήματος σε ομαδική εργασία.

Η στήλη G ορίζεται από τα μέλη της ομάδας και από το
διευθυντή ή τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού,
σύμφωνα με τους κανόνες κάθε οργανισμού
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Ετήσιο Πλάνο & δράσεις/δραστηριότητες για βελτίωση 2017 – ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των
στόχων και την εφαρμογή των δράσεων/δραστηριοτήτων που έχουν κανονιστεί για την επίτευξη της πολιτικής ποιότητας

A Πολιτική

B Συμφωνημένοι στόχοι
επίτευξης

C Στόχοι κάθε
ομάδας/
τμήματος

D Χρόνος

E Λειτουργικό πλάνο
δραστηριοτήτων /
υπηρεσιών /
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων (tγια να
ενσωματωθεί με τον
προγραμματισμό της κάθε
Περιοχής)

F Υπεύθυνος
& υποστηρικτές

Ομάδα εκπαιδευτών 1

1. καθ’ όλο το
έτος

Εκπαιδευτικό μάθημα A
(Μάθημα υπεύθυνου
φαγητού και ποτών)

Διευθυντής
Συντονιστής του
μαθήματος

Στρατηγικές γραμμές

Σεβασμός στην
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Επίτευξη του
ΟΡΑΜΑΤΟΣ
Διάδοση της
κουλτούρας
ποιότητας , υγείας
και ασφάλειας των
εργαζομένων στον
οργανιοσμό
Ενίσχυση των
προοπτικών και των
δεξιοτήτων του
προσωπικού του
οργανισμού

1. Παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών
διδασκαλίας
2. Ενίσχυση της
υλοποίησης καινοτόμων
ερευνητικών έργων που
είναι ανταγωνιστικά σε
διεθνές επίπεδο
3. Βελτίωση της
οργάνωσης των
οργανωτικών και
επιχειρησιακών
διαδικασιών του
οργανισμού

1. Καλύτερη χρήση
των για καινοτόμες
διδακτικές μεθόδους
2. Προώθηση
κοινοπραξιών με
άλλους οργανισμούς
ΕΕΚ για την ενίσχυση
της κινητικότητας
εκπαιδευομένω ν
3. Ενίσχυση της
αλληλεπίδραση ς
μεταξύ του κόσμου
της εκπαίδευσηςκαι
της αγοράς εργασίας,
για τη διασφάλιση της
καλύτερης
προετοιμασίας των
εκπαιδευομένω ν

Τμήμα διοικητικής
υποστήριξης
1. Υποστήριξη
υλοποίησης
περισσότερων
καινοτόμων
ερευνητικών έργων

Επιθεωρητές

Εκπαιδευτικό μάθημα B
(Μάθημα σέρβις φαγητών)

Εκπαιδευτικό μάθημα D
(Μάθημα αισθητικής)

Διευθυντής
Συντονιστής του
μαθήματος
Επιθεωρητές

Εκπαιδευτικό μάθημα E
(Μάθημα κομμωτικής)

Διευθυντής
Συντονιστής του
μαθήματος

3. καθ’ όλο το
έτος

2. Διευκόλυνση της
απόκτησης
καινοτόμου και
επιστημονικά
προηγμένου
εξοπλισμού

Ομάδα εκπαιδευτών
2

Επιθεωρητές

2. το Μάρτιο

Ορίστε
προθεσμ ίες ή
κρίσιμες
ημερομη νίες
για κάθε
στόχο

Ορίστε
προθεσμ ίες ή
κρίσιμες
ημερομη νίες

Διευθυντής
Συντονιστής του
μαθήματος

Επιθεωρητές

Προμήθεια εκπαιδευτικών
υλικών

Διευθυντής
Συντονιστής του
μαθήματος
Επιθεωρητές

Προγραμματισμός των
ετήσιων δραστηριοτήτων
επιθεώρησης

Διευθυντής
Συντονιστής του
μαθήματος
Επιθεωρητές

Βελτίωση διαχείρισης
εγγράφων

Διευθυντής

Εκπαίδευση εκπαιδευτών/
εκπαιδευτικών / ανάλυση
αναγκών

Υπεύθυνος
Προσωπικού
Συντονιστής του
μαθήματος
Επιθεωρητές

Συντονιστής του
μαθήματος
Επιθεωρητές
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1.

…………

2.

………….

για κάθε
στόχο

Εκπαίδευση εκπαιδευτών/
εκπαιδευτικών /
Υλοποίηση μαθημάτων

Υπεύθυνος
Προσωπικού
Συντονιστής του
μαθήματος
Επιθεωρητές

Εκπαίδευση εκπαιδευτών/
εκπαιδευτικών
/αντίκτυπος μαθησιακών
αποτελεσμάτων στη
διαδικασία μάθησης

Διεθνές τμήμα
1. …………
2. ………….

Ορίστε
προθεσμ ίες ή
κρίσιμες
ημερομη νίες
για κάθε
στόχο

ERASMUS+ έργο
1/ορισμός των
καθηκόντων και των
δεσμεύσεων

Υπεύθυνος
Προσωπικού
Συντονιστής του
μαθήματος
Επιθεωρητές

International
Manager
Συντονιστής του
μαθήματος
Εσωτερικοί
Επιθεωρητές

ERASMUS+ έργο 2/
Έγκαιρη παρακολούθηση
διαχείρισης

Διεθνής Μάνατζερ
Συντονιστής του
μαθήματος
Εσωτερικοί
Επιθεωρητές

ERASMUS+ έργο
3/κοινωνικός αντίκτυπος
και ευρωπαϊκά έργα

Διεθνής Μάνατζερ
Συντονιστής του
μαθήματος
Εσωτερικοί
Επιθεωρητές

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Χρώματα ετικετών: αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων – εκτελεστική αρμοδιότητα - αρμοδιότητα πρόληψης και ελέγχου.
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