ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: «ΑΡΧΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Πρόλογος

1

2. Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση

2

2.1 Ορισμοί Ποιότητας

2

2.2 Βασικές Αρχές Ποιότητας

5

3. Ολική Ποιότητα και Εκπαίδευση

8

3.1 Δέσμευση της Διοίκησης

12

3.2 Εστίαση στον Πελάτη και στον Εργαζόμενο

18

3.2.1 Βελτίωση μέσα από τους Πελάτες

21

3.3 Εστίαση στα Δεδομένα

24

3.4 Συνεχής Βελτίωση

27

3.5 Συνολική Συμμετοχή

33

4. Δείκτες Ποιότητας Στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
4.1 Διδακτικό Προσωπικό

36
37

4.1.1 Οι Γνώσεις των Εκπαιδευτικών

38

4.1.2 Εξειδίκευση των Εκπαιδευτικών στο Γνωστικό τους Αντικείμενο

39

4.1.3 Διδακτική Εμπειρία

40

4.1.4 Επαγγελματική Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών

40

4.2 Πόροι του Εκπαιδευτικού Οργανισμού

42

4.2.1 Λόγος Αριθμού Μαθητών προς Καθηγητές

42

4.2.2 Κόστος ανά Μαθητή

43

4.2.3 Μισθός των Καθηγητών

44

4.2.4 Περιεχόμενο Διδασκόμενης Ύλης

44

4.2.5 Εκπαιδευτική Προσέγγιση

46

4.2.6 Τεχνολογικός Εξοπλισμός

47

4.3 Επιδόσεις των Μαθητών

49

4.3.1 Βαθμοί Εξετάσεων και Τελικές Βαθμολογίες Μαθητών

50

4.3.2 Ποσοστό Μαθητών που Εγκαταλείπουν το Σχολείο

51

4.3.2 Ποσοστό Μαθητών που Επαναλαμβάνουν την Τάξη

51

4.4 Οικογενειακοί Παράγοντες

52

4.4.1 Οικογενειακό Εισόδημα

53

4.4.2 Επίπεδο Εκπαίδευσης των Γονέων

54

4.4.3 Επάγγελμα των Γονέων

54

4.5 Σύνολο του Εκπαιδευτικού Οργανισμού

55

4.5.1 Ηγεσία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού

56

4.5.2 Εκπαιδευτικοί Στόχοι

58

4.5.3 Σύλλογος των Εκπαιδευτικών

59

4.5.4 Ιεραρχία και Πειθαρχία εντός του Σχολικού Οργανισμού

60

4.6 Αξιοποίηση των Δεικτών

5. Τα Βραβεία Ποιότητας

61

65

5.1 Malcolm Baldrige National Quality Award για τους εκπαιδευτικούς
οργανισμούς

66
5.1.1 Ο Σκοπός των Κριτηρίων

67

5.1.2 Κεντρικές Αξίες και Έννοιες

68

5.1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτικών Κριτηρίων

77

5.1.4 Βαθμολόγηση των 19 Απαιτήσεων των Κριτηρίων

79

5.2 EFQM Excellence Model for Higher (HE) or Further (FE) Education
81
5.2.1 Παρουσιάζοντας το Μοντέλο Αριστείας EFQM

81

5.2.2 Εφαρμόζοντας το Μοντέλο Αριστείας EFQM

84

5.3 ISO 9000 στην Εκπαίδευση

90

5.3.1 Κύριοι Λόγοι για την Λήψη Πιστοποίησης

91

5.3.2 Προβλήματα και Μειονεκτήματα

94

6. Συμπεράσματα
7. Επίλογος

Βιβλιογραφία

99

102

1. Πρόλογος
Ένα από τα κυριότερα σύγχρονα χαρακτηριστικά της παγκόσμιας
οικονομίας είναι σίγουρα το περιβάλλον έντονης ανταγωνιστικότητας, μέσα
στο οποίο καλούνται να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και εν
γένει οι οργανισμοί. Οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις έχουν
ως κύριο στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σχέση με
τον ανταγωνισμό. Η δέσμευση στην ποιότητα μπορεί να αποφέρει ως
αποτέλεσμα την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από έναν
οργανισμό. Η ποιότητα μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας βαρύνουσας
σημασίας για την επιβίωση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης, ενώ η υιοθέτηση
ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π) μπορεί να βελτιώσει
δραματικά την θέση στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός.
Οι παραπάνω προτάσεις είναι λίγο έως πολύ γνωστές όσο αφορά στις
επιχειρήσεις και στους οργανισμούς παραγωγής ή εμπορίας υλικών αγαθών.
Ωστόσο υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί που δεν έχουν ως στόχο την διακίνηση
των υλικών αγαθών αλλά την παροχή υπηρεσιών. Τέτοιου είδους οργανισμοί
είναι και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσα σε
ένα περιβάλλον αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας και υπό το πρίσμα της
συνεχούς πίεσης, που ασκεί η κοινωνία, για την αύξηση του επιπέδου της
παρεχομένης εκπαίδευσης. Η ποιότητα αποτελεί παράγοντα βαρύνουσας
σημασίας και σε αυτήν την περίπτωση, και η αποτελεσματικότητα του
συστήματος της παιδείας βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το επίπεδο της
ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η παρακάτω εργασία
θα προσπαθήσει να αναπτύξει διεξοδικά το θέμα της ποιότητας στην
εκπαιδευτική διαδικασία, να συσχετίσει τους κυριότερους παράγοντες της
Δ.Ο.Π με τους βασικούς συντελεστές ενός εκπαιδευτικού οργανισμού και να
αναπτύξει μια συγκριτική μελέτη μεταξύ των κυριότερων βραβείων ποιότητας
για την εκπαιδευτική διαδικασία.
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2. Η ποιότητα στην εκπαίδευση
2.1 Ορισμοί ποιότητας
Η ποιότητα γίνεται ένα όλο και ποιο σημαντικό θέμα στην εκπαίδευση.
Πολύ θα συμπεράνουν ότι το ενδιαφέρον για την ποιότητα υπήρξε πάντοτε
έντονο, ωστόσο το ανταγωνιστικό κλίμα της οικονομίας στο οποίο ζούμε είναι
αυτό που το έφερε σε θέση προτεραιότητας. Τελικά, η παροχή ποιότητας
προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται μια ισχυρή απαίτηση στους καιρούς που
διανύουμε.
Ο ορισμός που μπορεί να δοθεί για την ποιότητα μπορεί να στηριχθεί
σε κάποια βασικά παραδοσιακά κριτήρια όπως το προϊόν, οι χρήστες, η
ικανοποίηση του χρήστη, η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές παραγωγής και
κάποια κριτήρια υπέρβασης ίσως (Εικόνα 1)

Προϊόν

Χρήστες

Ορισμός
Ποιότητας

Ικανοποίηση του
χρήστη

Υπέρβαση
Συμμόρφωση σε
προδιαγραφές

Εικόνα 1: Συσχετισμός ορισμού ποιότητας με τα βασικά κριτήρια

Στα κριτήρια αυτά βασίστηκαν οι κύριοι ορισμοί ποιότητας που
αναφέρονταν στις διαδικασίες παραγωγής και εμπορίας προϊόντων από τις
επιχειρήσεις. Ωστόσο, όταν κανείς προσπαθήσει να εφαρμόσει τους ορισμούς
αυτούς σε οργανισμούς προσφοράς υπηρεσιών, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικός όσο αφορά στις επιμέρους διαφορές μεταξύ των δύο κλάδων.
Παρόλα αυτά, όταν ξεπεραστούν τα προβλήματα ορολογίας τα αποτελέσματα
είναι περίπου παρόμοια.
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Σκόπιμο κρίνεται στο συγκεκριμένο σημείο να αναφερθούν οι διαφορές
μεταξύ των οργανισμών παραγωγής υλικών αγαθών και των οργανισμών
παροχής υπηρεσιών ώστε να γίνει άμεσα κατανοητή η προσαρμογή των
ορισμών ποιότητας στις υπηρεσίες. Η κατηγοριοποίηση των διαφορών αυτών
έχει αποδώσει εφτά κύρια σημεία (Evans, Lindsay, 2005, p.59 – 60)

1.

Στις υπηρεσίες, οι ανάγκες των πελατών και τα ποιοτικά στανταρ είναι
δύσκολο να αναγνωρισθούν και να μετρηθούν, κυρίως επειδή οι πελάτες
έχουν την δική τους προσωπικότητα και μεταξύ τους διαφέρουν.

2.

H παραγωγή υπηρεσιών τυπικά απαιτεί υψηλότερα επίπεδα τυποποίησης
από ότι η παραγωγή υλικών αγαθών. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρέπει
να προσαρμοστούν ξεχωριστά στις ανάγκες του κάθε πελάτη, ενώ στην
βιομηχανία ο στόχος είναι η ομοιομορφία.

3.

Το αποτέλεσμα πολλών συστημάτων υπηρεσιών είναι άϋλο, ενώ η
βιομηχανία παράγει υλικά, ορατά προϊόντα. Η ποιότητα στην βιομηχανία
μπορεί να μετρηθεί έναντι συγκεκριμένων προδιαγραφών σχεδίασης και
παραγωγής, ενώ στις υπηρεσίες καταγράφεται μόνο η υποκειμενική
ικανοποίηση του πελάτη και οι πρότερες εμπειρίες του. Επίσης ο πελάτης
μπορεί να κατέχει και να κρατήσει το προϊόν της βιομηχανίας, ενώ μπορεί
μόνο να θυμάται το προϊόν μιας υπηρεσίας.

4.

Οι υπηρεσίες παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα, ενώ τα
βιομηχανικά προϊόντα παράγονται πριν καταναλωθούν. Για το λόγο αυτό οι
υπηρεσίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν ή να ελεγχθούν πριν την
παράδοσή

τους

στον

πελάτη.

Ως

αποτέλεσμα της

συγκεκριμένης

ιδιαιτερότητας των προϊόντων της υπηρεσίας, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών.
5.

Οι πελάτες συχνά παίρνουν μέρος στην διαδικασία της υπηρεσίας και είναι
παρόντες ενώ αυτή παράγεται, ενώ στην βιομηχανία το προϊόν παράγεται
απουσία του πελάτη.

6.

Οι υπηρεσίες είναι γενικότερα προσανατολισμένες στην εργασία ενώ η
βιομηχανία είναι

περισσότερο

προσανατολισμένη

στο

κεφάλαιο.

Η

ποιότητα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης είναι ένας ζωτικός παράγοντας
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για

τις

υπηρεσίες που

περιλαμβάνουν

την

ανθρώπινη επαφή.

Η

συμπεριφορά και το ηθικό των εργαζομένων στις υπηρεσίες είναι ένας
κρίσιμος παράγοντας για την παράδοση μιας ποιοτικής υπηρεσίας.
7.

Πολλοί οργανισμοί παροχής υπηρεσιών, πρέπει να αντιμετωπίσουν
τεράστιους αριθμούς συνδιαλλαγών με πελάτες κάθε ημέρα. Τέτοιος όγκος
επαφών μεταξύ πελατών και οργανισμού αυξάνει την πιθανότητα του
λάθους.
Έχοντας υπόψη τις παραπάνω ιδιαιτερότητες, παρατίθενται παρακάτω

ορισμένοι από τους ορισμούς που έχουν δοθεί για την ποιότητα στην
εκπαίδευση και που αποτελούν τροποποίηση αντίστοιχων ορισμών ποιότητας
που αναφέρονταν αρχικά στην βιομηχανία (Comenius 94316, 2003, p.5)



Ποιότητα είναι η εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη



Ποιότητα υπάρχει όταν οι απόφοιτοι απορροφόνται από την αγορά
εργασίας



Ποιότητα στην εκπαίδευση σημαίνει κατανόηση και συμμόρφωση στις
απαιτήσεις



Ποιότητα στην εκπαίδευση υπάρχει όταν η ικανοποίηση του πελάτη είναι
όσο μεγαλύτερη γίνεται και οι νεαροί επαγγελματίες εκπαιδεύονται να
εκπληρώσουν τους σκοπούς που απαιτεί η χώρα τους



Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σημαίνει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης
αντίδρασης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να εκπαιδεύονται οι
μελλοντικοί

εργαζόμενοι

για

την

αντιμετώπιση

των

καθημερινών

εργασιακών προβλημάτων.
Σημαντικός είναι ο ορισμός που έχει δοθεί από τον οργανισμό American
National Standard Institute (ANSI) το 1978, ο οποίος όρισε την ποιότητα ως
«το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που
καθορίζουν την ικανότητά του ή της να ικανοποιεί δεδομένες πελατειακές
ανάγκες». Ο ορισμός αυτός στηρίζεται στο βασικό κριτήριο της ικανοποίησης
του τελικού χρήστη, έτσι όπως έχει ορισθεί παραπάνω και ανταποκρίνεται
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αρκετά καλά στην ανάγκη ορισμού της ποιότητας για ένα εκπαιδευτικό
οργανισμό.

2.2 Βασικές Αρχές Ποιότητας

Στην προσπάθεια ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της φιλοσοφίας της
Δ.Ο.Π, οι μεγάλοι πρωτοπόροι της ποιότητας όπως ο Juran, o Crosby και
κυριότερα ο Deming, ανέπτυξαν προτάσεις οι οποίες συνέστησαν τις βασικές
αρχές της ποιότητας, οι οποίες

βρίσκουν άμεση εφαρμογή στον τρόπο

διοίκησης ενός εκπαιδευτικού οργανισμού.
Τα κυριότερα σημεία του Juran είναι τα παρακάτω (Arcarro J.S, 1995,
p.6):



Η κατάκτηση της ποιότητας είναι μια αέναη διαδικασία



Η βελτίωση της ποιότητας είναι μια τρέχουσα διαδικασία και όχι ένα και
μοναδικό πρόγραμμα



Η ποιότητα απαιτεί ενεργή ηγεσία από τα μέλη του σχολικού συμβουλίου
και τους υπόλοιπους παράγοντες



Η μαζική εκπαίδευση είναι προαπαιτούμενο της ποιότητας



Οποιοσδήποτε είναι μέλος του εκπαιδευτικού οργανισμού πρέπει να
εκπαιδεύεται
Για να γίνει εφικτή η βελτίωση της ποιότητας ο Juran προτείνει:



Μελέτη των συμπτωμάτων των αστοχιών και των ελαττωμάτων



Ανάπτυξη μιας θεωρίας για τις αιτίες των συμπτωμάτων



Έλεγχο της θεωρίας εωσότου η αιτία αποκαλυφθεί



Διέγερση των θεραπευτικών δράσεων διαμέσου των αρμοζουσών δράσεων
Ο σημαντικότερος ίσως «γκουρού» της ποιότητας είναι ο Dr. W. Edward

Deming. Η προσαρμογή δεκατεσσάρων από τα σημεία του για την πλήρη
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εφαρμογή τους στην εκπαίδευση αποτελεί «Την ουσία της ποιότητας στην
εκπαίδευση» (Arcarro J.S, 1995, p.6). Τα σημεία αυτά είναι:

1.

Εμμονή στον στόχο
Δέσμευση και επιμονή στον στόχο που τίθεται για την βελτίωση της

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, με σκοπό να καταστεί ο οργανισμός
ανταγωνιστικός με τους αντίστοιχους καλύτερους σε διεθνές επίπεδο.
2.

Υιοθέτηση φιλοσοφίας Ολικής Ποιότητας
Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί πρέπει να αποδεχτούν την πρόκληση να

ανταγωνιστούν

σε

επίπεδο

παγκόσμιας

οικονομίας.

Κάθε

μέλος

του

εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να αναπτύξει νέες δεξιότητες που θα
υποστηρίζουν την ποιοτική επανάσταση. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι δεκτικοί
ως προς την πρόκληση της ποιότητας. Όλοι πρέπει να μάθουν να ενεργούν
περισσότερο αποδοτικά και παραγωγικά. Όλοι πρέπει να συνδράμουν στις
αρχές της ποιότητας
3.

Μείωση της ανάγκης για εξέταση
Μείωση της συγκεκριμένης ανάγκης μαζικά με την υιοθέτηση και ανάπτυξη

της ποιότητας στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Παροχή ενός μαθησιακού
περιβάλλοντος που έχει ως αποτέλεσμα την ποιότητα στην επίδοση των
μαθητών.
4.

Κατοχύρωση των νέων μεθόδων στην σχολική επιχειρηματικότητα
Σκοπός είναι η μείωση του συνολικού κόστους με την υιοθέτηση των νέων

πρακτικών. Θεώρηση των σχολείων ως προμηθευτές μαθητών από το ένα
επίπεδο προς το άλλο. Συνδυαστική εργασία με τους γονείς για την βελτίωση
της ποιότητας των μαθητών που εισέρχονται στο εκπαιδευτικό σύστημα.
5.

Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους
Επίτευξη των παραπάνω με την υιοθέτηση ενός συστήματος

Εντόπισε/

Έλεγξε / Άλλαξε. Περιγραφή της προς βελτίωση διαδικασίας, αναγνώρισε τον
πελάτη και την αλυσίδα προμηθειών, αναγνώριση των περιοχών προς
βελτίωση,

εφαρμογή

αποτελεσμάτων,

των

τυποποίηση

αλλαγών,
της

εξακρίβωση

διαδικασίας.

και

μέτρηση

Επανάληψη

της

των
όλης

διαδικασίας για την επίτευξη ακόμα μεγαλύτερης βελτίωσης.
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6.

Δια βίου Εκπαίδευση
Η ποιότητα ξεκινά και τελειώνει με την εκπαίδευση. Εάν οι άνθρωποι

πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που ενεργούν, πρέπει να προμηθευτούν τα
κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξη αυτής της αλλαγής. Η εκπαίδευση
παρέχει αυτά τα εργαλεία που οδηγούν στην αλλαγή.
7.

Ηγεσία στην Εκπαίδευση
Τα στελέχη στην εκπαίδευση πρέπει να αναπτύξουν ένα όραμα και μια

αποστολή για την περιφέρεια, το σχολείο και το τμήμα στο οποίο εργάζονται.
Το όραμα και η αποστολή πρέπει να υποστηριχθεί και να υιοθετηθεί από τους
εκπαιδευτικούς, από το προσωπικό, από τους μαθητές, από τους γονείς και
από όλη την κοινωνία. Η ποιότητα πρέπει να ενσωματωθεί στο όραμα και την
αποστολή αυτή.
8.

Εξάλειψη του φόβου
Ο φόβος πρέπει να εξαλειφθεί από το σχολείο και τα τμήματα αυτού, ώστε

ο καθένας να εργάζεται αποτελεσματικά για την βελτίωση του εκπαιδευτικού
οργανισμού. Ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ελευθερίας λόγου.
9.

Εξάλειψη των συνόρων για την επιτυχία. Ομαδική δουλειά
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάργηση των φραγμών, που δεν

επιτρέπουν τους ανθρώπους την επιτυχή διεκπαιρέωση της εργασίας τους.
Κατάργηση των φραγμών μεταξύ των τμημάτων. Ανάπτυξη διοικητικών
στρατηγικών: μετατροπή του ανταγωνισμού μεταξύ των ομάδων σε
συνεργασία,

μετατροπή

της

μεμονωμένης

προσπάθειας

επίλυσης

προβλημάτων στην συνολική συμμετοχή για την επίλυσή τους, μετατροπή της
διαφύλαξης της πληροφορίας στην συμμετοχική πληροφόρηση, μετατροπή
της αντίδρασης για την αλλαγή στην ευπρόσδεκτη αλλαγή.
10.

Ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας
Η ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας δεν πρέπει να εναποτεθεί σε ένα άτομο

ή μια ομάδα ατόμων, είναι συλλογική ευθύνη η ανάπτυξή της.
11.

Βελτίωση των διαδικασιών
Καμία διαδικασία δεν είναι απολύτως τέλεια. Για τον λόγο αυτό η ανάπτυξη

νέων διαδικασιών και η βελτίωση των υπαρχόντων πρέπει να έρχεται
φυσιολογικά και αβίαστα. Η εύρεση λύσεων πρέπει να είναι προτεραιότητα σε
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σχέση με την εύρεση λαθών. Αναγνώριση των ανθρώπων και των ομάδων
που κάνουν εφικτή την βελτίωση
12.

Βοήθεια για την επιτυχία των μαθητών
Εξάλειψη

των

εμποδίων

που

κλέβουν

από

τους

μαθητές,

τους

εκπαιδευτικούς και τους διοικητικούς, το δικαίωμα στην συνεργασία. Οι
άνθρωποι πρέπει να θέλουν να εξελίσσονται και να κάνουν την δουλειά τους
με άρτιο τρόπο. Η ευθύνη των διοικητικών στην εκπαίδευση πρέπει να είναι η
αλλαγή από την ποσότητα στην ποιότητα.
13.

Δέσμευση
Η διοίκηση πρέπει να είναι δεσμευμένη στην κουλτούρα ποιότητας. Πρέπει

να υποστηρίζει τους στόχους παρέχοντας τα μέσα για την επίτευξη αυτών των
στόχων.
14.

Υπευθυνότητα
Η αλλαγή σε ένα περιβάλλον ποιότητας είναι υπευθυνότητα όλων σε ένα

εκπαιδευτικό οργανισμό και όλοι πρέπει να εργαστούν για την επίτευξη του
σκοπού αυτού.
Τα δεκατέσσερα τροποποιημένα σημεία του Deming σε συνάρτηση με τις
αρχικές διατυπώσεις των απόψεών του για την ποιότητα, αλλά και με τις
προτάσεις που έθεσαν οι υπόλοιποι «μεγάλοι» της ποιότητας, συνιστούν τον
τρόπο μετάβασης από την φιλοσοφία της ποιότητας στην εκπαίδευση, στην
φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών.

3. Ολική Ποιότητα και Εκπαίδευση
Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που λειτουργεί σε περιβάλλον και
φιλοσοφία ολικής ποιότητας βασίζεται σε ορισμένα κριτήρια – θεμέλια, τα
οποία συνιστούν την βάση για οποιαδήποτε πρωτοβουλία ποιότητας. Τα
κριτήρια αυτά ονομάζονται «κολώνες της ποιότητας» (Dahlgaard ,Kristensen
& Gopal, 1995, p.445) και συνιστούν την πυραμίδα της ποιότητας για τους
εκπαιδευτικούς και όχι μόνο οργανισμούς. Τα παραπάνω μπορούν να
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παρασταθούν σχηματικά όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 2 (Comenius 94316,
2003, p.8).

Σχολεία Ολικής Ποιότητας
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Αξίες και Πεποιθήσεις
Εικόνα 2: Πυραμίδα Ολικής Ποιότητας

Μια πρόχειρη ανάλυση των παραγόντων που αποτελούν τους στυλοβάτες
του σχολείου ολικής ποιότητας, οδηγεί στα εξής συμπεράσματα:

Εστίαση στον πελάτη:

Η μετατροπή ενός σχολείου σε εκπαιδευτικό

οργανισμό που υιοθετεί φιλοσοφία ολικής ποιότητας ολικής ποιότητας απαιτεί
την ανάπτυξη στενών σχέσεων με τους πελάτες. Σε έναν τέτοιο οργανισμό
όλοι είναι πελάτες αλλά και προμηθευτές. Τα σχολεία έχουν τόσο εσωτερικούς
όσο και εξωτερικούς πελάτες. Οι εσωτερικοί πελάτες είναι οι γονείς, οι
μαθητές, οι καθηγητές, η διοίκηση, το προσωπικό και το σχολικό συμβούλιο.
Όλοι αυτοί αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι εξωτερικοί
πελάτες είναι η κοινωνία, οι εργοδότες, οι οικογένειες, ο στρατός και τα
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ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης. Όλοι αυτοί δεν ανήκουν στον εκπαιδευτικό
οργανισμό.

Συνολική συμμετοχή: Ο καθένας πρέπει να συμμετέχει στην διαδικασία
μετάβασης

στην

ποιότητα. Η ποιότητα

απαιτεί

ότι

όλοι πρέπει

να

συνεισφέρουν στην προσπάθεια για ποιότητα.

Μετρήσεις: Τα σχολεία δεν μπορούν να φτάσουν τα πρότυπα που θέτει η
κοινωνία, εκτός αν διαθέτουν ένα σύστημα καταγραφής της προόδου που
επιτελείται, ως προς την επίτευξη αυτών των προτύπων.

Δέσμευση:

Οι επιθεωρητές των σχολείων και το σχολικό συμβούλιο,

πρέπει να είναι δεσμευμένοι στην ποιότητα. Εάν δεν είναι, η διαδικασία
μετάβασης στην ποιότητα δεν θα πρέπει καν να ξεκινήσει, διότι είναι
καταδικασμένη να αποτύχει. Όλοι πρέπει να υποστηρίζουν την προσπάθεια για
ποιότητα. Η ποιότητα είναι μια αλλαγή στην κουλτούρα, που προκαλεί έναν
οργανισμό να αλλάξει, και η διοίκηση πρέπει να υποστηρίζει την διαδικασία
της αλλαγής παρέχοντας στους ανθρώπους την εκπαίδευση, τα εργαλεία, τα
συστήματα και τις διαδικασίες που προκρίνουν την ποιότητα.

Συνεχής Βελτίωση: Τα σχολεία πρέπει να ενεργούν καλύτερα αύριο, σε
σχέση με το πώς ενεργούσαν χθες ή σήμερα. Οι επαγγελματίες της
εκπαίδευσης πρέπει συνεχώς να εφευρίσκουν μεθόδους που εμποδίζουν την
ανάπτυξη προβλημάτων εξ αρχής και που οδηγούν στην βελτίωση.
Μία άλλη προσέγγιση για την πυραμίδα ολικής ποιότητας δίδεται στην
εικόνα 3 (Dahlgaard ,Kristensen & Gopal, 1995, p.446), όπου πλέον ένας από
τους στυλοβάτες της θεώρησης της εικόνας 2, λαμβάνει περισσότερο
βαρύνουσα θέση και μετακινείται στην βάση της πυραμίδας. Το κριτήριο αυτό,
είναι η δέσμευση της διοίκησης στην φιλοσοφία ολικής ποιότητας, παράγοντας
ο οποίος είναι προϋπόθεση για έναν οργανισμό που θέλει να εφαρμόσει ένα
τέτοιο τρόπο διοίκησης.
Πριν αναλυθούν οι παραπάνω θεμέλιοι λίθοι της ολικής ποιότητας θα
πρέπει να γίνει ξεκάθαρο τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας στην Εκπαίδευση. Σίγουρα υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών
και δεδομένων που αφορούν την ολική ποιότητα, ωστόσο λίγοι είναι οι
ορισμοί που προσεγγίζουν ξεκάθαρα την ουσία της. Στην πράξη, η χρήση της
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πινακίδας «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» μπορεί να διαφέρει στον τρόπο
εφαρμογής της από τον έναν εκπαιδευτικό οργανισμό στον άλλον. Μεγάλο
μέρος αυτής της παρεξήγησης οφείλεται στην λανθασμένη κατανόηση του
όρου ολική ποιότητα.

Εστίαση στον πελάτη και στον
εργαζόμενο

Συνεχής Βελτίωση
Συνολική Συμμετοχή

Εστίαση στα
δεδομένα

Δέσμευση Διοίκησης

Εικόνα 3: Πυραμίδα Ολικής Ποιότητας

Συγκεκριμένα Δ.Ο.Π. δεν είναι ποιοτικός έλεγχος (Quong & Walker, 1996,
p. 221). Ο ποιοτικός έλεγχος είναι απλά μια διαδικασία ελέγχου του τελικού
προϊόντος ή υπηρεσίας σε σχέση με κάποια δεδομένα πρότυπα. Στην
εκπαίδευση παραδείγματος χάριν, ένας τύπος ποιοτικού ελέγχου είναι η
εξέταση

των

μαθητών

με

κάποιο

είδος

γραπτών

ή

προφορικών

διαγωνισμάτων, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, από εξωτερικούς εξεταστές.
Τυπικό παράδειγμα τέτοιου ελέγχου είναι η εισαγωγικές εξετάσεις

του

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, για την πρόσβαση των μαθητών από
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την

δευτεροβάθμια

στην

τριτοβάθμια

εκπαίδευση.

Ένας

τέτοιος

μονοδιάστατος έλεγχος αντιτίθεται στην ουσία της ολικής ποιότητας.
Επίσης Δ.Ο.Π. δεν είναι απλά διασφάλιση ποιότητας (Quong & Walker,
1996, p. 222), αν και η διαδικασία εφαρμογής της η Δ.Ο.Π. μπορεί να περιέχει
και την διασφάλιση ποιότητας. Μια εκδοχή της διασφάλισης ποιότητας, είναι η
σύγκριση των λειτουργικών διαδικασιών του οργανισμού με μια δέσμη
λειτουργικών, τοπικών, εθνικών ή παγκόσμιων προτύπων, μεθόδων και
ποιοτικών προϋποθέσεων από ένα ειδικό σώμα, συνδυαζόμενη με μια
διαδικασία επιθεωρήσεων ή αξιολογήσεων που εξετάζει το μέτρο στο οποίο
προσεγγίζονται αυτά τα πρότυπα. Στην εκπαίδευση, η διασφάλιση της
ποιότητας μπορεί να ενσαρκωθεί από ένα κεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα που
επιβάλλει διαδικασίες διδασκαλίας και εκμάθησης στα σχολεία, τα οποία
επιθεωρούνται ως προς την προσέγγιση των καθιερωμένων προτύπων.
Η Διοίκηση Ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση πρέπει να βασιστεί στην
φιλοσοφία των πέντε θεμέλιων λίθων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, και να
μπολιαστεί στην συνείδηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού οργανισμού.
Αναλυτικά οι κρίσιμοι αυτοί παράγοντες αναλύονται παρακάτω.

3.1 Δέσμευση της Διοίκησης

Η ανάλυση των πέντε κρίσιμων παραγόντων για την Δ.Ο.Π στην
εκπαίδευση θα γίνει με βάση το σχήμα της εικόνας 3. Όπως φαίνεται από την
πυραμίδα της ολικής ποιότητας η δέσμευση της διοίκησης (ή πιο σύντομα
ηγεσία), βρίσκεται στην βάση της πυραμίδας. Η θέση αυτή δεν είναι τυχαία
καθώς η ηγεσία είναι η βάση και τα θεμέλια της ολικής ποιότητας. Χωρίς την
δέσμευση της ηγεσίας είναι αδύνατο να εφαρμοστεί η φιλοσοφία της Δ.Ο.Π σε
ένα εκπαιδευτικό οργανισμό.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ηγεσία αποτελεί δομικό στοιχείο της Δ.Ο.Π,
ωστόσο οι απόψεις διαφέρουν αρκετά ως προς τον τρόπο συσχετισμού της
ηγεσίας με την ολική ποιότητα. Η ανάλυση που θα δοθεί εδώ βασίζεται στον
κύκλο του Deming (εικόνα 4), δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα
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μοντέλο ηγεσίας για την εφαρμογή της Δ.Ο.Π στους εκπαιδευτικούς
οργανισμούς (Dahlgaard ,Kristensen & Gopal, 1995, p.447).

Plan

Act
Στόχοι,
Πολιτική

Προγραμματισμός

Επικοινωνία

Προτάσεις

Κίνητρα

Έλεγχος
Ολικής Ποιότητας

Εκπαίδευση

Επιθεώρηση
Σχεδιασμού

Do

Check

Εικόνα 4: Ένα Plan – Do – Check – Act μοντέλο ηγεσίας

Με βάση λοιπόν το σχεδιάγραμμα της εικόνας 4, θα γίνει η ανάλυση του
συγκεκριμένου μοντέλου ηγεσίας ως προς το αποτέλεσμα που είναι η συνεχής
και αποτελεσματική βελτίωση της ποιότητας. Βελτιώσεις αυτού του είδους
ξεκινάν πάντα με ένα καλό σχέδιο (Plan), κατόπιν οι απαραίτητες διαδικασίες
που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να πάρει το σχέδιο σάρκα και οστά
μπαίνουν σε εφαρμογή (Do). Τα αποτελέσματα του προηγούμενου σταδίου
πρέπει να ελεγχθούν (Check), και να αξιοποιηθούν δημιουργικά ώστε να
αντιμετωπιστούν κατάλληλα οι αιτίες των αρνητικών αποτελεσμάτων. Μετά
την κατανόηση των αποτελεσμάτων είναι δυνατή η λήψη κατάλληλων μέτρων
– ενεργειών (Act) που θα έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας.
Αρχικός στόχος είναι να ξεκινήσει το «γρανάζι» της εικόνας 4 να λειτουργεί
και να επαναλαμβάνεται, και αυτό γίνεται αρχικά εφικτό με ένα καλό
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προγραμματισμό. Στην ουσία, όταν εφαρμόζονται πρακτικές Δ.Ο.Π, το ζωτικό
στοιχείο για ένα σωστό σχεδιασμό είναι να τεθούν οι σωστοί ποιοτικοί στόχοι,
ποιοτικές πολιτικές και ποιοτικός προγραμματισμός, σε άμεση συνέπεια και
συνάρτηση με τις υπόλοιπες τέσσερις έδρες της ποιοτικής πυραμίδας. Πρέπει
οι στόχοι αυτοί να εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή και των υπόλοιπων
στοιχείων της Δ.Ο.Π και παράλληλα να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις
τους. Ακόμα και αν ο αρχικός προγραμματισμός δεν επιτυγχάνει κάτι τέτοιο,
είναι υποχρέωση της ηγεσίας να προσαρμόσει τους στόχους της προς αυτήν
την κατεύθυνση. Είναι επίσης απαραίτητο, αυτοί οι στόχοι και οι πολιτικές, να
είναι ξεκάθαροι και κατανοητοί σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους
μαθητές και γενικότερα σε όλους όσους απαρτίζουν τον εκπαιδευτικό
οργανισμό. Είναι εξίσου σημαντικό ότι ο συνολικός στόχος ποιότητας, π.χ. η
ικανοποίηση του πελάτη, να έχει γίνει κατανοητός και να είναι οπωσδήποτε
αποδεκτός από τους εργαζόμενους.
Σ’ αυτό το στάδιο οι ποιοτικοί στόχοι του οργανισμού, δίνουν σε όλους
τους εργαζόμενους σαφείς κατευθύνσεις για την συνολική ποιοτική πολιτική,
ενώ οι ποιοτικές διαδικασίες περιγράφουν με περισσότερη λεπτομέρεια τον
τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός πρόκειται να επιτύχει τον σκοπό του. Οι
ποιοτικές πολιτικές και διαδικασίες πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις
άλλες τέσσερις έδρες της ποιοτικής πυραμίδας.
Η επίτευξη των ποιοτικών στόχων και των ποιοτικών πολιτικών απαιτούν
την ύπαρξη ουσιωδών σχεδίων δράσης. Η εμπειρία που έχει αποκομιστεί από
τους παγκόσμιας εμβέλειας οργανισμούς που εφαρμόζουν πρακτικές Δ.Ο.Π,
δείχνει ότι όλοι οι οργανισμοί πρέπει να αντιμετωπίζουν με την ίδια
σοβαρότητα τόσο τα βραχυπρόθεσμα (μονοετή), όσο και τα μακροπρόθεσμα
προγράμματα ποιότητας. Τα τελευταία είναι τριετή προγράμματα τα οποία
επιθεωρούνται και αν χρειαστεί αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο. Η ίδια
πρακτική είναι αποτελεσματική και για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
Το επόμενο στάδιο αποτελείται από την πράξη (Do). Σε αυτή τη φάση του
μοντέλου ηγεσίας, η τελευταία είναι απαραίτητο να διαμηνύσει σε όλους τους
εμπλεκομένους και κυρίως στους εργαζομένους το σχεδιασμό που έκανε στην
πρώτη φάση του μοντέλου. Οι εργαζόμενοι με την σειρά τους πρέπει να είναι
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σε θέση να δεχτούν, να κατανοήσουν και να εναγκαλίσουν το πρόγραμμα,
στηριζόμενοι στα θεμέλια γνώσης που έχουν λάβει από το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που συγχρόνως πρέπει να έχουν παρακολουθήσει. Οι λέξεις
κλειδιά για την ηγεσία, σ’ αυτήν την φάση, πρέπει να είναι ενδυνάμωση και
ανάπτυξη πολιτικής.
Ακολουθεί, κατά σειρά στο μοντέλο ηγεσίας, ο έλεγχος των αρχικών
σχεδίων, διαμέσου μετρήσεων και ανάλυσης αποτελεσμάτων. Η φάση αυτή
ενσαρκώνεται με την βοήθεια σχεδίασης νέων προγραμμάτων υπηρεσιών,
(π.χ. νέων μαθημάτων) σε πολλά στάδια ανάπτυξης και μια επαλήθευση των
πρακτικών Δ.Ο.Π.
Η τελευταία εξέταση των προγραμμάτων Δ.Ο.Π. είναι πολύ σημαντική για
την διοίκηση, καθώς διαμέσου αυτού του ελέγχου γίνονται γνωστά τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός στην διάρκεια ανάπτυξης και
εφαρμογής της φιλοσοφίας ολικής ποιότητας. Η εξέταση της ολικής ποιότητας
ενσωματώνει μια σειρά ερωτήσεων που τίθενται από την διοίκηση προς τα
στελέχη και που βοηθούν να γίνει κατανοητή η πρόοδος που επιτεύχθει στον
οργανισμό σε συνάρτηση με το πρόγραμμα Δ.Ο.Π. Τέτοιες ερωτήσεις είναι της
παρακάτω μορφής (Dahlgaard ,Kristensen & Gopal, 1995, p.448):

1.

Πως έχουν αναγνωρισθεί οι πελάτες, τόσο οι εξωτερικοί όσο και οι
εσωτερικοί;

2.

Πως αναγνωρίσθηκαν οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών;

3.

Πως έχουμε ικανοποιήσει τους πελάτες;

4.

Τι

γνώμη έχουν οι πελάτες για τις υπηρεσίες μας (διδασκαλία και/ή

έρευνα), και πως έχει συλλεχθεί αυτή η πληροφορία;
Οι ερωτήσεις αυτής της μορφής επιτρέπουν την διοίκηση να ελέγξει κατά
πόσο

οι

εργαζόμενοι

ενός

εκπαιδευτικού

οργανισμού

προσπαθούν,

πραγματικά, να φτάσουν τους στόχους ποιότητας που τους έχουν τεθεί.
Επίσης, λαμβάνοντας και η ίδια μέρος στο πρόγραμμα, δείχνει την δέσμευση
και την ενεργό συμμετοχή της στην φιλοσοφία της ολικής ποιότητας που
προσπαθεί να εισάγει στον οργανισμό, καθώς και ότι έχει κατανοήσει πλήρως
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τις στρατηγικές της ολικής ποιότητας. Αυτή η ενεργός συμμετοχή της
διοίκησης έχει σημαντικά αποτελέσματα, σε όλο τον εκπαιδευτικό οργανισμό,
ιδιαίτερα όταν προσπαθήσει να υιοθετήσει νέα σχέδια ποιότητας. Οι υπόλοιποι
εργαζόμενοι θα θυμηθούν ότι οι πελάτες είναι η πρώτη προτεραιότητα του
οργανισμού και όχι τα προγράμματα ή αυτή καθαυτή η διδασκαλία.
Οι τρεις πρώτες φάσεις του μοντέλου, “Plan”, “Do” και “Check”,
αντικατοπτρίζουν την ηγεσία μοντέλου “top – down” που κυριαρχεί σε έναν
οργανισμό ολικής ποιότητας. Ωστόσο, η πραγματική συμμετοχή των
εσωτερικών και των εξωτερικών πελατών του οργανισμού, είναι ζωτικής
σημασίας εάν ο εκπαιδευτικός οργανισμός θέλει να τροποποιήσει την παρούσα
πολιτική ποιότητας που εφαρμόζει, ή θελήσει να εισάγει εντελώς νέους
ποιοτικούς στόχους και πολιτικές.
Η τέταρτη και τελευταία φάση του μοντέλου, η φάση “Act”, εισάγει μια
τέτοια

πολιτική

καθολικής

συμμετοχής.

Η

διοίκηση

οποιουδήποτε

εκπαιδευτικού οργανισμού, έχει το κρίσιμο έργο της δημιουργίας ενός
περιβάλλοντος

που

διασφαλίζει

ότι

οι

εργαζόμενοι

θα

δουλέψουν

αποτελεσματικά σε συνάρτηση με τους ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί,
και θα καταθέσουν προτάσεις σχετικά με βελτιώσεις ποιότητας. Έχει γίνει
κατανοητό πλέον, ότι η τα κίνητρα και η δέσμευση αυξάνουν όταν η διοίκηση
λαμβάνει υπόψη της και ενεργεί άμεσα σε σχέση με τις νέες ιδέες από τους
πελάτες, εσωτερικούς και εξωτερικούς,. Οι προτάσεις που τίθενται σε αυτή
την φάση, αποτελούν το εφαλτήριο για την δημιουργία ενός νέου σχεδίου,
άρα στην επανενεργοποίηση του κύκλου ποιότητας και την διασφάλιση της
αέναης λειτουργίας του.
Ένα κρίσιμο σημείο σε συνάρτηση με την Δ.Ο.Π, είναι η συνειδητοποίηση
ότι είναι αρκετά εύκολο να λέει κανείς ότι η Δ.Ο.Π απαιτεί την δέσμευση της
διοίκησης, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί πως θα πρέπει να
χειρίζεται την περαιτέρω διαδικασία εφαρμογής της Δ.Ο.Π.
Ο Deming είναι και πάλι ο άνθρωπος που έχει φτάσει εγγύτερα στην
διαμόρφωση

μιας

φορμαρισμένης

διαδικασίας

δράσης

της

διοίκησης.

Συγκεκριμένα στο 14ο σημείο του, όπως έχουν παρουσιαστεί παραπάνω,
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εισάγει ένα σχέδιο επτά σημείων για την εφαρμογή της Δ.Ο.Π (Dahlgaard
,Kristensen & Gopal, 1995, p.448-449). Συγκεκριμένα τα σημεία αυτά είναι:

1.

Η διοίκηση πρέπει να συμφωνεί σχετικά με τους στόχους, τις συνθήκες και
τα εμπόδια κατά την διαδικασία εφαρμογής της Δ.Ο.Π.

2.

Η διοίκηση πρέπει να έχει το κουράγιο να ξεπεράσει την παράδοση

3.

Κατά το χτίσιμο του νέου «οργανισμού ποιότητας» η διοίκηση πρέπει να
προσλάβει ένα στέλεχος, υπεύθυνο για τις ποιοτικές βελτιώσεις, το οποίο
θα βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με την ανώτατη διοίκηση.

4.

Η διοίκηση θα πρέπει, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να χτίσει ένα
οργανισμό, μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό, που θα συμβουλεύει τους
εμπλεκομένους στην διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης

5.

Η διοίκηση πρέπει να εξηγήσει στους εργαζόμενους, τον λόγο για τον
οποίο οι αλλαγές είναι επιβεβλημένες, και ότι αυτές οι αλλαγές θα
εμπλέκουν όλους μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό

6.

Η διοίκηση θα πρέπει να εξηγήσει, ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα και
οποιαδήποτε εργασία έχει τους δικούς της πελάτες και προμηθευτές, ακόμα
και αν πρόκειται για εργασίες εντός του εκπαιδευτικού οργανισμού

7.

Η διοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στον
εκπαιδευτικό οργανισμό θα συμμετάσχουν ενεργά σε κάποια ομάδα, και θα
απαιτείται από αυτούς πνεύμα ομαδικής εργασίας.
Τα παραπάνω σημεία κατορθώνουν να συμπεριλαμβάνουν τόσο την έννοια

της δέσμευσης της ηγεσίας και της διοίκησης στην φιλοσοφία της Δ.Ο.Π, όσο
και να αναφέρουν και να εμπλέκουν τις υπόλοιπες τέσσερις έδρες της
πυραμίδας ποιότητας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
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3.2 Εστίαση στον Πελάτη και στον Εργαζόμενο

Ο δεύτερος κατά σειρά παράγοντας, της πυραμίδας ποιότητας, είναι η
εστίαση στην ικανοποίηση του πελάτη. Οι πελάτες μπορούν να είναι τόσο
εξωτερικοί, όσο και εσωτερικοί, και το κύριο πρόβλημα είναι η αναγνώρισή
τους καθώς και η γνώση των προσδοκιών τους. Οι πελάτες είναι οι κυριότεροι
κριτές της ποιότητας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Υπάρχει η επιτακτική
ανάγκη

κατανόησης

των

γενικών,

αλλά

και

των

εξατομικευμένων

χαρακτηριστικών της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών που συνεισφέρουν
στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας, ώστε ως αποτέλεσμα να λαμβάνεται η
μέγιστη δυνατή πελατειακή ικανοποίηση αλλά και η ανάπτυξη μακροχρόνιων
πελατειακών σχέσεων.
Διαχωρίζοντας τους πελάτες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς, μπορούμε να
πούμε ότι την τελευταία κατηγορία, την απαρτίζουν οι μαθητές, η κοινωνία
καθώς και οι διάφοροι οργανισμοί στους οποίους οι απόφοιτοι του
εκπαιδευτικού

οργανισμού

θα συνεχίσουν

την

καριέρα

τους.

Τέτοιοι

οργανισμοί μπορεί να είναι είτε εκπαιδευτήρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εάν
οι απόφοιτοι προέρχονται από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είτε η αγορά
εργασίας εάν οι απόφοιτοι προέρχονται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αντίστοιχα οι εσωτερικοί πελάτες είναι οι γονείς, οι μαθητές, οι καθηγητές, η
διοίκηση, το προσωπικό και το σχολικό συμβούλιο. Άρα οι μαθητές
κατατάσσονται τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς πελάτες,
κατηγοριοποίηση η οποία εξαρτάται από τον ρόλο που έχει ο μαθητής σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι επίσης σημαντικό για τους μαθητές να
κατανοήσουν ότι για το εκπαιδευτικό σύστημα είναι τόσο πελάτες, όσο και
προμηθευτές. Άρα οι μαθητές δεν μπορούν να μεταβιβάσουν την καθολική
ευθύνη της εκπαίδευσης τους στους καθηγητές, αλλά πρέπει να αναλάβουν
παρόμοια υπευθυνότητα με σκοπό την επίτευξη του σκοπού της ποιοτικής
εκπαίδευσης. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως
προϊόντα του εκπαιδευτικού οργανισμού, καθώς το τελικό αποτέλεσμα ενός
συστήματος παιδείας, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι οι ίδιοι οι απόφοιτοί του.
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Άλλωστε πολλές μέθοδοι αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων στηρίζουν
την λειτουργία τους ακριβώς σ’ αυτήν την θεώρηση, ότι δηλαδή το τελικό
προϊόν του εκπαιδευτικού έργου είναι οι ίδιοι οι απόφοιτοι (Dahlgaard
,Kristensen & Gopal, 1995, p.449).
Είναι όμως αυτοί οι χαρακτηρισμοί για τους πελάτες του εκπαιδευτικού
συστήματος καθολικοί ή μοναδικοί; Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τους
μαθητές, που ψάχνουν για εκπαίδευση ή που παίρνουν μέρος σε μια δημόσια
εξέταση, ως πελάτες που ζητούν την υπηρεσία από το διδακτικό ή το
εξεταστικό σώμα. Είναι επίσης αλήθεια ότι – όπως και στην διασφάλιση
ποιότητας στην βιομηχανία – κάθε άτομο ή οργανισμός, είναι ταυτοχρόνως
τόσο πελάτης, όσο και προμηθευτής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Ένας
καθηγητής, ως ένα άτομο που προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης, είναι επίσης
και ένας γονιός που, ως πελάτης, περιμένει κάποια απτά αποτελέσματα από
την εκπαίδευση του παιδιού του. Το πανεπιστήμιο προμηθεύεται τους πόρους
του και τις υπηρεσίες του από τις εθνικές εκπαιδευτικές αρχές, από την μία
πλευρά, και από την άλλη παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους φοιτητές του,
που αποτελούν μέρος του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στην σύνθετη
διαδικασία της εκπαίδευσης και της μάθησης, τόσο οι μαθητές όσο και οι
καθηγητές, είναι και πελάτες και προμηθευτές (Mukherjee, 1995, p.571).
Η εστίαση στον πελάτη, ή στις απαιτήσεις του πελάτη δεν είναι ούτε
κάποια καινούργια, ούτε κάποια καινοτόμος ιδέα. Ωστόσο το επιπλέον στοιχείο
που εισάγει η Δ.Ο.Π στις σχέσεις οργανισμού και πελατών είναι ότι δεν βλέπει
τους πελάτες μονοδιάστατα, ως τους τελικούς αποδέκτες του προϊόντος ή
υπηρεσίας, αλλά εισάγει την έννοια του εσωτερικού πελάτη, αλλά και τις
δυναμικές σχέσεις μεταξύ των προμηθευτών του συστήματος, εσωτερικών και
εξωτερικών. Η ιδέα αυτή καλείται να δείξει ότι τόσο οι εργαζόμενοι σε έναν
εκπαιδευτικό οργανισμό, όσο και οι μαθητές, είναι μέρος των διαδικασιών του
εκπαιδευτικού ιδρύματος, και ότι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας γίνεται
εφικτή μόνο αν ο εκπαιδευτικός οργανισμός διαθέτει καλούς, αφοσιωμένους
και ικανοποιημένους εργαζόμενους και μαθητές.
Η διαδικασία για την ικανοποίηση των πελατών σε ένα εκπαιδευτικό, και
όχι μόνο, οργανισμό, περιγράφεται σχηματικά στο διάγραμμα της εικόνας 5
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(Evans & Lindsay, 2005, p.157). Η πηγή της διαδικασίας βελτίωσης της
ποιότητας, και κατά συνέπεια ικανοποίησης του πελάτη, ξεκινά από την
αναγνώριση των απαιτήσεων και αναγκών των πελατών, τόσο εξωτερικών όσο
και εσωτερικών. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του πελάτη δημιουργούν τον
παράγοντα της προσδοκόμενης ποιότητας. Την ποιότητα αυτή αναμένει να
λάβει ο πελάτης όταν του παραδοθεί το προϊόν ή στην προκειμένη περίπτωση
η υπηρεσία. Ο οργανισμός αναγνωρίζει αυτόν τον παράγοντα και προσπαθεί
να τον μεταφράσει σε προδιαγραφές για την υπηρεσία που θα παρέχει.

Ανάγκες και απαιτήσεις πελάτη
(προσδοκόμενη ποιότητα)

Αναγνώριση των αναγκών του

Μετάφραση σε προδιαγραφές της
υπηρεσίας

Αποτέλεσμα – Υπηρεσία
(πραγματική ποιότητα)

Αποδοχή από τον πελάτη
(αντιληπτή ποιότητα)
Μετρήσεις και αποτελέσματα

Εικόνα 5: Κύκλος Ποιότητας εστιασμένος στον πελάτη
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Η πραγματική ποιότητα, είναι το αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας
και της ποιότητας που παραδίδεται στον πελάτη. Ωστόσο η πραγματική
ποιότητα μπορεί να διαφέρει από την προσδοκόμενη, εάν οι αρχικές
πληροφορίες εμπεριέχουν κάποιο σφάλμα, ή το σφάλμα αυτό προέκυψε κατά
την διάρκεια της μετατροπής τους σε προδιαγραφές. Στην συνέχεια οι πελάτες
θα λάβουν το προϊόν ή την υπηρεσία, και θα αναπτύξουν μια δική τους
αντίληψη για την ποιότητα, οπότε εισέρχεται ένας νέος παράγοντας, η
αντιληπτή ποιότητα. Ο παράγοντας αυτός προκύπτει από την άμεση σύγκριση
της αναμενόμενης, με την πραγματική ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται
από τον εκπαιδευτικό οργανισμό.
Για να γίνουν κατανοητές αυτές οι σχέσεις αλληλεπίδρασης, μεταξύ των
πελατών και του εκπαιδευτικού οργανισμού, και που ως αποτέλεσμα έχουν
τον παραπάνω κύκλο ποιότητας, απαιτείται ένα σύστημα καταμέτρησης της
ικανοποίησης των πελατών, και στην συνέχεια η άρτια εκμετάλλευση αυτών
των πληροφοριών με σκοπό την βελτίωση. Η βελτίωση στην ποιότητα είναι
εφικτή, μόνο αν η διοίκηση προσεγγίσει τις διαδικασίες με το μάτι του πελάτη
και όχι από την σκοπιά του εσωτερικού οργανισμού. Σε περίπτωση που ο
οργανισμός εστιάζει την προσοχή του περισσότερο σε τομείς όπως τα
προγράμματα και το κόστος παραγωγής, την παραγωγικότητα ή την ποσότητα
παραγωγής, αντί να εστιάζει στην ευκολία χρήσης του προϊόντος, την
διαθεσιμότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ή το κόστος κτήσης και
χρήσης, είναι δύσκολο να υιοθετηθεί μια φιλοσοφία ικανοποίησης του πελάτη.
Ο οργανισμός πρέπει πρώτα από όλα να διασφαλίσει ότι οι ανάγκες του
πελάτη ικανοποιούνται, ή προσπερνιούνται τόσο κατά την διάρκεια των
διαδικασιών σχεδίασης, όσο και παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας
(Evans & Lindsay, 2005, p.157-158).

3.2.1 Βελτίωση μέσα από τους πελάτες

Πολλές από τις μελέτες προσπαθούν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα,
για ποιόν λόγο οι γονείς ή τα παιδιά τους επιλέγουν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα
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εξ αρχής, πριν ακόμα αρχίσουν να γνωρίζουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το
σχολείο. Η Δ.Ο.Π προσπαθεί να μελετήσει ποια είναι η αλληλεπίδραση του
εκπαιδευτικού οργανισμού με τους πελάτες του, και κατά πόσο είναι αυτοί
ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται, αφού έχουν κάνει
το πρώτο βήμα επιλογής του σχολικού οργανισμού.
Παρακάτω θα εξεταστεί η ικανοποίηση του πελάτη, ως δείκτης της
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού. Θα
γίνει

η

προσπάθεια

σύνδεσης

του

εσωτερικού

και

του

εσωτερικού

περιβάλλοντος του οργανισμού, με ένα σύστημα αλληλεπιδράσεων μεταξύ
πελάτη και προμηθευτή, πάντοτε στηριζόμενοι στις αρχές της Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι πελάτες του εκπαιδευτικού οργανισμού
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς, με τις
αντίστοιχες ομάδες ατόμων που επηρεάζουν τον οργανισμό να έχουν αναλυθεί
παραπάνω. Ωστόσο από αυτές τις ομάδες, μπορούν να επιλεχθούν τρεις που
διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στον εκπαιδευτικό οργανισμό και που
αποτελούν τον κύριο στόχο στις πολιτικές ικανοποίησης των πελατών. Οι τρεις
αυτές ομάδες είναι οι μαθητές, οι γονείς τους και τέλος οι καθηγητές του
εκπαιδευτικού οργανισμού. Η έρευνα για την ικανοποίηση του πελάτη πρέπει
να εστιάσει πρωτίστως σε αυτές τις τρεις ομάδες και στην συνέχεια να
προχωρήσει στις υπόλοιπες ομάδες που αποτελούν τους πελάτες του
εκπαιδευτικού οργανισμού, όπως η ευρύτερη κοινωνία, το μη διδακτικό
προσωπικό, η αγορά εργασίας κ.α.
Η

προσπάθεια

συλλογής

πληροφοριών

για

την

ικανοποίηση

των

συγκεκριμένων πελατειακών ομάδων, βασίζει την λειτουργία της στο κύκλο
ποιότητας της εικόνας 5. Σκοπός ενός τέτοιου προγράμματος είναι η συλλογή
πληροφοριών, με σκοπό την πλήρη επίγνωση των αναγκών των πελατών, και
στην συνέχεια την δημιουργία προγραμμάτων βελτίωσης. Με την ίδια
διαδικασία γίνεται μέτρηση της ανάδρασης του προγράμματος, με σκοπό την
κυκλική και συνεχή βελτίωση της ποιότητας στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Οι
πληροφορίες που συλλέγονται από τους μαθητές, τους γονείς και τους
καθηγητές, διαμέσου συγκεκριμένων ερωτηματολογίων, αποτελούν την βάση
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δεδομένων που περνά στην διοίκηση με σκοπό την επεξεργασία και την
ανάπτυξη των διαδικασιών βελτίωσης.
Η συλλογή των πληροφοριών μπορεί να γίνει μέσω ερωτηματολογίων, τα
οποία σε τακτά και έκτακτα χρονικά διαστήματα διαβιβάζονται προς
συμπλήρωση στις ομάδες στόχους που αναφέρθηκαν παραπάνω, ήτοι στους
μαθητές, στους καθηγητές και στους γονείς τους. Τα ερωτηματολόγια αυτά
εμπεριέχουν πλήθος ερωτήσεων που για κάθε μια από τις ομάδες στόχους
καλύπτουν τους εξής τομείς ενδιαφέροντος (Davies & Ellison, 1995, p.6):



Μαθητές

1.

Ποιότητα διδασκαλίας και εκμάθησης

2.

Ικανοποίηση σε σχέση με το προσωπικό του εκπαιδευτικού οργανισμού

3.

Επικοινωνία

4.

Πρότυπα συμπεριφοράς των μαθητών

5.

Ποιότητα της κτιριακής υποδομής

6.

Γενικοί παράγοντες και συνολική ικανοποίηση από τον εκπαιδευτικό
οργανισμό

7.

Ισομερή και δίκαια κατανομή των ευκαιριών σε όλους τους μαθητές



Γονείς

1.

Ποιότητα διδασκαλίας και εκμάθησης

2.

Ικανοποίηση σε σχέση με το προσωπικό του εκπαιδευτικού οργανισμού

3.

Επικοινωνία

4.

Πρότυπα συμπεριφοράς των μαθητών

5.

Ποιότητα της κτιριακής υποδομής

6.

Γενικοί παράγοντες και συνολική ικανοποίηση από τον εκπαιδευτικό
οργανισμό

7.

Ο ρόλος των διοικούντων εντός του εκπαιδευτικού οργανισμού



Καθηγητές

1.

Επικοινωνία μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό

2.

Ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος για το προσωπικό
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3.

Το επαγγελματικό περιβάλλον στον εκπαιδευτικό οργανισμό

4.

Ποιότητα της εκπαίδευσης που παραδίδεται από τον εκπαιδευτικό
οργανισμό

5.

Επαγγελματική υποστήριξη που παρέχεται στους καθηγητές

6.

Ο ρόλος της διοίκησης

7.

Γενική ικανοποίηση από τον εκπαιδευτικό οργανισμό
Όταν τα δεδομένα συλλεχθούν και αναλυθούν, πρέπει να παρουσιαστούν

τόσο στο διοικητικό σώμα όσο και στο διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό,
καθώς επίσης, σε μορφή περίληψης, και στους γονείς και στους μαθητές,
συμβαδίζοντας πλήρως με το πνεύμα καθολικής συμμετοχής που υιοθετεί η
Δ.Ο.Π. Μετά από την συλλογή των προτάσεων από τους εμπλεκομένους
φορείς, αναγνωρίζονται

τα κυριότερα

σημεία που χρίζουν

βελτίωση,

καταστρώνεται ένα σχέδιο δράσης και στην συνέχεια τίθεται σε εφαρμογή. Με
την επανάληψη της προηγούμενης διαδικασίας, εξασφαλίζεται η συλλογή
πληροφοριών για την πρόοδο που σημειώνει ο οργανισμός σε σχέση με την
ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών, οπότε και λειτουργεί ο κύκλος
ποιότητας που οδηγεί στην συνεχή βελτίωση.

3.3 Εστίαση στα Δεδομένα

Η συγκεκριμένη έδρα της πυραμίδας ποιότητας, αναφέρεται κατά κύριο
λόγο στις μετρήσεις που πρέπει να γίνουν από έναν εκπαιδευτικό οργανισμό,
με σκοπό την συλλογή πληροφοριών για την υποβοήθηση της διαδικασίας
συνεχούς βελτίωσης και του κύκλου ποιότητας. Υπάρχουν δύο κύρια είδη
μετρήσεων (Dahlgaard ,Kristensen & Gopal, 1995, p.450):

1.

Εσωτερικές μετρήσεις

2.

Εξωτερικές μετρήσεις
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Οι εσωτερικές μετρήσεις έχουν ως κύριο σκοπό να καταγράψουν τις
κομβικές διαδικασίες που εκτελούνται σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, καθώς
επίσης και την ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη, όπως αυτός έχει οριστεί
παραπάνω. Στόχος των εξωτερικών μετρήσεων είναι η καταγραφή της
ικανοποίησης του εξωτερικού πελάτη, και της συνολικής απήχησης των
υπηρεσιών που προσφέρει ο εκπαιδευτικός οργανισμός στην κοινωνία. Το
είδος των μετρήσεων τελικά που απαιτούνται να γίνουν, για την υποβοήθηση
της φιλοσοφίας της Δ.Ο.Π, είναι τα εξής (Kristensen, Dahlgaard & Kanji, 1992,
p.3):

1.

Ικανοποίηση εξωτερικού πελάτη (CSI: Customer Satisfaction Index)

2.

Ικανοποίηση εσωτερικού πελάτη (ESI: Employee Satisfaction Index)

3.

Υπόλοιπες

μετρήσεις

ποιότητας

των

εσωτερικών

διαδικασιών

του

εκπαιδευτικού οργανισμού, οι οποίες συνήθως ονομάζονται quality check
points
Η διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού,
όταν βασίζεται στην συλλογή πληροφοριών, στηρίζεται κυρίως σε τρία
στοιχεία, τα οποία σχηματίζουν ένα στέρεο θεμέλιο λίθο προς αυτήν την
κατεύθυνση. Τα τρία αυτά στοιχεία είναι η διαθεσιμότητα των πληροφοριών,
η χρήση τους και οι διαδικασίες benchmarking (Comenius 94316, 2003, p.43).
Η διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων πληροφοριών, που μπορούν να
οδηγήσουν

στην

ενεργοποίηση

των

μηχανισμών

βελτίωσης,

είναι

προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη και εφαρμογή, αποτελεσματικών και
αποδοτικών πολιτικών διοίκησης. Η χρήση αυτών των πληροφοριών, βοηθά
τον εκπαιδευτικό οργανισμό να επιτύχει στην εφαρμογή των παραπάνω
πολιτικών. Τέλος οι διαδικασίες benchmarking, είτε αναφερόμαστε σε
εσωτερικό benchmarking είτε σε εξωτερικό, βοηθούν τον οργανισμό να
αναγνωρίσει, να κατανοήσει και να υιοθετήσει εξέχουσες πολιτικές διοίκησης
από τους ηγέτες του κλάδου, άρα και τους ισχυρότερους ανταγωνιστές. Όταν
η σύγκριση γίνεται με τους καλύτερους, ο οργανισμός μπορεί να βελτιωθεί
τόσο στις προσφερόμενες υπηρεσίες, όσο και στις εσωτερικές διαδικασίες.
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Με βάση το γεγονός ότι η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί τον
ακρογωνιαίο

λίθο

της

ολικής

ποιότητας,

και

επίσης

με

βάση

την

σημαντικότητα που έχουν για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό οι εσωτερικοί και
οι εξωτερικοί πελάτες, και δη οι μαθητές που όπως προαναφέρθηκε έχουν
διπλή

υπόσταση,

είναι

φανερό

ότι

η

συλλογή

πληροφοριών

είναι

σημαντικότατη λειτουργία ενός σχολείου ολικής ποιότητας. Οι πληροφορίες
αυτές πρέπει να συλλέγονται και να αναλύονται, με σκοπό την βελτίωση της
ποιότητας, άρα κατά συνέπεια και της ικανοποίησης των πελατών.
Η ικανοποίηση του πελάτη δεν αποτελεί μια στατική διαδικασία. Είναι
μάλλον μια διαδικασία συνεχής, κυκλική που σκοπό έχει την συνεχή βελτίωση
του οργανισμού. Άρα οι πληροφορίες που συλλέγονται και αναλύονται, δεν
αποτελούν ένα πρόγραμμα της διοίκησης με ημερομηνία λήξης. Η διαδικασία
αυτή είναι μια συνεχής προσπάθεια, η οποία απαιτεί συγκεκριμένα εργαλεία
για να εξασφαλιστεί η ορθή της λειτουργία. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι η
δημιουργία σταθμών ελέγχου και σταθμών επίβλεψης της ποιότητας. Ο
σταθμός ελέγχου αποτελεί το σημείο συγκέντρωσης των πληροφοριών. Οι
πληροφορίες
βελτίωσης.

συλλέγονται,
Στα

σημεία

αναλύονται
ελέγχου

και

προτείνονται

πραγματοποιείται

η

διαδικασίες

μέτρηση

των

αποτελεσμάτων που προκύπτουν τόσο από τις εσωτερικές διαδικασίες,
σχετιζόμενες με τον εσωτερικό πελάτη, όσο και από τις παραγόμενες
υπηρεσίες, σχετιζόμενες με τον εξωτερικό πελάτη. Τα σημεία ελέγχου δεν
είναι σταθερά αλλά διαφέρουν από τον έναν εκπαιδευτικό οργανισμό στον
άλλον, αναλόγως με το είδος των υπηρεσιών που προσφέρουν οι τελευταίοι.
Επίσης τα σημεία ελέγχου διαφέρουν αναλόγως και της λεπτομέρειας των
πληροφοριών που παρέχονται. Εάν π.χ. ο εκπαιδευτικός οργανισμός θεωρηθεί
ως μία και μόνο διαδικασία, που εισάγει ως πρώτη ύλη μαθητές και εξάγει
αποφοίτους, δεν χρειάζεται παρά μόνο ένα σημείο ελέγχου για να γίνει η
περιγραφή του οργανισμού.
Η Δ.Ο.Π, όπως έχει προαναφερθεί, αποτελεί έναν τρόπο διοίκησης
βασισμένο στις διαδικασίες, όπου όλοι οι παράγοντες που συνιστούν τον
εκπαιδευτικό οργανισμό, εσωτερικοί και εξωτερικοί, πρέπει να είναι σε συνεχή
εγρήγορση για την αντιμετώπιση και βελτίωση των διαδικασιών που
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αποτυγχάνουν. Τα σημεία επίβλεψης έρχονται να καλύψουν ακριβώς το κενό
που αφήνουν τα σημεία ελέγχου σε αυτήν την διαδικασία. Ενώ λοιπόν τα
σημεία ελέγχου αποτελούν επεξεργάζονται τις πληροφορίες που έχουν ως
βάση τα αποτελέσματα των διαδικασιών, τα σημεία επίβλεψης εξετάζουν την
φύση της διαδικασίας. Από τα πολλά χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να
διαθέτει μια διαδικασία, πρέπει να επιλεχθούν οι πλέον σημαντικές για
περεταίρω ανάλυση και βελτίωση. Μετά την επίτευξη του αρχικού σκοπού
μπορούν να συμπεριληφθούν και οι υπόλοιπες παράμετροι προς βελτίωση,
στην διαδικασία λειτουργία του σημείου επίβλεψης. Είναι σημαντικό να
υπενθυμιστεί η συνεχής και κυκλική λειτουργία των σημείων επίβλεψης που
σκοπό έχουν την συνεχή βελτίωση. Όλα τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν
άμεσα τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας, αποτελούν εν δυνάμει την βάση για
την δημιουργία σημείων επίβλεψης. Είναι επίσης φανερό ότι ένα σημείο
ελέγχου μιας διαδικασίας, μπορεί να αποτελέσει το σημείο επίβλεψης μιας
άλλης, εφόσον αυτές αποτελούν αλυσίδα στο περίπλοκο σύστημα διαδικασιών
ενός εκπαιδευτικού οργανισμού ολικής ποιότητας. Ο καθορισμός των σημείων
και ο διαχωρισμός τους σε σημεία ελέγχου και επίβλεψης, εξαρτάται άμεσα
από τον όγκο της λεπτομέρειας των πληροφοριών που συλλέγονται στον
οργανισμό.

3.4 Συνεχής Βελτίωση

Η ποιότητα και η συνεχής βελτίωση της μέσω των διαδικασιών, αποτελούν
θεμέλια της Δ.Ο.Π και βέβαια δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο περιεχόμενο, εκτός
και αν ορισθούν με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη (Φασουλής,
2001, p.190).
Η σημαντικότητα αυτού του παρά

γοντα, που αποτελεί την τρίτη έδρα

της πυραμίδας ποιότητας, έχει επισημανθεί επανειλημμένως, από όλους
σχεδόν τους πατέρες της Δ.Ο.Π. Μάλιστα έχουν υπάρξει ορισμοί της
ποιότητας οι οποίοι στηρίζονται στην βάση της βελτίωσης. Π.χ. ποιότητα είναι
οτιδήποτε μπορεί να βελτιωθεί (Imai, 1986). Μπορεί να γίνει κατανοητή η
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άμεση σύνδεση του παράγοντα της συνεχούς βελτίωσης, με την φιλοσοφία
της Δ.Ο.Π, και να αποδοθεί ο χαρακτηρισμός ακρογωνιαίος λίθος της Δ.Ο.Π
στον παράγοντα αυτόν.
Η συνεχής βελτίωση, ως παράγοντας, εστιάζει σε δυο κύριους στόχους
(Dahlgaard ,Kristensen & Gopal, 1995, p.451):

1.

Την βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας

2.

Την βελτίωση της εξωτερικής ποιότητας
Σκοπός των βελτιώσεων της εσωτερικής ποιότητας, είναι κυρίως η μείωση

των σφαλμάτων και των προβλημάτων των διαδικασιών που διέπουν την
εσωτερική λειτουργία του οργανισμού. Με αυτό τον τρόπο καθίστανται οι
διαδικασίες περισσότερο ομαλές και μακροπρόθεσμα μειώνονται τα κόστη.
Από την άλλη πλευρά, η βελτίωση της εξωτερικής ποιότητας στοχεύει στους
εξωτερικούς πελάτες και στην τελική υπηρεσία που παραδίδει ο εκπαιδευτικός
οργανισμός.

Με

την

αύξηση

της

ποιότητας

του

τελικού

προϊόντος

επιτυγχάνεται και η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του εξωτερικού πελάτη,
που αποτελεί και βασικότατο στόχο της φιλοσοφίας Δ.Ο.Π. Για να γίνει εφικτό
κάτι τέτοιο, αναπτύσσονται νέες μέθοδοι διδασκαλίας, διδάσκονται νέα
μαθήματα και εν τελικά βελτιώνεται εν γένει η εικόνα του τελικού προϊόντος –
υπηρεσίας.
Η βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας, όπως ορίστηκε παραπάνω, στοχεύει
κατά ένα μεγάλο ποσοστό, στην ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη, της
άλλης δηλαδή μεγάλης ομάδας πελατών του εκπαιδευτικού οργανισμού. Η
ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη, συνδέεται άμεσα με όρους όπως
ικανοποίηση από την εργασία, συμμετοχική εργασία, ικανοποίηση από την
καριέρα και οργανωσιακή δέσμευση, όροι οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι της φιλοσοφίας Δ.Ο.Π. Οι Karia και Asaari, σε μια έρευνα που
πραγματοποίησαν, προσπάθησαν να αποδείξουν με στατιστικές μεθόδους την
εξάρτηση των παραπάνω παραγόντων με την συνεχή βελτίωση της ποιότητας.
Στην έρευνα αυτή ανεξάρτητες μεταβλητές αποτελούσαν πολλά από τα
κριτήρια που δίδονται για την βελτίωση της ποιότητας σε έναν οργανισμό, από
τα αντίστοιχα βραβεία ποιότητας Malcolm Baldridge και Industry Excellence
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Award. Συγκεκριμένα τα κριτήρια αυτά είναι: πολιτικές διοίκησης ποιότητας,
εκπαίδευση,

έλεγχος

ποιότητας,

προγράμματα

βελτίωσης

ποιότητας,

συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης, πληροφορίες και δεδομένα διοίκησης,
διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, ικανοποίηση του πελάτη, και οδηγούν στην
ουσιαστική ανεξάρτητη μεταβλητή, τις πολιτικές συνεχούς βελτίωσης.
Οι

εξαρτημένες

μεταβλητές

εστιάζουν

σε

παράγοντες

εργασιακής

συμπεριφοράς. Οι παράγοντες αυτοί είναι, ικανοποίηση από την εργασία,
συμμετοχική εργασία, ικανοποίηση από την καριέρα και οργανωσιακή
δέσμευση. Σκοπός του προγράμματος είναι να αποδειχθεί η άμεση σύνδεση
της συνεχούς βελτίωσης με τους παραπάνω παράγοντες, σε μια σχέση
εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών. Σχηματικά το πρόγραμμα
αποσκοπεί στην παρακάτω διασύνδεση (Karia & Asaari, 2003, p.4):

Ανεξάρτητες Μεταβλητές

Συνεχής βελτίωση και
αποτροπή προβλημάτων

Εξαρτημένες Μεταβλητές

ικανοποίηση από την εργασία
συμμετοχική εργασία
ικανοποίηση από την καριέρα
οργανωσιακή δέσμευση

Εικόνα 6: Στόχος Έρευνας

Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο που τέθηκε παραπάνω εξετάστηκαν
τέσσερις υποθέσεις:
Υ1: Η συνεχής βελτίωση και αποτροπή προβλημάτων οδηγεί σε θετική
επίδραση στην συμμετοχική εργασία
Υ2: Η συνεχής βελτίωση και αποτροπή προβλημάτων οδηγεί σε θετική
επίδραση στην ικανοποίηση από την εργασία
Υ3: Η συνεχής βελτίωση και αποτροπή προβλημάτων οδηγεί σε θετική
επίδραση στην ικανοποίηση από την καριέρα
Υ4: Η συνεχής βελτίωση και αποτροπή προβλημάτων οδηγεί σε θετική
επίδραση στην οργανωσιακή δέσμευση
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Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο και
την στατιστική τους ανάλυση τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την
συσχέτιση των παραπάνω παραγόντων εκτίθενται στον πίνακα 1 (Karia &
Asaari, 2003, p.5).
Όπως γίνεται φανερό από τα αποτελέσματα, οι υποθέσεις που μπορούν να
γίνουν αποδεκτές είναι η Υ2, που σχετίζει την συνεχή βελτίωση με την
ικανοποίηση από την εργασία, και η Υ4 που σχετίζει την συνεχή βελτίωση με
την οργανωσιακή δέσμευση. Άρα οι πολιτικές συνεχούς βελτίωσης, ως
παράγοντας της πυραμίδας ποιότητας, σχετίζονται άμεσα με παράγοντες που
ενισχύουν την ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη, άρα ικανοποιούν μια από
τις βασικές αρχές της Δ.Ο.Π.
Παράγοντας
Συμμετοχική εργασία
Ικανοποίηση από την εργασία
Ικανοποίηση από την καριέρα
Οργανωσιακή δέσμευση

Συνεχής βελτίωση και αποτροπή
προβλημάτων
0,2121
p = 0,031
0,293
p = 0,0002
0,2234
p = 0,023
0,2954
P = 0,0002

(df = 97, p < 0,1, r = 0,2540)
Πίνακας 1: Πίνακας Συσχέτισης Pearson

Η παραπάνω παρένθεση έγινε ακριβώς για να τονίσει την σημαντικότητα
του παράγοντα συνεχής βελτίωση, για την ολοκληρωμένη υιοθέτηση της
φιλοσοφίας Δ.Ο.Π. Όντως η εμπειρία έχει δείξει ότι η ανάπτυξη μεθόδων
συνεχούς βελτίωσης, αποτελεί μια επένδυση για τον εκπαιδευτικό οργανισμό,
που αποδίδει τα μέγιστα. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός έχει πολλές ευκαιρίες να
αναπτύξει και να εφαρμόσει τέτοιες μεθόδους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
να εκπαιδευτούν όλοι οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων

και των

καθηγητών, καθώς επίσης και οι μαθητές, με βάση την φιλοσοφία Δ.Ο.Π,
ώστε να αναπτύξουν τις εν δυνάμει ικανότητες που απαιτούνται για να γίνουν
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εκμεταλλεύσιμες οι ευκαιρίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μια άλλη
προαπαιτούμενη προϋπόθεση για την εφαρμογή της συνεχούς βελτίωση είναι
η δέσμευση της ηγεσίας, που ας μην ξεχνάμε αποτελεί την βάση της
πυραμίδας ποιότητας. Επειδή ακριβώς οι υπόλοιπες έδρες της πυραμίδας
στηρίζονται σε αυτήν την βάση, η συνεχής βελτίωση δεν θα μπορούσε να
επιτευχθεί αν δεν υπήρχε η δέσμευση της διοίκησης.
Η συνεχής βελτίωση, όπως προαναφέρθηκε, εστιάζει σε δύο κύριους
τομείς, την βελτίωση της εσωτερικής και την βελτίωση της εξωτερικής
ποιότητας. Για να βελτιωθεί η τελευταία πρέπει ουσιαστικά να επιτευχθεί
βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος του οργανισμού. Σε αυτό το σημείο
ανακύπτει το ερώτημα ποιο ακριβώς είναι το προϊόν του εκπαιδευτικού
οργανισμού. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει προϊόν σε ένα εκπαιδευτικό
οργανισμό, αλλά μάλλον μια διαδικασία αέναης εκπαίδευσης, η οποία
ουσιαστικά οδηγεί τον μαθητή να αποκομίσει τα εξής από την εκπαιδευτική
διαδικασία (Dahlgaard ,Kristensen & Gopal, 1995, p.452):

1.

Την γνώση για να μπορέσει να συνεχίσει να μαθαίνει και να αναπτύσσει τις
γνώσεις του για την υπόλοιπη ζωή του.

2.

Ικανότητες που θα τον βοηθήσουν να αφομοιώνει και να αναπτύσσεται

3.

Μια πνευματική κατάσταση που επιτρέπει την συνεχή μάθηση, που
καθιστά την αυτοδιδασκαλία μια φυσική και ευχάριστη διαδικασία.

4.

Ανάπτυξη μιας δυνατής επιθυμίας, για να συνεχίσει ο απόφοιτος πλέον να
μαθαίνει και να αναπτύσσεται.
Άρα η λέξη κλειδί για την συνεχή βελτίωση είναι η μάθηση. Τόσο

σημαντικός

είναι

ο

συγκεκριμένος

παράγοντας

που

ο

Deming

έχει

τροποποιήσει τον κύκλο ποιότητας του από Plan – Do – Check – Act σε Plan –
Do – Study/Learn – Act. Δηλαδή στο στάδιο του ελέγχου του κύκλου
ποιότητας πρέπει να μελετήσεις, να μάθεις τα λάθη των προηγούμενων δύο
σταδίων, για να γίνει εφικτή η βελτίωση της ποιότητας. Αυτή η διαδικασία
μάθησης είναι η πλέον σημαντική στην διαδικασία συνεχούς βελτίωσης.
Μάλιστα έχει αναπτυχθεί ένας μαθησιακός κύκλος (Εικόνα 7 (Kanji & Wallace,
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1994), που βασίζει την λειτουργία του στον κύκλο ποιότητας του Deming. Και
σε αυτήν την διαδικασία εμφανίζεται ανατροφοδότηση των αρχικών σταδίων
με τα αποτελέσματα που συλλέγονται στα επόμενα, με σκοπό την συνεχή
βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.
Είναι λοιπόν σημαντικό σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό να διασφαλιστεί η
αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία. Μια αποδοτική μαθησιακή στρατηγική
μπορεί να ενσωματώσει τα παρακάτω στοιχεία:

1.

Κατανόηση του λόγου και του τρόπου που οι άνθρωποι μαθαίνουν

2.

Προώθηση ενός υγιούς μαθησιακού περιβάλλοντος

3.

Αναγνώριση των ατομικών μαθησιακών αναγκών

4.

Προετοιμασία

και

ανάπτυξη

ενός

μαθησιακού

προγράμματος

με

προσυμφωνημένους στόχους
5.

Προώθηση ευκαιριών μάθησης

6.

Εκτίμηση των αποτελεσμάτων της μαθησιακής διαδικασίας

Εμπειρικά
Δεδομένα

Σχεδιασμός Προγραμματισμός

Παρατήρηση και
Ανάλυση των
Δεδομένων

Αποτελέσματα Συμπεράσματα
Εικόνα 7: Μαθησιακός κύκλος

Η διαδικασία εκπαίδευσης που αναλύθηκε παραπάνω μπορεί να έχει ευρεία
εφαρμογή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ανάπτυξης που υιοθετείται από τον
οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί αν υπάρχουν αρκετοί παρόμοιοι
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κύκλοι, που λειτουργούν παράλληλα μέσα στον οργανισμό, και που διαμέσου
της διαδικασίας της μάθησης προσπαθούν να επιφέρουν την συνεχή βελτίωση
στον οργανισμό.
Με την σειρά της, η διαδικασία συνεχούς βελτίωσης στηρίζει την
λειτουργία της ακριβώς σε έναν τέτοιο κύκλο Deming, στην πρωταρχική του
όμως μορφή (Εικόνα 8). Το στάδιο του σχεδιασμού (Plan) καθορίζει την
διαδικασία μάθησης, η οποία εξασφαλίζει την συλλογή πληροφοριών με
οργανωμένο τρόπο και θέτει μετρήσιμους στόχους. Το δεύτερο στάδιο του
κύκλου (Do) εκτελεί την διαδικασία και συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες
και γνώσεις που απαιτούνται. Το στάδιο του ελέγχου (Check) αναλύει τις
πληροφορίες, με σκοπό την μελέτη των αποτελεσμάτων και την συγκρότηση
συμπερασμάτων.

Τέλος

το

τελευταίο

στάδιο

του

κύκλου

(Act),

συμπεριλαμβάνει τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται για να
βελτιωθεί η διαδικασία που εξετάζεται και με αυτόν τον τρόπο να οδηγηθεί ο
οργανισμός στην συνεχή βελτίωση.

Plan

Act

Do

Check

Εικόνα 8: Κύκλος Συνεχούς Βελτίωσης (Deming)

3.5 Συνολική Συμμετοχή

Σύμφωνα με την φιλοσοφία της Δ.Ο.Π ένας οργανισμός, άρα και ο
εκπαιδευτικός, δεν είναι μονοδιάστατος. Απαρτίζεται, εκτός από την διοίκηση,
τόσο από τους εξωτερικούς όσο και από τους εσωτερικούς πελάτες, οι οποίοι
έχουν ενεργό ρόλο στις διαδικασίες του οργανισμού. Μην ξεχνάμε ότι ακριβώς
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η Δ.Ο.Π επεμβαίνει και προσπαθεί να βελτιώσει αυτές ακριβώς τις διαδικασίες,
με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη. Η τελευταία γίνεται εφικτή
αν μπορέσει ο οργανισμός να εκπληρώσει τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες
των πελατών. Σε κάθε περίπτωση όμως, ένας στόχος μπορεί να επιτευχθεί
μόνο αν είναι γνωστός, άρα πρέπει να υπάρχει ανατροφοδότηση από τους
πελάτες ως προς τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του. Αποτέλεσμα της
παραπάνω διαδικασίας, με σκοπό την συνεχή βελτίωση του οργανισμού, είναι
ότι τόσο τα άτομα που απαρτίζουν το εσωτερικό του εκπαιδευτικού
οργανισμού, όσο και τα άτομα που αποτελούν τον εξωτερικό παράγοντα του,
πρέπει να συμμετέχουν με σκοπό την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών.
Έχει γίνει λοιπόν σαφές ότι σε ένα περιβάλλον Δ.Ο.Π οι άνθρωποι
συμμετέχουν και ενδυναμώνουν (Τσιότρας, 2002, p.142). Η δυσκολία στο
συγκεκριμένο εγχείρημα έγκειται στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει εφικτή η
καθολική συμμετοχή με σκοπό την συνεχή βελτίωση. Η απάντηση στο
ερώτημα είναι και πάλι εκπαίδευση. Οφείλει ο εκπαιδευτικός οργανισμός να
εκπαιδεύσει και να δώσει κίνητρα στην διοίκηση, στο διδακτικό προσωπικό,
στους υπαλλήλους αλλά και στους μαθητές να συμμετέχουν στην διαδικασία
βελτίωσης της ποιότητας. Η ανώτατη διοίκηση του οργανισμού πρέπει να
συμμετέχει σε όσο το δυνατόν περισσότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Μια τέτοια δραστηριότητα από την διοίκηση έχει πολλαπλές θετικές
επιπτώσεις προς την κατεύθυνση της συνολικής συμμετοχής καθώς αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση από τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς πελάτες
και οδηγεί στην εθελοντική προσπάθεια για την βελτίωση του οργανισμού.
Είναι λοιπόν σημαντικό η διοίκηση να εξασφαλίσει ότι κάθε εργαζόμενος
στον εκπαιδευτικό οργανισμό συμμετέχει ενεργά σε μια ομάδα που με την
σειρά της αποτελεί ενεργό μέλος στην διαδικασία του κύκλου ποιότητας για
τον εκπαιδευτικό οργανισμό. Αυτές οι ομάδες εργασίας αποτελούν ένα
σημαντικό

και

αναπόσπαστο

κομμάτι

του

εκπαιδευτικού

οργανισμού

ποιότητας.
Η διοίκηση μέσα από την ενεργό και δεσμευτική της συμμετοχή στις
διαδικασίες ελέγχου και εφαρμογής των ποιοτικών βελτιώσεων, και διαμέσου
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των απαραίτητων οργανοσιακών αλλαγών, ταυτίζεται πλήρως με το μοντέλο
ηγεσίας που αναπτύχθηκε αρχικά, ως βάση της πυραμίδας ποιότητας του
εκπαιδευτικού οργανισμού. Για να γίνει πραγματικότητα το όραμα της Δ.Ο.Π
στον εκπαιδευτικό οργανισμό η διοίκηση θα πρέπει να επενδύσει στην
εκπαίδευση όλων των εργαζομένων, όλων των επιπέδων, στα εξής πεδία:

1.

Αναγνώριση σφαλμάτων και αστοχιών

2.

Εύρεση της αιτίας των σφαλμάτων και των αστοχιών

3.

Πρόληψη για την αποφυγή των παραπάνω προβλημάτων

4.

Επιθεώρηση των πεπραγμένων
Ακολούθως της απαραίτητης εκπαίδευσης που θα πρέπει να λάβουν οι

εργαζόμενοι αλλά και οι μαθητές, οι δύο τελευταίοι θα πρέπει να
ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης επί το έργο, εφαρμόζοντας τις
διαδικασίες βελτίωσης στα προβλήματα που οι ίδιοι είχαν αναγνωρίσει και
επιβλέποντας την όλη διαδικασία με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση με τα
πρότυπα

ποιότητας

του

οργανισμού.

Κατόπιν

οι

ίδιοι,

μπορούν

να

επαναλάβουν την διαδικασία με σκοπό την συνεχή εφαρμογή του κύκλου
ποιότητας και την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης του οργανισμού.
Εκτός όμως από τους εσωτερικούς πελάτες, όπως είναι οι εργαζόμενοι, το
διδακτικό προσωπικό και οι μαθητές, η διοίκηση του οργανισμού οφείλει να
εξασφαλίσει

την

συμμετοχή

και

των

εξωτερικών

πελατών,

συμπεριλαμβανομένων και πάλι των μαθητών λόγο του διττού τους ρόλου,
στις διαδικασίες βελτίωσης. Είναι σημαντικό να βγει προς τα έξω η ανάγκη που
έχει

ο

εκπαιδευτικός

οργανισμός

για

ανατροφοδότηση

και

εισροή

πληροφοριών σε σχέση με το επίπεδο ποιότητας που εμφανίζει το τελικό
προϊόν του. Η συγκεκριμένη αποστολή της διοίκησης είναι από τις πλέον
δύσκολες, καθώς η ανάπτυξη κινήτρων για την συμμετοχή των εξωτερικών
πελατών αποτελεί μόνιμο πονοκέφαλο των οργανισμών ολικής ποιότητας,
ωστόσο με την σωστή θεώρηση των εξωτερικών πελατών μέσα στο σύστημα
προμηθευτών – πελατών του εκπαιδευτικού οργανισμού ολικής ποιότητας και
με την συμμετοχή και δέσμευση της διοίκησης σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά –
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ενημερωτικά προγράμματα των εξωτερικών πελατών και με την ανάπτυξη
κατάλληλων ερωτηματολογίων, ο στόχος μπορεί να κατακτηθεί. Άλλωστε η
φύση των εξωτερικών πελατών του εκπαιδευτικού οργανισμού, βλέπε γονείς,
κοινωνία, τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι τέτοια που εξασφαλίζει το μόνιμο
ενδιαφέρον των τελευταίων για το εκπαιδευτικό σύστημα και την βελτίωσή
του.

4. Δείκτες Ποιότητας στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε εκτενής αναφορά των αρχών της Δ.Ο.Π
σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό, και της φιλοσοφίας που πρέπει να τον διέπει.
Κατέστη λοιπόν σαφές ότι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός ολικής ποιότητας
πρέπει να υιοθετεί την φιλοσοφία της διαρκούς βελτίωσης, λειτουργώντας
μέσα στον κύκλο ποιότητας, όπως έχει αυτός αναλυθεί. Μια από τις
σημαντικότερες λειτουργίες του κύκλου αυτού, είναι η συλλογή πληροφοριών
για την δημιουργία σχεδίων δράσης τους, καθώς και η ανατροφοδότηση των
αποτελεσμάτων από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες, με σκοπό την
ανάλυση και βελτίωση των διαδικασιών. Ποια όμως είναι τα μεγέθη αυτά που
πρέπει να μετρά ο εκπαιδευτικός οργανισμός, ή αλλιώς ποιοι είναι οι δείκτες
που καταδεικνύουν την πρόοδο του οργανισμού. Το κεφάλαιο αυτό προσπαθεί
να απαντήσει σε αυτό ακριβώς το ερώτημα.
Σε αρχικό στάδιο πρέπει να καθοριστούν οι παράγοντες που μπορούν να
επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος του εκπαιδευτικού οργανισμού. Οι
παράγοντες αυτοί χωρίστηκαν σε πέντε επιμέρους, κύριες κατηγορίες, με
σκοπό την διεξοδική ανάλυσή τους και την συστηματική κατηγοριοποίησή
τους. Οι κύριες κατηγορίες είναι:

1.

Διδακτικό Προσωπικό

2.

Πόροι του Εκπαιδευτικού Οργανισμού
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3.

Επιδόσεις των Μαθητών

4.

Οικογενειακοί Παράγοντες

5.

Σύνολο Εκπαιδευτικού Οργανισμού
Η ανάλυση των δεικτών αυτών έγινε σε θεωρητικό επίπεδο λόγω

αδυναμίας συλλογής των κατάλληλων στατιστικών δεδομένων για την άμεση
συσχέτισή τους με την ποιότητα στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Ωστόσο
προτείνεται μια βασικής μορφής συνάρτηση, η οποία όμως χρίζει μαθηματικής
επιβεβαίωσης.

4.1 Διδακτικό Προσωπικό

Η ποιότητα της διδασκαλίας είναι ο παράγοντας με το μεγαλύτερο
σταθμιστή για την αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών
(Rivkin, Hanushek & Kain, 1998). Η πρόταση αυτή καταδεικνύει με τον πλέον
εμφαντικό τρόπο την σπουδαιότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού στην
διαμόρφωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση το διδακτικό
προσωπικό είναι αυτό που θα αναλάβει να φέρει σε πέρας τον αντικειμενικό
σκοπό των εκπαιδευτικών οργανισμών, που δεν είναι άλλος από την
εκπαίδευση των μαθητών του. Τέσσερις είναι οι παράγοντες που καθορίζουν
την ποιότητα στην διδασκαλία που προσφέρει ένα σχολείο. Αυτοί είναι:



Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών



Η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στο γνωστικό τους αντικείμενο



Η διδακτική εμπειρία που έχουν αποκομίσει



Τα προγράμματα επαγγελματικής ενδυνάμωσης που παρακολουθούν, προς
ανανέωση και εμπλουτισμό των γνώσεών τους.
Ακολουθεί η ανάλυση καθενός από τους παραπάνω παράγοντες.
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4.1.1 Οι Γνώσεις των Εκπαιδευτικών
Ο παράγοντας αυτός αναφέρεται επακριβώς στις εξειδικευμένες γνώσεις
των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με το αντικείμενο διδασκαλίας του και τον
τρόπο διδασκαλίας του αντικειμένου αυτού. Έχει αποδειχθεί επανειλημμένως
ότι η ποιότητα των γνώσεων που απορροφούν οι εκπαιδευόμενοι είναι πολλή
μεγαλύτερη όταν ο εκπαιδευτικός διαθέτει βαθύ γνωστικό υπόβαθρο, ενώ σε
περίπτωση που το γνωστικό του επίπεδο είναι ρηχό συμβαίνει ακριβώς το
αντίθετο (Ballou, 1996, p.97–133) (Ferguson, 1991, p.465-499). Το ερώτημα
που τίθεται είναι πως μπορεί να γίνει η μέτρηση των γνώσεων των
εκπαιδευτικών.
Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι που ικανοποιούν αυτήν την απαίτηση. Η
πρώτη είναι η αξιολόγηση των καθηγητών μέσω γραπτών εξετάσεων και η
δεύτερη η παρατήρηση της δουλειάς τους μέσα στην τάξη, σε συνδυασμό με
την αξιολόγηση από τους μαθητές. Ωστόσο η απόδοση των εκπαιδευτικών σε
προτυποποιημένες εξετάσεις αξιολόγησης γνώσεων δεν σχετίζεται τόσο με την
ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Darling & Hammond,
1998,

p.5-15).

Άρα

η

αξιολόγηση

διαμέσου

της

παρατήρησης

της

εκπαιδευτικής διαδικασίας απομένει ο κύριος και πλέον έγκυρος τρόπος
αξιολόγησης της απόδοσης των εκπαιδευτικών. Κατά την διάρκεια αυτής της
διαδικασίας δύναται να συλλεχθούν στοιχεία για το γνωστικό υπόβαθρο των
εκπαιδευτών, για τις διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζονται καθώς και για την
επικοινωνία του εκπαιδευτικού με το ακροατήριό του τόσο διαμέσου
γλωσσικών διαδικασιών όσο και με την γλώσσα του σώματος. Οι μαθητές
μπορούν να υποκινηθούν και να πειθαρχήσουν τόσο λόγω των γνώσεων του
εκπαιδευτικού, όσο και λόγω της προσωπικότητας του και της επικοινωνίας
που έχει αποκατασταθεί μέσα στην τάξη.
Το γνωστικό υπόβαθρο του εκπαιδευτικού μπορεί να οδηγήσει σε
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης που παρέχονται από τον
οργανισμό, με άμεση επίπτωση στην ικανοποίηση του πελάτη, άρα υποβοηθά
την εφαρμογή της φιλοσοφίας Δ.Ο.Π.
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4.1.2 Εξειδίκευση των Εκπαιδευτικών στο Γνωστικό τους Αντικείμενο
Ο δείκτης αυτός σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και εμφανίζει κλιμακούμενη σημαντικότητα αναλόγως με την
βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αναφερόμαστε. Έτσι είναι ιδιαίτερα
σημαντικός παράγοντας σε περιβάλλον ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ χάνει ένα
μέρος από την σημαντικότητά
προσχολικής εκπαίδευσης.

του σε περιβάλλον

πρωτοβάθμιας ή

Η διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων μη

σχετικών με το αντικείμενο ειδίκευσης επηρεάζει αρνητικά τη διαδικασία
εκμάθησης και συνεπώς τις μαθησιακές εκροές (Goldhaber & Brewer, 1997,
p.197 – 210) ( Henke, Chen & Geis, 2000, p.14 – 16).
Η εξειδίκευση του διδακτικού προσωπικού επιφέρει αρκετά θετικά
αποτελέσματα κυριότερα των οποίων είναι ότι:



Υπάρχει βελτίωση της ποιότητας της εκμάθησης όταν ο εκπαιδευτικός είναι
υψηλότερα καταρτισμένος (Darling & Hammond, 2000, p.4-9) (Goldhaber
& Brewer, 1997, p.197 – 210)



Ιδιαίτερα σε μαθησιακά πεδία όπως οι θετικές επιστήμες, οι βαθμολογίες
των μαθητών σχετίζονται άμεσα με την υψηλή εξειδίκευση που κατέχει το
διδακτικό προσωπικό στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο (Monk & King,
1994)



Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνουν και αφομοιώνουν
καλύτερα τις γνώσεις που τους παρέχονται από καθηγητές κατόχους
μεταπτυχιακού

διπλώματος

ειδίκευσης

στο

συγκεκριμένο

γνωστικό

αντικείμενο (Darling & Hammond, 2000, p.4-9) (Monk & King, 1994).
Δυστυχώς η εμπειρία έχει δείξει ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης
υποβαθμίζεται αρκετά από την παρουσία μη εξειδικευμένων καθηγητών για
την διδασκαλία μαθημάτων εκτός γνωστικού τους αντικειμένου. Είναι μάλιστα
κοινώς γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα,

με

την

πλήρωση

των

θέσεων

διδασκαλίας

συγκεκριμένων

μαθημάτων θετικών επιστημών, από διδακτικό προσωπικό με παρόμοιο ή
39

συναφές γνωστικό αντικείμενο. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται
από ένα καθηγητή χημείας όταν διδάσκει φυσική στα σχολεία δημόσιας
εκπαίδευσης είναι αρκούντως ελλιπής.

4.1.3 Διδακτική Εμπειρία
Έχει αποδειχθεί μέσω ερευνών ότι η εκροή της μάθησης είναι ταχύτερη αν
ο εκπαιδευτικός είναι πεπειραμένος στο προς διδασκαλία αντικείμενο (Murnane
& Phillips, 1981, p.453-465), (Rivkin, Hanushek & Kain, 1998). Οι παράγοντες
που καθορίζουν

την κτήση της απαιτούμενης εμπειρίας είναι ο συνολικός

αριθμός ωρών διδασκαλίας σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και όχι οι
ώρες διδασκαλίας σε διαφορετικά γνωστικά πεδία. Συνήθως, ένα αποδεκτό
χρονικό όριο για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας είναι τα πέντε χρόνια.
Σύμφωνα με στοιχεία από την έρευνα των Hanushek & Kain, 1998, μαθητές
γυμνασίου που είχαν ως εκπαιδευτικούς πεπειραμένους καθηγητές, με
περισσότερα χρόνια εμπειρίας, διέφεραν στην τυπική απόκλιση κατά 0,1 στα
μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες, συγκριτικά με τους μαθητές που είχαν
ως εκπαιδευτικούς καθηγητές με δύο ή λιγότερα χρόνια εμπειρίας.

4.1.4 Επαγγελματική Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών
Η ενδυνάμωση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της Δ.Ο.Π και η έννοια της δια
βίου εκπαίδευσης είναι πλέον συνώνυμη με την αποτελεσματικότητα στον
επαγγελματικό τομέα. Η επαγγελματική ενδυνάμωση των καθηγητών αποτελεί
σημαντικό

δείκτη

ποιότητας

καθώς,

αυξάνει

την

εξειδίκευση

του

εκπαιδευτικού στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, άρα αυξάνει την
ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η

ενδυνάμωση

των

εκπαιδευτικών

πραγματοποιείται

κυρίως

μέσω

σεμιναρίων, εκτός θέσεως εργασίας, που αναφέρονται είτε σε διδακτικές
μεθόδους, είτε σε ενημέρωση επί των εξελίξεων στο γνωστικό αντικείμενο που
διδάσκουν. Με την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, μέσα στο σχολικό
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περιβάλλον,

με

επιβλέποντες

και

εισηγούμενους

τους

εμπειρότερους

συναδέλφους τους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυξάνεται ο βαθμός
αφοσίωσης των εκπαιδευτικών στο επάγγελμά τους (National Commission on
Teaching and America’s Future, 1996). Επιπλέον αυξάνεται η αποδοτικότητά
τους και η ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Αρκετές έρευνες οδηγούν στο αποτέλεσμα ότι οι εκπαιδευτικοί που
κατέχουν πολλαπλή διδακτική εμπειρία, αποδίδουν καλύτερα όταν τους
δίδονται ευκαιρίες όξυνσης των δεξιοτήτων τους και συγχρονισμού τους με τις
εξελίξεις του κλάδου τον οποίο διδάσκουν (Henke, Chen & Geis, 2000, p.1416). Σε περίπτωση που δεν αναπτύσσονται προγράμματα επαγγελματικής
ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών, ελλοχεύει ο κίνδυνος προσκόλλησης σε
πεπαλαιωμένες μεθόδους διδασκαλίας και στασιμότητας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, παράγοντες που αντιτίθενται πλήρως στο πνεύμα συνεχούς
βελτίωσης που θέλει να υιοθετήσει ο εκπαιδευτικός οργανισμός ολικής
ποιότητας.
Ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ενδυνάμωσης πρέπει να απαρτίζεται από
συγκεκριμένα

στοιχεία

που

προκρίνουν

την

αποτελεσματικότητά

του.

Συγκεκριμένα:



Προωθεί την φιλοσοφία της ατομικής και καθολικής αυτοαξιολόγησης,
εντός του εκπαιδευτικού οργανισμού



Σχεδιάζεται σε συνεργασία με αυτούς που συμμετέχουν ή οργανώνουν το
πρόγραμμα



Απαιτεί διάθεση ανθρώπινων και υλικών πόρων καθώς και χρόνου



Αποτελεί μέρος ενός μακροπρόθεσμου, στρατηγικού προγραμματισμού για
την βελτίωση των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών



Εγκαθιστά γραμμές συνεργασίας με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς
καθώς και μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό



Λειτουργεί μέσα σε ένα κύκλο ποιότητας για την βελτίωση των αυτών
προγραμμάτων

μέσω

της

διαδικασίας

της

αξιολόγησης

από

τους

συμμετέχοντες.
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4.2 Πόροι του Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Η απόδοση των μαθητών, και η τελική ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου
μπορεί να επηρεαστεί άμεσα από τους πόρους που είναι διαθέσιμοι από τον
εκπαιδευτικό οργανισμό, και προορίζονται ακριβώς για την εκπαίδευση των
μαθητών (Lee & Barro, 2000, p.6). Οι πόροι αυτοί αναφέρονται σε αρκετούς
παράγοντες όπως:



Λόγος αριθμού μαθητών προς καθηγητές



Κόστος ανά μαθητή



Μισθός των καθηγητών



Περιεχόμενο διδασκόμενης ύλης



Εκπαιδευτική προσέγγιση



Τεχνολογικός Εξοπλισμός
Κάθε ένας από τους παραπάνω παράγοντες επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την

εκπαιδευτική διαδικασία και το τελικό ποιοτικό αποτέλεσμα καθώς, η ποιότητα
της εκμάθησης δεν εξαρτάται μόνο από τις άυλες, αλλά και από τις υλικές
εισροές, δηλαδή τις τεχνικές υποδομές.

4.2.1 Λόγος Αριθμού Μαθητών προς Καθηγητές
Ο δείκτης αυτός είναι εύκολα μετρήσιμος και μπορεί να δώσει αρκετά
στοιχεία για την ικανότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού να παρέχει
ποιοτικές υπηρεσίες. Η σύγχρονη τάση στα σχολεία όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης, είναι η ελαχιστοποίηση του αριθμού των μαθητών που
απαρτίζουν ένα τμήμα (Comenius 94316, 2003, p.57).
Ένα από τα χαρακτηριστικά των μικρών τμημάτων, τα οποία προκρίνουν
την ποιότητα σε ένα περιβάλλον ολικής ποιότητας είναι το γεγονός ότι είναι
πολύ λιγότερο πιθανό να νοιώσουν παραμελημένοι, απομονωμένοι ή
υπερπροστατευμένοι. Σε μικρές κοινότητες, όπως αυτή της τάξης, οι μαθητές
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οδηγούνται στην συνολική συμμετοχή στοπ πρόγραμμα ποιότητας του
οργανισμού και παίζουν ενεργό ρόλο στην συνεχή βελτίωση.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι μαθητές, λειτουργώντας σε μικρές
ομάδες, δένονται συναισθηματικά με τους συμμαθητές τους και τους
διδάσκοντες και αποκτούν πνεύμα ομαδικής εργασίας. Αυτό άλλωστε είναι ένα
από τα χαρακτηριστικά του σχολείου ολικής ποιότητας. Επίσης οι καθηγητές
αποκτούν στενότερους δεσμούς με τους μαθητές και προκρίνουν τις εν
δυνάμει ικανότητες και δεξιότητές τους.
Οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευόμενοι έχουν γενικότερα ένα αυξημένο
αίσθημα αποτελεσματικότητας (Berlin & Cienkus, 1989). Οι μαθητές
αναλαμβάνουν μεγαλύτερη προσωπική ευθύνη ως προς την μάθηση, τις
μαθησιακές δραστηριότητες και συχνότερα εξατομικεύουν τις δραστηριότητές
τους. Οι μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και όχι οι οργανωσιακές
ανάγκες του σχολείου είναι η βάση για την διοίκηση του εκπαιδευτικού
οργανισμού.

Ο

εκπαιδευτικός

οργανισμός

λειτουργεί

τελικά

για

την

ικανοποίηση του πελάτη.

4.2.2 Κόστος ανά Μαθητή
Η συνολική εκπαιδευτική δαπάνη ανά μαθητή είναι ένας παράγοντας που
έχει ιδιαίτερη θετική επίδραση στην απόδοση και την ικανοποίηση των
μαθητών (Lee & Barro, 2000, p.8). Ένα μεγάλο μέρος του συνολικού ποσού
που δαπανάται ανά μαθητή διοχετεύεται για την κάλυψη των μισθών των
καθηγητών. Ωστόσο αρκετά μεγάλα ποσά από την εκπαιδευτική δαπάνη,
δαπανώνται ώστε να παρέχεται στους εκπαιδευόμενους μεγαλύτερη ποικιλία
υλικών εκπαιδευτικών πόρων. Υπάρχουν μελέτες που καταδεικνύουν ακριβώς
αυτήν

την

θετική

εξάρτηση

της

απόδοσης

των

μαθητών

και

την

διαθεσιμότητα υλικών πόρων από τον εκπαιδευτικό οργανισμό, άρα και
μεγαλύτερη εκπαιδευτική δαπάνη ανά μαθητή.
Η μέτρηση της εκπαιδευτικής δαπάνης μπορεί να αναφέρεται τόσο σε
κρατικό επίπεδο, αν αναφερόμαστε σε συστήματα δημόσιας παιδείας, όσο και
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σε επίπεδο εκπαιδευτικού οργανισμού, αν η μελέτη γίνεται για ιδιωτικά
σχολεία ή για μεμονωμένα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

4.2.3 Μισθός των Καθηγητών
Ο μισθός των καθηγητών, ως δείκτης μέτρησης της ποιότητας ενός
οργανισμού, μπορεί να δράσει με πολλαπλούς τρόπους. Πρώτα και κύρια
αποτελεί παράγοντα ικανοποίησης του εσωτερικού πελάτη. Είναι δεδομένο ότι
όταν ένας εργαζόμενος αμείβεται ανεμικά, δεν βρίσκει το απαραίτητο κίνητρο
για να αποδώσει στον τομέα εργασίας του. Από την άλλη πλευρά όταν η
αμοιβή καλύπτει τις ανάγκες του και δεν αποσπάται η προσοχή του από
θέματα κόστους απόδοσης - εργασίας, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αφοσοιωθεί
στην εργασία του, να δεσμευτεί με τον οργανισμό και εν γένει να συμμετέχει
ως ενεργό μέλος στον κύκλο ποιότητας του σχολείου ολικής ποιότητας.
Ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο λειτουργεί θετικά ο συγκεκριμένος
παράγοντας είναι η προσέλκυση ικανών εκπαιδευτικών, με βάση πάντοτε τις
ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές που θα παρέχει ο εκπαιδευτικός
οργανισμός. Έχει αποδειχθεί ότι οι ικανοί, εξειδικευμένοι και έμπειροι
εκπαιδευτικοί, που γνωρίζουν την αξία τους, έχουν την τάση να αποχωρούν
από σχολεία τα οποία δεν καλύπτουν τις οικονομικές απαιτήσεις τους. Από την
άλλη, προσελκύονται από εκπαιδευτικούς οργανισμούς που προσφέρουν
ικανοποιητικά οικονομικά πακέτα. Με την προσθήκη στο εκπαιδευτικό
δυναμικό ικανών και ποιοτικών καθηγητών η ποιότητα των εκπαιδευτικών
υπηρεσιών αναβαθμίζεται και επηρεάζεται θετικά η απόδοση των μαθητών
(Goldhaber & Brewer,1999) (Card & Krueger, 1992)

4.2.4 Περιεχόμενο Διδασκόμενης Ύλης
Το ζητούμενο σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, όπως προαναφέρθηκε,
είναι η δημιουργία αποφοίτων που θα έχουν εν δυνάμει την ικανότητα της δια
βίου μαθήσεως και θα είναι μαθησιακά και γνωστικά εξοπλισμένοι για την
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στην αγορά εργασίας. Η
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διδασκόμενη ύλη έχει βαρύνοντα ρόλο στην δημιουργία τέτοιων αποφοίτων
καθώς αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες σύνδεσης των μαθητών
με την μετέπειτα επαγγελματική ή μαθησιακή τους πορεία. Η υψηλή σύνδεση
μεταξύ περιεχομένου του διδασκόμενου αντικειμένου και της αγοράς
συνεπάγεται μειωμένο επίπεδο ανεργίας για τους αποφοίτους και υψηλή
ικανοποίηση από την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχουν
λάβει.
Υπάρχουν τρία επίπεδα στο πρόγραμμα της διδακτέας ύλης (McKnight,
Crosswhite, Dossey, Kifer, Swafford, Travers, Cooney, 1987):



Το πρόγραμμα διδακτέας ύλης που επιδιώκει να εφαρμόσει η διοίκηση του
εκπαιδευτικού οργανισμού ή η πολιτεία



Το πρόγραμμα διδακτέας ύλης που εφαρμόζεται τελικά από τους
εκπαιδευτικούς και που ίσως διαφέρει από το επιδιωκόμενο, αναλόγως πως
μεταφράζεται από τους τελευταίους τα επιμέρους στοιχεία του



Το πρόγραμμα της διδακτέας ύλης που τελικά επιτυγχάνεται, που
ουσιαστικά καθορίζει την εκροή της μάθησης που διοχετεύεται στους
μαθητές
Ακριβώς επειδή εμφανίζεται απόκλιση από την θεωρία στην πράξη

εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος, υπάρχει και απόκλιση στην
ποιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος που παράγει ο εκπαιδευτικός
οργανισμός. Είναι αναγκαίο να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση ώστε να
πραγματοποιείται καταμέτρηση του βαθμού προσήλωσης στην διδακτέα ύλη
και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να αναγνωρίζονται τα σφάλματα και οι
παρεκκλίσεις από το αρχικό πρόγραμμα και να δημιουργηθεί η βάση
δεδομένων για την συνεχή βελτίωση της προς διδασκαλίας ύλης. Άλλωστε ο
παράγοντας αυτός συσχετίζεται άμεσα με το τελικό προϊόν του σχολείου και
την εν γένει ικανοποίηση των πελατών.
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4.2.5 Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Η διδασκόμενη ύλη καθορίζει την συνάφεια που μπορεί να έχει το
διδασκόμενο αντικείμενο με τους αντικειμενικούς στόχους του μαθητή στην
πορεία του ως απόφοιτος. Ωστόσο για να γίνει εφικτή η αφομοίωση των
παρεχόμενων γνώσεων και η ανάπτυξη θετικών μαθησιακών εκροών, πρέπει
να αναπτυχθεί ανά τμήμα, μαθητή και διδασκόμενο αντικείμενο μια ικανή
εκπαιδευτική προσέγγιση.
Η εκπαιδευτική προσέγγιση είναι δύσκολα μετρήσιμο και αξιολογήσιμο
μέγεθος. Θα μπορούσε κανείς να συλλέξει δεδομένα ως προς την ενίσχυση της
απόδοσης των μαθητών σε συσχέτιση με την ποιοτική διδασκαλία, ή την
αποτελεσματικότητα των διάφορων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων μετρώντας
την απόδοση των μαθητών, ωστόσο υπάρχουν λίγα συγκεντρωτικά στοιχεία
σε μεγάλη κλίμακα. Κυρίως εμφανίζονται μελέτες περιπτώσεων οι οποίες
αναλώνονται στην σύγκριση των διαφόρων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στα
πλαίσια ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, πεπερασμένων φυσικά διαστάσεων.
Σε κάθε περίπτωση δύο είναι οι κύριες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που
κυριαρχούν ανά τον κόσμο. Αυτές είναι:



Η ουσιώδης παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία προωθεί ως επίκεντρο όλων
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη τον καθηγητή.
Αποτελεί μια συστηματοποιημένη προσέγγιση της διδασκαλίας, στην οποία
οι μαθητές έχουν γνώση των αυστηρά καθορισμένων ορίων μέσα στα
οποία κινούνται οι δραστηριότητές τους και των βασικών σκοπών που
εξυπηρετούν.



Ο δομισμός από την άλλη αποτελεί μια πιο σύγχρονη προσέγγιση της
διδακτικής διαδικασίας, στον οποίο η εκμάθηση λαμβάνει χώρα καθώς οι
μαθητές αφομοιώνουν ενεργά νέες πληροφορίες και βιώματα και
δημιουργούν τις δικές τους κεντρικές ιδέες (NCTM, 1991, p.2). Η έκφραση
ενεργός αφομοίωση περιγράφει πλήρως την εκπαιδευτική αυτή μέθοδο
καθώς απαγκιστρώνει τους μαθητές από τον παθητικό τους ρόλο και τους
καθιστά ενεργά μέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η πρακτική εφαρμογή
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των γνώσεων, η αιτιολόγηση και κατανόηση των εννοιών επικρατεί της
απομνημόνευσης δεδομένων.

4.2.6 Τεχνολογικός Εξοπλισμός
Ο δείκτης αυτός είναι άμεσα συνυφασμένος με τον δείκτη κόστος ανά
μαθητή. Εξαρτάται άμεσα από αυτόν καθώς τα κονδύλια που διατίθενται από
την πολιτεία ή τον εκπαιδευτικό οργανισμό καθορίζουν και το επίπεδο των
υλικών πόρων που θα διαθέτει το σχολείο. Ωστόσο, επειδή είναι παράγοντας
που μπορεί να εκτοξεύσει από μόνος του την απόδοση των μαθητών, και
συσχετίζεται άμεσα θετικά με την τελευταία πρέπει να εξεταστεί ως
ξεχωριστός δείκτης.
Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που μπορεί να διαθέτει ένα σχολείο υποβοηθά
τρεις κύριες λειτουργίες του οργανισμού:



Λειτουργεί ως βοηθητικός εξοπλισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.



Υποβοηθά την διδασκαλία μαθημάτων θετικών επιστημών υπό την μορφή
εργαστηρίων



Εξοικειώνει τους μαθητές με τις νέες τεχνολογίες, Η/Υ και Internet και
υποβοηθά το έργα τους.
Η βελτίωση που επιφέρει ο τεχνολογικός εξοπλισμός, όταν λειτουργεί ως

μοχλός

υποβοήθησης

της

εκπαιδευτικής

διαδικασίας

είναι

αισθητή.

Μηχανήματα όπως projectors, μηχανήματα εικόνας και ήχου κ.α., λειτουργούν
ως επιπλέον όπλα στην φαρέτρα των καθηγητών και υποβοηθούν το
εκπαιδευτικό έργο. Προσφέρουν ευκολίες στην διδασκαλία μαθημάτων,
αισθητοποιούν το διδασκόμενο αντικείμενο και λειτουργούν ως κίνητρα
παρακολούθησης του μαθήματος, ιδιαίτερα σε μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα εργαστήρια είναι τα πλέον απαραίτητα εργαλεία στην διδασκαλία
μαθημάτων θετικών επιστημών. Είναι το τεχνολογικό όπλο που καθιστά την
θεωρία πραγματικότητα, βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν αυτό που
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μαθαίνουν θεωρητικά και καταστέλλουν την στείρα μετάδοση γνώσεων καθώς
οι μαθητές καθίστανται ενεργά μέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον,
ένα καλά εξοπλισμένο εργαστήριο, λειτουργεί πάντα ως θέλγητρο για τους
μαθητές προσφέροντας τους κίνητρα για την παρακολούθηση των ούτως ή
άλλως δύσκολων μαθημάτων θετικών επιστημών.
Η ευρεία χρήση των Η/Υ στις μέρες μας, έχει καταστήσει το συγκεκριμένο
τεχνολογικό βοήθημα απαραίτητο εργαλείο στην καθημερινότητά μας. Οι
εκπαιδευτικοί οργανισμοί καλούνται να αξιοποιήσουν τον Η/Υ προς όφελος
των μαθητών σε δύο διαστάσεις. Πρώτον, στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης
οι μαθητές καλούνται να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες. Μελέτες έχουν
δείξει ότι οι άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι από τις μικρές ηλικίες στους Η/Υ
αποδίδουν καλύτερα, στις συγκεκριμένες τεχνολογίες, όταν χρειαστεί στο
μέλλον. Δεύτερον, σε ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης ο υπολογιστής είναι
απαραίτητο εργαλείο υποβοήθησης του μαθησιακού έργου των μαθητών.
Τα δεδομένα που αναφέρονται στην χρήση Η/Υ από τους εκπαιδευτικούς
οργανισμούς στοχεύουν στην μέτρηση δύο κυρίως παραγόντων με σκοπό την
αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών
υπηρεσιών. Το πρώτο μετρήσιμο μέγεθος αφορά το ποσοστό των σχολείων
που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις εκπαιδευτικές τους
διαδικασίες και στόχος αυτής της μέτρησης είναι να υπάρξει μια γενική εικόνα
των πολιτειακών και εθνικών πρακτικών πάνω στον συγκεκριμένο τομέα. Το
δεύτερο μετρήσιμο μέγεθος, που αφορά την αξιολόγηση ενός συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού οργανισμού, αφορά τον λόγο μαθητών προς ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και ουσιαστικά μετρά το βαθμό πρόσβασης των εκπαιδευομένων
στα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
Συνολικά τέσσερα κύρια θέματα είναι υπό εξέταση όσο αφορά την
τεχνολογία στις αίθουσες διδασκαλίας:



Ο βαθμός διαθεσιμότητας ποιοτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και
πρόσβασης στο διαδίκτυο



Ο βαθμός αξιοποίησης της υπάρχουσας τεχνολογίας και ο συνδυασμός της
με το βαθμό τεχνογνωσίας των εκπαιδευτικών
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Η ομαλή κατανομή της πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στον
τομέα της εκπαίδευσης σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο



Η

σύγκριση

των

εκροών

εάν

στην

εκμάθηση

χρησιμοποιούνταν

ηλεκτρονικά μέσα με τις εκροές από την παραδοσιακού τύπου εκπαίδευση

4.3 Επιδόσεις των Μαθητών

Η ποιότητα της εκπαιδευτικής εκροής μπορεί να μετρηθεί από τις επιδόσεις
των μαθητών και των αποφοίτων (Lee & Barro, 2000, p.4). Η εκπαίδευση
επιδρά

σε

πολλές

διαστάσεις

των

γνωστικών

ικανοτήτων,

συμπεριλαμβανομένου της βασικής αριθμητικής, της γραφής και της
ανάγνωσης, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων καθώς και της γενικής,
επιστημονικής κατανόησης του κόσμου (Lockheed, 1991, p.5). Αυτές οι
γνωστικές δεξιότητες επηρεάζουν την ατομική παραγωγική συμπεριφορά. Άρα
είναι δυνατόν να μετρηθούν αυτές οι γνωστικές ικανότητες των μαθητών και
των αποφοίτων, μόνο όμως ως δείκτης που επηρεάζει την συνολική ποιότητα
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από ένα αλληλοεξαρτώμενο σύστημα
δεικτών, όπως αυτό που προτείνεται. Οι παράγοντες που συνήθως
λαμβάνονται υπόψη για να μετρήσουν τις επιδόσεις των μαθητών είναι
συνήθως

μονοδιάστατοι

αποκλειστικοί

δείκτες

και

δεν

ποιότητας

μπορούν

για

ένα

να

χρησιμοποιηθούν

εκπαιδευτικό

οργανισμό.

ως
Οι

παράγοντες που συνήθως καθορίζουν τις επιδόσεις των μαθητών είναι:



Οι βαθμοί των εξετάσεων και οι τελικές βαθμολογίες των μαθητών



Το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο



Το ποσοστό των μαθητών που επαναλαμβάνουν την ίδια τάξη
Οι παράγοντες αυτοί παρακάτω θα αναλυθούν ένας προς έναν.
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4.3.1 Βαθμοί Εξετάσεων και Τελικές Βαθμολογίες Μαθητών
Τα γνωστικά επιτεύγματα των μαθητών μπορούν αν μετρηθούν με την
βοήθεια της βαθμολογίας τους σε γραπτές εξετάσεις. Οι συγκριτικές μελέτες
της ποιότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών, απαιτούν την μέτρηση των
μαθησιακών

επιτευγμάτων

σε

συγκεκριμένα

γνωστικά

πεδία,

κυρίως

μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και γλωσσολογία, τα οποία συλλέγονται από
δείγματα μαθητών της ίδιας περίπου ηλικίας και του ίδιου επιπέδου σε ότι
αφορά την τάξη στην οποία ανήκουν.
Οι μετρήσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως δείκτες για την
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού οργανισμού σε εσωτερικό επίπεδο όσο και για
την αξιολόγηση του συνολικού εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Σε επίπεδο
οργανισμού,

οι

επιδόσεις

των

μαθητών

αποτελούν

ένα

δείκτη

που

αντικατοπτρίζει άμεσα την ποιότητα του εξαγόμενου προϊόντος, δηλαδή των
μαθητών. Δεν αποτελεί μοναδικό παράγοντα αξιολόγησης, ωστόσο μπορεί να
καθορίσει την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Σίγουρα αν οι επιδόσεις
των μαθητών δεν είναι ικανοποιητικές, υπάρχει έλλειψη ικανοποίησης του
πελάτη. Είναι λοιπόν αναγκαίο να αναζητηθούν τα αίτια που οδηγούν στην
αποτυχία του προϊόντος, αίτια τα οποία μπορεί αν είναι πολυδιάστατα και να
μην σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο
δείκτης αυτός αποτελεί έναν άμεσο συναγερμό για τον εκπαιδευτικό
οργανισμό, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι τα θεμιτά.
Οι επιδόσεις των μαθητών στα γραπτά διαγωνίσματα χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγηση του εθνικού συστήματος και την σύγκρισή του με βάση τα
διεθνή πρότυπα και τα άλλα εκπαιδευτικά συστήματα των υπόλοιπων χωρών.
Με βάση τα πρότυπα που έχει θέσει ο Διεθνής Οργανισμός για την Αξιολόγηση
των Εκπαιδευτικών Επιδόσεων (International Association for the Evaluation of
Educational Achievement: IEA) και ο οργανισμός Διεθνής Εκτίμηση για την
Εκπαιδευτική Πρόοδο (International Assessment of Educational Progress:
IAEP), πραγματοποιούνται διεθνής συγκριτικές μελέτες των επιτευγμάτων των
μαθητών σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα μαθησιακά πεδία. Οι εξετάσεις που
δίνουν οι μαθητές, σε ετήσια βάση ή και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα,
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καθορίζουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο εκπαιδευόμενος πληθυσμός, άρα
και το επίπεδο του συνολικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η συλλογή
δεδομένων για τις επιδόσεις των μαθητών, εστιάζεται κυρίως στα βασικά
γνωστικά πεδία, αυτά των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών και των
φιλολογικών μαθημάτων.

4.3.2 Ποσοστό Μαθητών που Εγκαταλείπουν το Σχολείο
Το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο, συγκροτεί ένα
δείκτη, συμπληρωματικό ως προς την αξιολόγηση της μαθησιακής εκροής. Αν
και

ο

δείκτης

αυτός

αντικατοπτρίζει

την

αποτελεσματικότητα

των

εκπαιδευτικών πολιτικών, όπως οι εθνικοί κανονισμοί ως προς την προαγωγή
στην επόμενη τάξη και την εγκατάλειψη του σχολείου, αποτελεί και
παράγοντα της εκπαιδευτικής ποιότητας. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται
τόσο για την εσωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού οργανισμού όσο και
για εθνικές και διεθνής αξιολογήσεις. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η
UNESCO συχνά αναφέρεται σε αυτόν τον παράγοντα για την διεθνή
συγκριτική μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων (UNESCO, 1993).

4.3.2 Ποσοστό Μαθητών που Επαναλαμβάνουν την Τάξη
Οι στάσιμοι μαθητές, ορίζονται ως οι μαθητές οι οποίοι παραμένουν στην
ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα όπως αυτή του προηγούμενου σχολικού έτους (Lee
& Barro, 2000, p.17). Ο βαθμός επανάληψης της τάξης υπολογίζεται ως το
ποσοστό των στάσιμων μαθητών προς τον συνολικό αριθμό των μαθητών που
παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα. Έχει αποδειχθεί η
αρνητική σύνδεση του βαθμού επανάληψης μιας τάξης με την ποιότητα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα σχολείο. Έτσι υψηλότερη τιμή του δείκτη
αυτού προϊδεάζει για δείκτες χαμηλότερης ποιότητας του εκπαιδευτικού
οργανισμού.
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Ωστόσο, η σημαντικότητα και αυτού του δείκτη μειώνεται από την
διακύμανση που παρουσιάζει ο βαθμός επανάληψης της ίδιας τάξης, λόγω της
εξάρτησής

του

από

πολυποίκιλους

παράγοντες,

ενδοσχολικούς

και

εξωσχολικούς. Η τυχαία εμφάνιση αρνητικών επιδόσεων σε αυτών τον τομέα
δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα με χαμηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα, επαναλαμβανόμενα αρνητικά αποτελέσματα δείχνουν
πρόβλημα στην ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.

4.4 Οικογενειακοί Παράγοντες

Η ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών επηρεάζεται από εξωσχολικούς
παράγοντες και το οικογενειακό περιβάλλον των εκπαιδευομένων (Lee &
Barro, 2000, p.5). Το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει όχι μόνο την
πιθανότητα

τα

παιδιά

να

εγγραφούν,

να

παρακολουθήσουν

και

να

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε ένα σχολείο, αλλά επίσης επηρεάζει την
μαθησιακή ικανότητά τους στο σχολείο (Lockheed, 1991, p.73). Τα
ερεθίσματα που δέχεται ένας μαθητής από την οικογένειά του, δυνητικά
μπορούν να δράσουν ως παράγοντες επαύξησης της μαθησιακής του
ικανότητας στο σχολείο. Έτσι, ένα οικογενειακό περιβάλλον που μπορεί αν
δώσει κίνητρα σε έναν μαθητή μπορεί να δράσει ως παράγοντας βελτίωσης
της ποιότητας της μαθησιακής εκροής.
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι το οικογενειακό περιβάλλον σε
συνάρτηση με τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που περιβάλλουν έναν
μαθητή, αποτελούν ισχυρότερους παράγοντες βελτίωσης της απόδοσης των
μαθητών παρά οι υλικοί πόροι του σχολείου (Hanushek, 1986, 1995). Η
μαθησιακή εκροή που προκύπτει από ένα εκπαιδευτικό σύστημα εξαρτάται
άμεσα από χαρακτηριστικά όπως η οικογενειακή κατάσταση των μαθητών και
τις έμφυτες ικανότητες των μαθητών, περισσότερο δε και από τις εισροές που
παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός.
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Τρεις είναι οι κύριες μεταβλητές που αντικατοπτρίζουν την οικογενειακή
κατάσταση (Psacharopoulos & Woodhall, 1985, p.114):



Το οικογενειακό εισόδημα



Το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων



Το επάγγελμα του πατέρα

4.4.1 Οικογενειακό Εισόδημα
Το οικογενειακό εισόδημα αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει την
απαίτηση της οικογένειας για την άρτια εκπαιδευτική κατάρτιση των παιδιών.
Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο στο δημόσιο όσο όμως κυρίως στο
ιδιωτικό, η απαίτηση για χρηματικές εισφορές είναι αυξημένη. Το ίδιο
σημαντικό ρόλο στην επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού παίζουν
τόσο οι παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (φροντιστηριακή παιδεία,
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών), όσο και η ανάγκη μετοίκισης των
παιδιών σε περιπτώσεις που οι σπουδές πραγματοποιούνται σε πόλη ή χώρα
μακριά από την κύρια κατοικία.
Μια οικογένεια με ισχυρό εισόδημα, ικανό να συντηρήσει άνετα τις ανάγκες
που προκύπτουν από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των παιδιών, μπορεί
να προσφέρει στα παιδιά της όλα τα απαραίτητα εφόδια για μια επιτυχημένη
εκπαιδευτική σταδιοδρομία. Παράλληλα, συχνά η οικονομική άνεση μιας
οικογένειας, συνεπάγεται καλύτερες διατροφικές συνήθειες, πλούσιες σε
πρωτεΐνες. Διάφορες μελέτες τονίζουν την άμεση σχέση των διατροφικών
συνηθειών των μαθητών με τις επιδόσεις τους στο σχολικό περιβάλλον (Pollitt,
1990).
Τέλος, διεθνής μελέτες έχουν συνδέσει το υψηλό κατά κεφαλή εισόδημα
των κατοίκων μιας χώρας, με την αύξηση των παρεχόμενων υλικών πόρων
από το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς διαμέσου του πολιτικού συστήματος
(π.χ. φορολογία), ποσοστό αυτών των χρημάτων καταλήγουν στα ταμεία του
κράτους (Lee & Barro, 2000, p.6).
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4.4.2 Επίπεδο Εκπαίδευσης των Γονέων
Το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων μπορεί να επιδράσει έμμεσα στο
επίπεδο και την ποιότητα εκπαίδευσης των μαθητών. Οι γονείς με υψηλότερο
επίπεδο εκπαίδευσης έχουν την τάση να απαιτούν την αρτιότερη δυνατή
εκπαιδευτική κατάρτιση των παιδιών τους. Δίνουν κατά αυτόν τον τρόπο όλα
τα

απαραίτητα

εφόδια

στους

μαθητές

ώστε

να

επιτύχουν

υψηλές

εκπαιδευτικές επιδόσεις. Παράλληλα παρέχουν περισσότερους υλικούς πόρους
καθώς και συνεισφέρουν με παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην
συνολική επιμόρφωση των παιδιών. Οι γονείς με υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης,
δημιουργούν τελικά ένα φιλικό προς τον μαθητή περιβάλλον, που δίνει όλα τα
απαραίτητα κίνητρα και εφόδια στον εκπαιδευόμενο ώστε να επιτύχουν
υψηλές μαθησιακές επιδόσεις.

4.4.3 Επάγγελμα των Γονέων
Το επάγγελμα των γονέων αποτελεί τον μικρότερο, από πλευράς
σημαντικότητας,

παράγοντα

που

ολοκληρώνει

τους

οικογενειακούς

παράγοντες. Μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για τον νεαρό μαθητή,
ωθώντας τον ουσιαστικά σε μεγαλύτερες επιδόσεις με στόχο την επίτευξη των
ίδιων ή και καλύτερων εκπαιδευτικών επιδόσεων με αυτές του πατέρα ή της
μητέρας αντίστοιχα. Ωστόσο η κύρια συνεισφορά αυτού του παράγοντα είναι
ότι

υποστηρίζει

και

ενδυναμώνει

τους

δύο

παραπάνω

παράγοντες,

αποτελώντας ουσιαστικά τον στυλοβάτη του παράγοντα που αναλύεται σε
αυτό το κεφάλαιο.
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4.5 Σύνολο του Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Στην διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας των μαθησιακών εκροών που
προκύπτουν από ένα εκπαιδευτικό οργανισμό, κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι
δείκτες που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες των καθηγητών καθώς και τους
υλικούς πόρους που διατίθενται. Ωστόσο απαραίτητη κρίνεται η αξιολόγηση
του συνόλου του οργανισμού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς η
αξιοποίηση των υλικών πόρων και η επαγγελματική δραστηριότητα των
εκπαιδευτικών,

εντάσσονται

πλήρως

και

αλληλοεπηρεάζονται

με

την

γενικότερη φιλοσοφία διοίκησης του εκπαιδευτικού οργανισμού. Η αξιολόγηση
των διοικητικών πρακτικών που υιοθετεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, είναι
απαραίτητο βοήθημα για τους οργανισμούς που θέλουν να εφαρμόσουν
φιλοσοφίες διοίκησης όπως η Δ.Ο.Π, ενώ είναι προσανατολισμένη προς τον
καθορισμό του επιτυχημένου συνδυασμού μεταξύ οργάνωσης και διοίκησης
του εκπαιδευτικού οργανισμού και των εκπαιδευτικών λειτουργιών και
διαδικασιών (Bryk, Lee & Holland, 1993).
Στην

διαδικασία

παράγοντα

έπαιξε

εύρεσης
η

και

σύνδεση

επιλογής
των

των

δεικτών,

χαρακτηριστικών

καθοριστικό

διοίκησης

ενός

οργανισμού με την διαδικασία και την ποιότητα της μάθησης. Τα τέσσερα
χαρακτηριστικά της διοίκησης ενός οργανισμού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι:



Η ηγεσία του εκπαιδευτικού οργανισμού



Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που τίθενται από την διοίκηση



Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών



Η ιεραρχία και πειθαρχία εντός του σχολικού οργανισμού
Σε πολλές περιπτώσεις οι αναλυτές θεωρούν ότι το σύνολο των

χαρακτηριστικών διοίκησης ενός σχολείου επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την
μαθησιακή εκροή του οργανισμού (Bryk, Lee & Holland, 1993). Ωστόσο οι
περισσότερες μελέτες διαχωρίζουν κάποια από τα χαρακτηριστικά της
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διοικητικής φιλοσοφίας, που επηρεάζουν περισσότερο την μάθηση (Chumb &
Moe, 1990). Δυστυχώς, η ανάλυση των παραπάνω δεικτών με ποσοτικούς
όρους είναι πολύ δύσκολη διαδικασία, πολύ δυσκολότερη τουλάχιστον από
την ποσοτικοποίηση των δεικτών που αναλύθηκαν παραπάνω. Οι δείκτες που
προσπαθούν να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα χαρακτηριστικών όπως η
ηγεσία, οι οργανωτικές πρακτικές και οι διοικητικές λειτουργίες δεν έχουν
άμεση συσχέτιση με ποσοτικά δεδομένα παρά μάλλον περισσότερο με
ποιοτικά.

4.5.1 Ηγεσία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού
Ο ρόλος της ηγεσίας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού έχει διευρυνθεί τα
τελευταία χρόνια, αναλαμβάνοντας ρόλο συντονιστή και όχι επιτηρητή της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Η ηγεσία του σύγχρονου εκπαιδευτικού
οργανισμού, και κατά προέκταση του σχολείου ολικής ποιότητας, οφείλει να
είναι γνώστης όχι μόνο των χαρακτηριστικών λειτουργίας του οργανισμού
αλλά και του προγράμματος λειτουργίας, των εκπαιδευτικών πρακτικών, των
επιδόσεων των μαθητών ειδικά και γενικά και όλων των υπόλοιπων
παραμέτρων που καθορίζουν την ποιότητα των εκπαιδευτικών εκροών.
Η ηγεσία του σχολείου δραστηριοποιείται γύρω από την διαδικασία της
διδασκαλίας και της εκμάθησης και τους παράγοντες που καθορίζουν την
ποιότητα αυτών. Χωρίς την ηγεσία, ο εκπαιδευτικός οργανισμός εκφυλίζεται
σε ένα σύνολο εκπαιδευτικών που συντελούν ανεξάρτητες μονάδες – ομάδες,
θέτουν ανεξάρτητους εκπαιδευτικούς στόχους και καταλύουν την ομοιογένεια
του εκπαιδευτικού προσανατολισμού.
Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί που επιδιώκουν την υψηλή ποιότητα
διδασκαλίας και εκμάθησης, συγκροτούν ομάδες ηγεσίας, συνήθως από τα
ανώτερα διοικητικά στελέχη, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την υιοθέτηση και
εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών διοίκησης και λειτουργίας, όπως η Δ.Ο.Π,
καθώς και για τη αποτελεσματικότητα αυτών στο διηνεκές.

56

Η κατανόηση της αποτελεσματικής ηγεσίας σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό
βασίστηκε κυρίως σε μελέτες περιπτώσεων. Το θεωρητικό συμπέρασμα που
έχει προκύψει είναι ότι οι μορφές ηγεσίας μπορούν να αποδοθούν με μια
συνεχή γραμμική κατανομή. Στο ένα άκρο αυτού του άξονα βρίσκονται
σχολεία στα οποία την καθολική εξουσία την ασκεί ένα άτομο, ο διευθυντής,
ενώ στο άλλο άκρο υπάρχουν μορφές εξουσίας όπου εξασφαλίζεται ισότιμη
συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών. Περίπου στη μέση βρίσκονται η
οργανισμοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους οποίους η εξουσία είναι
διαμοιρασμένοι μεταξύ μικρών επίσημα θεσμοθετημένων ομάδων – τμημάτων
ή σχολεία στα οποία οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγάλο βαθμό προσωπικής
αυτονομίας στην χάραξη στόχων.
Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο ηγέτης ενός εκπαιδευτικού
οργανισμού συνοψίστηκαν στα εξής παρακάτω (Newmann & Wehlage, 1995):



Εστιάζουν την φιλοσοφία διοίκησης στον μαθητή και στις επιδόσεις του, οι
οποίες αποτελούν κριτήριο για την ποιότητα των μαθησιακών εκροών



Εστιάζουν σε μια επικοινωνιακή προσέγγιση για την εξεύρεση πρακτικών,
τακτικών και πολιτικών που εξυπηρετούν καλύτερα τους στόχους του
εκπαιδευτικού οργανισμού



Εκφράζουν σαφώς και με τρόπο που αποτελεί έμπνευση για τους
συνεργάτες τους, τις αξίες και τους στόχους εκείνους που αποτελούν το
όραμα του εκπαιδευτικού οργανισμού



Ενθαρρύνουν

την

λήψη

πρωτοβουλιών

για

αυτοαξιολόγηση

και

αυτοανάπτυξη των εκπαιδευτικών, που αποτελούν το προσωπικό του
εκπαιδευτικού οργανισμού


Μοιράζονται πρωτοβουλίες, βιώματα, γνώσεις, απόψεις με το ανθρώπινο
περιβάλλον των πελατών τους, εμπνεόμενοι από ένα αίσθημα ευθύνης
προς την κοινωνία την οποία ανήκουν
Τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να αναπτύσσουν σχέσεις με φορείς με

σκοπό

την

βελτίωση

του

εκπαιδευτικού

οργανισμού.

Οφείλουν

να

επικοινωνούν τις προσδοκίες τους στο προσωπικό, να το ενθαρρύνουν, να το
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ανταμείβουν κατάλληλα και να συζητούν με αυτό για τις ιδανικές ανά τάξη
εκπαιδευτικές πρακτικές (Louis, Kruse & Marks, 1996, p.193-194).
Οι ηγέτες τείνουν να επιδεικνύουν περισσότερα από τα χαρακτηριστικά
που αναφέρθηκαν παραπάνω, σε μεγαλύτερο βαθμό στους ιδιωτικούς
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, παρά στους δημόσιους, κυρίως λόγω της
αυξημένης ανταγωνιστικότητας και ανάγκης ανταπόκρισης στις πελατειακές
απαιτήσεις στην πρώτη περίπτωση σε σχέση με την δεύτερη (Henke, Choy,
Geis, Chen & Alt, 1997, p.82).

4.5.2 Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Σε κάθε οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου και ενός εκπαιδευτικού, είναι
σημαντικό να τίθενται κοινοί στόχοι, κοινές αξίες και εν γένει κοινό όραμα, που
πρέπει να διαμηνύεται από την διοίκηση σε όλους τους συμμετέχοντες στον
εκπαιδευτικό οργανισμό. Στην διάρκεια όμως καθορισμού, ποσοτικοποίησης
και υλοποίησης αυτών των στόχων, είτε αναφερόμαστε στους στρατηγικούς
στόχους του οργανισμού είτε σε μεσοπρόθεσμους – βραχυπρόθεσμους
στόχους, παρουσιάζονται δυσκολίες στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ
διοίκησης και προσωπικού, πελατών και ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Η χάραξη αυτών των στόχων πρέπει να γίνεται σταδιακά, και κάθε βήμα
αυτής της διαδικασίας είναι εξίσου σημαντικό και αποτελεί στάδιο κριτικής
σημασίας για την άρτια υλοποίηση της στρατηγικής του οργανισμού. Είναι
αναγκαίο

να

γίνει

φανερός

ο

τρόπος

με

τον

οποίο

καθορίζονται,

επικοινωνούνται, εφαρμόζονται, ενσωματώνονται και τροποποιούνται οι
στόχοι που αφορούν την κύρια διαδικασία της διδασκαλίας και της εκμάθησης,
των δευτερευόντων υποστηρικτικών διαδικασιών και επίσης ο τρόπος με τον
οποίο οι στόχοι αυτοί επιδρούν στις κύριες διαδικασίες.
Η σύνδεση των στόχων που θέτει ο εκπαιδευτικός οργανισμός με την
ποιότητα της προσφερόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας πραγματοποιείται
διαμέσου του ελέγχου του βαθμού δέσμευσης του ανθρωπίνου δυναμικού του
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οργανισμού στο στρατηγικό όραμα. Η επίτευξη των στόχων θα γίνει εφικτή
εάν οι τελευταίοι γίνουν αποδεκτοί από το σύνολο του εκπαιδευτικού
οργανισμού, εάν οι δραστηριότητες υλοποίησής τους ενσωματωθούν αβίαστα
στις

κύριες

και

υποστηρικτικές

διαδικασίες

(σχεδιασμός,

διδασκαλία,

αξιολόγηση, λήψη αποφάσεων) (Chubb & Moe, 1990).
Η μέτρηση αυτού του δείκτη, δεν έχει ως στόχο την αξιολόγηση των
άμεσων

στόχων,

βραχυπρόθεσμων

ή

στρατηγικών,

που

θέτει

ένας

εκπαιδευτικός οργανισμός, εφόσον η επιτυχία των τελευταίων κρίνεται εκ του
αποτελέσματος. Ωστόσο ο δείκτης προσπαθεί να επιδείξει την αφοσίωση του
συνόλου του εκπαιδευτικού οργανισμού, την δέσμευση

δηλαδή

που

επιδεικνύουν όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, για την
επίτευξη των τιθέμενων στόχων. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η δέσμευση και η
καθολική συμμετοχή είναι στοιχεία που αποτελούν στυλοβάτες της πυραμίδας
ποιότητας του σχολείου ολικής ποιότητας.

4.5.3 Σύλλογος των Εκπαιδευτικών
Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών μπορεί να έχει άμεση και έμμεση θετική
επίδραση στην ποιότητα των μαθησιακών εκροών και εν γένει στην ποιότητα
της εκπαίδευσης που προσφέρει ένα σχολείο ολικής ποιότητας. Σύμφωνα με
μελέτες, ένας σύλλογος εκπαιδευτικών που εμπνέεται από σταθερές αρχές και
είναι προσηλωμένος στο όραμα και στην στρατηγική του δευτεροβάθμιου
εκπαιδευτικού οργανισμού, παρουσιάζει τα γνωρίσματα της μαθητοκεντρικής
εκπαιδευτικής προσέγγισης, της διάθεσης συνεργασίας και της διάθεσης
καινοτομίας (Louis, Kruse & Marks, 1996). Όταν σε ένα δευτεροβάθμιο
σχολείο δεν υπάρχει σύμπνοια ως προς ένα κοινό όραμα, μια κοινή αποστολή
και όμοιων στόχων, οι εκπαιδευτικές εκροές παρουσιάζονται χαμηλότερες.
Η δράση των εκπαιδευτικών εντός του συλλόγου τους, μπορεί να
πραγματοποιείται μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας, με σκοπό την δημιουργία
κοινών ιδανικών τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Μέσα από το σύλλογό τους οι εκπαιδευτικοί δεσμεύονται σε ένα κοινό στόχο.
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Επιπλέον, υψηλός βαθμός αλλαγών στη σύσταση του εκπαιδευτικού
προσωπικού επηρεάζει αρνητικά την εναρμόνιση της δραστηριότητας των
εκπαιδευτικών με το όραμα ολόκληρου του οργανισμού (Bryk, Lee & Holland,
1993, p.223).
Σε πολλές περιπτώσεις, μέσα από ένα οργανωμένο σύλλογο εκπαιδευτικών,
τίθενται οι βάσεις για την ομοφωνία ως προς τους στόχους των παρεχομένων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την συχνότητα και ποιότητα της συνεργασίας
μεταξύ των εκπαιδευτικών με στόχο την αυξημένη ποιότητα των μαθησιακών
εκροών.
Σε κάθε περίπτωση ο δείκτης αυτός είναι δύσκολα μετρήσιμος καθώς δεν
είναι εύκολο να συλλεχθούν ποσοτικά δεδομένα. Ωστόσο εξετάζεται η
οργάνωση, η λειτουργία και οι πρωτοβουλίες που παίρνει ο σύλλογος των
εκπαιδευτικών ενός σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η
δέσμευση των μελών του στους στόχους που έχουν τεθεί τόσο από τον
σύλλογο, όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό οργανισμό.

4.5.4 Ιεραρχία και Πειθαρχία εντός του Σχολικού Οργανισμού
Η λέξη πειθαρχία έχει ισχυρή βαρύτητα στην ελληνική γλώσσα και
συνδέεται συνήθως με την επιβολή συγκεκριμένων θέσεων από μια ανώτερη
αρχή ή άτομο. Ωστόσο στα πλαίσια του δευτεροβάθμιου εκπαιδευτικού
οργανισμού ολικής ποιότητας, η έννοια της πειθαρχίας πρέπει να συνδέεται με
την

μη

υπέρβαση

των

δικαιωμάτων

και

με

το

συντονισμό

των

δραστηριοτήτων εντός του οργανισμού, όλων των μελών του τελευταίου και
όχι μόνο των μαθητών αυτού.
Έρευνες έχουν δείξει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η χρήση της πειθαρχίας
τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα της εκμάθηση των εκπαιδευομένων
(Barton, Coley & Wenglisky, 1998, p.1). Η επιβολή πειθαρχίας πρέπει να
σχετίζεται άμεσα με την φύση του παραπτώματος. Τα κρούσματα σχολικής
εγκληματικότητας και χρήσης ναρκωτικών ουσιών συνεχώς αυξάνονται και
απαιτούν την λήψη σκληρών μέτρων για την καταστολή τους.
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Η επιβολή της πειθαρχίας δεν αποτελεί εγγύηση αλλά προϋπόθεση για την
υψηλή ποιότητα εκμάθησης. Η επιβολή πειθαρχίας στον πρέποντα ανά
περίσταση βαθμό και σε συνάρτηση με παιδαγωγικές μεθόδους, συνδέεται
άμεσα με την ποιότητα των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και με
την εκμάθηση (Barton, Coley & Wenglisky, 1998).
Οι

πολιτικές

που

εφαρμόζονται

για

την

επιβολή

της

πειθαρχίας

παρουσιάζουν πολύπλοκα αποτελέσματα, δύσκολα αξιοποιήσιμα και αρκετά
διφορούμενα ώστε σε συνάρτηση με την επαναστατική και απρόβλεπτη
ιδιοσυγκρασία των εφήβων να δημιουργούν πρόβλημα ποσοτικοποίησης
αυτού του δείκτη. Ωστόσο, η χρήση των αναφορών των διευθυντικών
στελεχών αλλά και των καθηγητών και των ίδιων των μαθητών αναφορικά με
τα κρούσματα απειθαρχίας εντός των σχολείων, βοηθούν στην συλλογή
αξιοποιήσιμων ποσοτικών στοιχείων.

4.6 Αξιοποίηση των Δεικτών

Η αξιοποίηση των δεικτών που αναφέρθηκαν παραπάνω και η σύνδεσή
τους με την ποιότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, με απώτερο σκοπό την
αξιολόγηση των σχολείων ολικής ποιότητας θα πρέπει να βασιστεί σε
στατιστικές μεθόδους. Η βάση του όλου εγχειρήματος θα πρέπει να είναι η
δημιουργία μιας συνάρτησης εκπαιδευτικής παραγωγικότητας – ποιότητας η
οποία θα ενσωματώνει ως ανεξάρτητες μεταβλητές όλους εκείνους τους
δείκτες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Επειδή ακριβώς η ποσοτικοποίησης της εκπαιδευτικής ποιότητας είναι
δύσκολο έως αδύνατο εγχείρημα, σε αρχικά στάδια θα μπορούσε να θεωρηθεί
ότι τα αποτελέσματα των μαθητών στις εξετάσεις ή στις τελικές βαθμολογίες,
σε εθνικό επίπεδο, αποτελούν ένα καλό δείκτη της ποιότητας στην
εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει προσπάθεια δημιουργίας μιας
συνάρτησης η οποία θα μπορεί να περιλαμβάνει τους περισσότερους από τους
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δείκτες, με απώτερο σκοπό την διενέργεια ελέγχου παλινδρόμησης για την
συσχέτιση των δεικτών που αναφέρθηκαν με τα αποτελέσματα της
μαθησιακής εκροής.
Η συνάρτηση που προτείνεται, βασίζεται στο μοντέλο της γραμμικής
εξάρτησης της ανεξάρτητης μεταβλητής μας, τελική βαθμολογία μαθητών ή
αποτελέσματα εξετάσεων, με πληθώρα ανεξάρτητων μεταβλητών, από τους
δείκτες που αναλύθηκαν παραπάνω. Η αρχική ιδέα είναι να χωριστεί το δείγμα
των μαθητών κατά ηλικία (i), σχολική χρονιά (t) και κατά γνωστικό
αντικείμενο (j). Έτσι η εξαρτημένη μεταβλητή μας θα έχει την μορφή Qijt. Οι
ανεξάρτητες μεταβλητές θα είναι:



Το διδακτικό προσωπικό Tij. Η μεταβλητή μπορεί να περιλαμβάνει όλους
τους παράγοντες που αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο δείκτη, ξεχωριστά,
ώστε να ελεγχθεί η σχετικότητα καθενός με την μαθησιακή εκροή. Οι
δείκτες i και j εκφράζουν την ηλικία των εκπαιδευτικών και το γνωστικό
αντικείμενο το οποίο διδάσκουν.



Οι πόροι του εκπαιδευτικού οργανισμού Ut. Ενσωματώνονται σε αυτήν την
μεταβλητή όλα τα ποσοτικά δεδομένα που αναλύθηκαν για τον
συγκεκριμένο δείκτη, ξεχωριστά. Ο σκοπός παραμένει ο ίδιος, η θετική ή
αρνητική συσχέτιση με την εκπαιδευτική εκροή. Το t εκφράζει την χρονιά
στην οποία αναφέρονται οι διατιθέμενοι πόροι και κονδύλια του
εκπαιδευτικού οργανισμού.



Οι οικογενειακοί παράγοντες Ft. Όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν το
οικογενειακό υπόβαθρο του μαθητή, μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να
λάβουν την θέση της συγκεκριμένης μεταβλητής. Ο δείκτης t αναφέρεται
στα δεδομένα για συγκεκριμένη σχολική χρονιά.



Το σύνολο του εκπαιδευτικού οργανισμού St. Είναι μια μεταβλητή,
δύσκολη στην χρήση καθώς οι δείκτες που έχουν ήδη αναλυθεί για αυτόν
τον

παράγοντα

δύσκολα

ποσοτικοποιούνται.

Ωστόσο

θα

γίνεται

προσπάθεια σύνδεσης του παράγοντα αυτού με την τελική ποιότητα των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η χρονιά t στην οποία αναφέρεται η μεταβλητή
αυτή αντικατοπτρίζεται στον αντίστοιχο δείκτη της.
62



Οι επιδόσεις των μαθητών Ait. Είναι η μεταβλητή που ενσωματώνει όλους
τους άλλους παράγοντες που καθορίζουν τις επιδόσεις των μαθητών εκτός
από τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις. Οι δείκτες i και t αφορούν την ηλικία
των μαθητών και την σχολική χρονιά στην οποία αναφέρεται η μεταβλητή.
Στοιχεία για τους παράγοντες που αναφέρονται στην μεταβλητή αυτή είναι
εύκολο να συλλεχθούν καθώς για αυτά τα στοιχεία υπάρχει μόνιμα
ανανεώσιμη βάση δεδομένων σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα.
Τελικά η μορφή που λαμβάνει η προς μελέτη συνάρτηση είναι:
Qijt = aijt + β1*Tij + β2*Ut + β3*Ft + β4*St + β5*Ait
Όπου το aijt, είναι ένας παράγοντας που μπορεί να περιλαμβάνει όλους

εκείνους τους δείκτες που μπορούν να επηρεάσουν την μαθησιακή εκροή και
που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην συγκεκριμένη μελέτη.
Ο σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι, με την βοήθεια της
παλινδρόμησης, να γίνει εφικτή η γνώση του βαθμού συσχέτισης της
ποιότητας των εκπαιδευτικών εκροών με όλους αυτούς τους παράγοντες που
θεωρητικά επηρεάζουν την εκπαιδευτική παραγωγή ενός σχολείου ολικής
ποιότητας. Αρχικά θα πρέπει να γίνει στατιστική μελέτη και να δημιουργηθεί
ένας πίνακας συσχέτισης, ώστε να γίνει μια αρχική εκτίμηση ως προς την
σημαντικότητα που παρουσιάζει η συσχέτιση των προτεινόμενων μεταβλητών,
με τις επιδόσεις των μαθητών. Παράλληλα θα γίνει εφικτός ο έλεγχος για
προβλήματα

multicollinearity,

δηλαδή

συσχέτισης

των

υποτιθέμενων

ανεξάρτητων μεταβλητών μεταξύ τους.
Κατόπιν πρέπει να εκτελεστεί η παλινδρόμηση ώστε να δούμε την
ανταπόκριση του μοντέλου μας ως προς τον σκοπό για τον οποίο
κατασκευάστηκε. Έτσι ο στατιστικός δείκτης R2 θα μας δείξει το ποσοστό της
διακύμανσης των επιδόσεων των μαθητών το οποίο μπορεί αν εξηγήσει το
μοντέλο μας. Παράλληλα με την βοήθεια ελέγχου ANOVA θα μπορούσαμε να
ελέγξουμε την υπόθεση όλοι οι συντελεστές β να είναι μηδέν. Ένα τέτοιο
αποτέλεσμα θα έδειχνε ότι η ποιότητα της εκπαιδευτικής εκροής δεν εξαρτάται
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από τους παραπάνω παράγοντες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι αναμενόμενο.
Αντιθέτως αναμένουμε αρκετοί από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν να
παρουσιάζουν σημαντικότητα στην συσχέτισή τους με την εξαρτημένη
μεταβλητή, ήτοι την ποιότητα της μαθησιακής εκροής.
Παράλληλα πρέπει να ελεγχθεί η κατανομή των λαθών της παλινδρόμησης,
κατά πάσα πιθανότητα με κάποιο test Kolmogorov – Smirnov, καθώς και η
διακύμανση που έχει η πρόβλεψη που μπορεί να κάνει το μοντέλο, σε σχέση
με την πραγματική τιμή της διακύμανσης. Ακολούθως το τεστ Durbin –
Watson μπορεί να παρέχει πληροφορίες για την αυτοσυσχέτιση των λαθών
καθώς και για την σταθερότητα της διακύμανσης, άρα για προβλήματα
ετεροσκεδαστικότητας στα λάθη.
Η διαδικασία αυτή πρέπει να επαναληφθεί για όσο το δυνατόν
περισσότερους συνδυασμούς δεικτών, ώστε να γίνει εφικτή η μελέτη
συσχέτισης όλων αυτών των παραγόντων με την ποιότητα της μαθησιακής
εκροής καθώς και την μεταξύ τους συσχέτιση. Ακολούθως, αφού πρώτα έχουν
απορριφθεί κάποιοι από τους προτεινόμενους δείκτες, ως στατιστικά
ασυσχέτιστοι με τον ζητούμενο παράγοντα, τις επιδόσεις των μαθητών, θα
πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για τους υπόλοιπους δείκτες, που
εμφάνισαν σημαντικότητα συσχέτισης ώστε να δούμε πόσο έχει βελτιωθεί το
μοντέλο μας. Τελικά πρέπει να καταλήξουμε σε συμπεράσματα ως προς τον
βαθμό συσχέτισης των εναπομεινάντων δεικτών με την ποιότητα της
μαθησιακής εκροής. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να αποτελέσουν την βάση
για ένα πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Η ανατροφοδότηση
του μοντέλου με νέα στοιχεία θα μπορούσε να μας δείξει την ορθότητά του
και να υποδείξει περαιτέρω μονοπάτια που πρέπει να ακολουθήσει ο
εκπαιδευτικός οργανισμός με σκοπό την συνεχή βελτίωση, την ικανοποίηση
του πελάτη και τελικά την εν γένει μετατροπή του σε ένα σχολείο ολικής
ποιότητας.

64

5. Τα Βραβεία Ποιότητας

Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε εκτενής αναφορά στο θεωρητικό
υπόβαθρο που πρέπει να στηριχθεί ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, ώστε να
μπορέσει να χαρακτηριστεί σχολείο ολικής ποιότητας. Η θεωρητική αυτή βάση
είναι ο θεμέλιος λίθος, πάνω στον οποίο στηρίζονται όλες οι προσπάθειες ενός
οργανισμού για να καταφέρει να προσεγγίσει τον στόχο της συνεχούς
βελτίωσης της ποιότητας και της ικανοποίησης του πελάτη. Στη συνέχεια
αναπτύχθηκαν προτεινόμενοι δείκτες, η ποσοτικοποίηση των οποίων και η
συνεχής καταμέτρησή τους, μπορούν να δημιουργήσουν μια εκμεταλλεύσιμη
βάση δεδομένων που μπορεί με την σειρά της να χρησιμοποιηθεί στις
διαδικασίες βελτίωσης της ποιότητας
Προτάθηκαν

ουσιαστικά

οι

τομείς

ενός εκπαιδευτικού οργανισμού.

εκείνοι

στους

οποίους

πρέπει

να

επικεντρωθεί η έρευνα κατά την διάρκεια αξιολόγησης της ποιότητας ενός
οργανισμού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ποιος είναι όμως στην πράξη ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι
εκπαιδευτικοί

οργανισμοί

ώστε

να

κατοχυρώσουν

την

ποιότητα

των

μαθησιακών τους εκροών; Συνήθως η πλέον αξιόπιστη μέθοδος είναι η
κατάκτηση και απονομή ενός βραβείου ποιότητας, στόχος που αν μη τι άλλο
οδηγεί τουλάχιστον στην βελτίωση κάποιον διεργασιών που λαμβάνουν χώρα
σε

έναν

εκπαιδευτικό

οργανισμό

και

σε

καταστάσεις

μέγιστης

αποτελεσματικότητας οδηγούν στην δημιουργία ενός σχολείου ολικής
ποιότητας.
Τα βραβεία ποιότητας που υπάρχουν ανά τον κόσμο είναι αρκετά, με ισχύ
που εκτείνεται από τοπικό, σε εθνικό και τελικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η
ανάλυση που ακολουθεί εστιάζεται ουσιαστικά στα τρία σημαντικότερα εξ
αυτών:



Το βραβείο ολικής ποιότητας Malcolm Baldrige National Quality Award για
τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
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Το ευρωπαϊκό βραβείο ολικής ποιότητας EFQM



Η πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
Ακολουθεί η παρουσίαση και η τελική σύγκριση των τριών ανωτέρων

βραβείων.

5.1

Malcolm

Baldrige

National

Quality

Award

για

τους

εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Τα εκπαιδευτικά κριτήρια του βραβείου Malcolm Baldrige αφορούν την
αριστεία των μαθητών (Baldrige National Quality Program, 2005, p. i). Με την
έκφραση αυτή ξεκινά η έκθεση του οργανισμού Malcolm Baldrige προς την
Αμερικανική Εκπαιδευτική Κοινότητα, για να περιγράψει τον στόχο των
κριτηρίων που τίθενται από το συγκεκριμένο βραβείο. Και η δεδομένη
εισαγωγή δεν θα μπορούσε να είναι πιο ζοφερή, στοχεύοντας ουσιαστικά στην
άριστη ποιότητα των εκπαιδευτικών εκροών ενός σχολείου. Παράλληλα,
αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, ότι τα κριτήρια αυτά αφορούν έναν
εκπαιδευτικό οργανισμό ο οποίος διαθέτει υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή
εντιμότητα – ακεραιότητα, και χαρακτηρίζεται από την ηθική συμπεριφορά
των μαθητών του, του διδακτικού προσωπικού του και του προσωπικού του.
Τα κριτήρια που τίθενται από το συγκεκριμένο βραβείο αναμένεται να
καταστήσουν τον εκπαιδευτικό οργανισμό ικανό να αντιδράσει σε όλες τις
προκλήσεις του σήμερα και να απαντήσει στην καίρια απαίτηση για απόδοση
αποτελεσμάτων σήμερα με παράλληλη αποτελεσματική προετοιμασία για το
μέλλον. Τα κριτήρια αυτά έχουν αναπτυχθεί να αντιμετωπίσουν τις
συγκεκριμένες πιέσεις που δέχεται η ηγεσία του εκπαιδευτικού οργανισμού,
την ανάγκη για οργανωσιακή και όχι μόνο τεχνολογική καινοτομία, και τις
προκλήσεις που προκύπτουν από την ανάγκη για επιβίωση και διατήρηση ενός
οργανισμού υψηλής απόδοσης.
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5.1.1 Ο Σκοπός των Κριτηρίων
Τα κριτήρια του συγκεκριμένου βραβείου αποτελούν το θεμέλιο λίθο για
την κατάκτηση της αριστείας στην απόδοση του εκπαιδευτικού οργανισμού.
Επιπλέον αποτελούν την βάση για την αυτοαξιολόγηση των οργανισμών, για
την προσέγγιση των βραβείων ποιότητας και για παροχή ανάδρασης
πληροφοριών στους υποψηφίους. Ο ρόλος που έχουν αναλύεται σε τρεις
συνιστώσες:



Να βοηθήσουν στην βελτίωση της
πρακτικών,

των

οργανοσιακών

επίδοσης των οργανοσιακών

ικανοτήτων

και

των

τελικών

αποτελεσμάτων


Να

εγκαταστήσουν

διαύλους

επικοινωνίας

και

διαμοιρασμού

των

καλύτερων πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανισμών


Να υπηρετήσουν ως ένα εργαλείο για την κατανόηση και την διοίκηση του
οργανισμού, να καθοδηγήσουν τον οργανοσιακό προγραμματισμό και να
δημιουργήσουν ευκαιρίες μάθησης
Επιπροσθέτως, και συγκεκριμένα για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς

τίθενται οι εξής στόχοι:



Να διαμηνυθεί η αξία της συνεχούς βελτίωσης σε όλους τους μαθητές και
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες του εκπαιδευτικού οργανισμού
ώστε να υποβοηθηθεί η βελτίωση της εκπαιδευτικής ποιότητας



Βελτίωση της συνολικής οργανοσιακής αποτελεσματικότητας και των
ικανοτήτων του οργανισμού



Οργανοσιακή και προσωπική δια βίου μάθηση
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5.1.2 Κεντρικές Αξίες και Έννοιες
Τα κριτήρια στηρίχθηκαν για την δημιουργία τους, πάνω στην ακόλουθη
ομάδα αλληλεπιδρώντων κεντρικών αξιών και εννοιών:



Ηγεσία με όραμα
Η ανώτερη διοίκηση του οργανισμού πρέπει να θέσει οδηγίες για την

δημιουργία, ενός κλίματος εστιασμένου στον μαθητή και στην μάθηση,
ξεκάθαρων αξιών και υψηλών προσδοκιών. Οι οδηγίες, οι αξίες και οι
προσδοκίες

πρέπει

να

ισορροπούν

μεταξύ

των

αναγκών

όλων

των

ενδιαφερομένων, εσωτερικών και εξωτερικών πελατών. Η ηγεσία πρέπει να
διασφαλίσει την δημιουργία στρατηγικών, συστημάτων και μεθόδων για την
επίτευξη επιδόσεων αριστείας, να διεγείρει και να επιδιώκει την καινοτομία, να
οικοδομήσει την γνώση και τις ικανότητες και να διασφαλίσει την
επιβιωσιμότητα του οργανισμού.
Σε γενικές γραμμές η ηγεσία θα πρέπει να διαθέτει όλες εκείνες τις αρετές
που όχι μόνο θα βοηθήσουν άμεσα τον εκπαιδευτικό οργανισμό να υιοθετήσει
μια φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης αλλά και θα μετατρέψουν την ηγεσία σε
ένα πρότυπο μοντέλο που θα αποτελεί πηγή έμπνευσης για το υπόλοιπο
προσωπικό με σκοπό την καθολική συμμετοχή.


Εκπαίδευση εστιασμένη στην μάθηση
Με σκοπό την ανάπτυξη των μέγιστων δυνατοτήτων όλων των μαθητών,

οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί πρέπει να παρέχουν στους τελευταίους όλες τις
ευκαιρίες προς επίτευξη της επιτυχίας. Η εκπαίδευση, όταν είναι εστιασμένη
στην μάθηση και στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, υποστηρίζει αυτόν
τον σκοπό. Οι ανάγκες των μαθητών, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω,
πηγάζουν από τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας (Baldrige
National Quality Program, 2005, p. 1).
Η ανάγκη που εκφράστηκε παραπάνω ενισχύεται σημαντικά από την
μεταβλητότητα της σημερινής κοινωνίας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, σε
συνάρτηση με την ρευστότητα του οικονομικού περιβάλλοντος, επιβάλλουν
την συνεχή προσαρμογή των εκπαιδευτικών διαδικασιών ώστε η μαθησιακή
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εκροή που παρέχουν ως αποτέλεσμα, να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες
της αγοράς. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες πρέπει επίσης να χτίζονται στην βάση
της αποτελεσματικής μάθησης, και η αποτελεσματική διδασκαλία με την σειρά
της να προκρίνει την μάθηση και την επιτυχία.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας που είναι
εστιασμένη στην μάθηση είναι τα εξής (Baldrige National Quality Program,
2005, p. 2):

1.

Για όλους τους μαθητές τίθενται υψηλά πρότυπα και απαιτήσεις εξέλιξης

2.

Το διδακτικό προσωπικό κατανοεί ότι οι μαθητές μπορεί να μαθαίνουν με
πολλούς διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικούς ρυθμούς. Τα
τελευταία χαρακτηριστικά των μαθητών μπορεί να διαφέρουν σε
συνάρτηση με τον χρόνο και με το αντικείμενο διδασκαλίας. Η μαθησιακή
διαδικασία μπορεί να επηρεάζεται από την υποστήριξη που λαμβάνουν οι
μαθητές, το κλίμα που επικρατεί στο ευρύτερο και κλειστό τους
περιβάλλον και την καθοδήγηση που λαμβάνουν. Ο εκπαιδευτικός
οργανισμός που εστιάζει στην μάθηση πρέπει να διενεργεί συνεχή έρευνα
για εναλλακτικούς τρόπους που θα οδηγήσουν στην υψηλή ποιότητα της
μαθησιακής εκροής.

3.

Παρέχεται μια αρχική έμφαση στην ενεργό μάθηση. Αυτό ίσως απαιτήσει
την εφαρμογή μιας ευρείας γκάμας τεχνικών, υλικών μέσων και εμπειριών
ώστε να λάβουν οι μαθητές τα κατάλληλα ερεθίσματα που θα κρατήσουν
το ενδιαφέρον τους. Οι τεχνικές, η υλική υποδομή και οι εμπειρίες μπορούν
να ληφθούν και από εξωτερικές πηγές, όπως οι επιχειρήσεις, η κοινωνία, ή
οργανισμοί κοινωνικών υπηρεσιών.

4.

Χρησιμοποιούνται επίσημες εκτιμήσεις για να μετρηθεί η μαθησιακή εκροή
στα

πρώτα

στάδια

της

εκπαιδευτικής

διαδικασίας

και

για

να

προσαρμοστούν οι εκπαιδευτικές εμπειρίες στις ατομικές ανάγκες και στους
ατομικούς τρόπους μάθησης.
5.

Συγκεντρωτικές εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί η πρόοδος
έναντι των τυπικών εξωτερικών προτύπων και νορμών σχετικά με το τι θα
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έπρεπε να γνωρίζουν οι μαθητές και το τι θα έπρεπε να μπορούν να
κάνουν.
6.

Δίδεται βοήθεια στους μαθητές και στις οικογένειές τους ώστε να μπορούν
να αυτοαξιολογούνται, να καταγράφουν την πρόοδο και να κατανοούν
τους στόχους και τα κενά που προκύπτουν.

7.

Υπάρχει εστίαση σε συγκεκριμένες, βασικές λειτουργίες ανταλλαγής
πληροφοριών, όπως μεταξύ σχολείων και μεταξύ σχολείου και αγοράς
εργασίας.



Οργανοσιακή και προσωπική δια βίου μάθηση
Η

κατάκτηση

των

υψηλότερων

επιπέδων

της

οργανοσιακής

αποδοτικότητας απαιτεί την άρτια εκτέλεση ενός προγράμματος οργανοσιακής
και προσωπικής εκπαίδευσης (Baldrige National Quality Program, 2005, p. 2).
Η οργανοσιακή εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει τόσο την συνεχή βελτίωση των
ήδη

υπαρχτών

προγραμμάτων,

όσο

και

την

εκπόνηση

καινοτόμων

προγραμμάτων που θα οδηγήσουν σε νέους στόχους και νέες διαδικασίες. Οι
εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να υιοθετηθούν στον τρόπο λειτουργίας του
εκπαιδευτικού οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι η μάθηση στον οργανισμό:

1.

είναι τακτικό μέρος της καθημερινής εργασίας

2.

εξασκείται σε προσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο ομάδας εργασίας, σε επίπεδο
τμήματος και σε οργανοσιακό επίπεδο

3.

έχει ως αποτέλεσμα την επίλυση προβλημάτων εν τη γεννέσει

4.

εστιάζει στην δημιουργία και επικοινωνία της γνώσης σε όλο τον
εκπαιδευτικό οργανισμό

5.

οδηγείται από τις ευκαιρίες για την υιοθέτηση της αλλαγής
Από την πλευρά τους οι προσωπικές εκπαιδευτικές διαδικασίες μπορούν να

οδηγήσουν στα εξής αποτελέσματα:
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1.

Περισσότερο

ικανοποιημένο

διδακτικό

προσωπικό

και

βοηθητικό

προσωπικό του εκπαιδευτικού οργανισμού, που τελικά αναπτύσσει
αφοσίωση προς τον εκπαιδευτικό οργανισμό
2.

αναπτύσσεται οργανοσιακή διαλειτουργική μάθηση

3.

Βελτιώνεται η ανάπτυξη της γνώσης εντός του οργανισμού

4.

αναπτύσσεται ένα βελτιωμένο περιβάλλον ως προς την πρωτοβουλία
Τελικά, η μάθηση δε στοχεύει μόνο στην ανάπτυξη βελτιωμένων

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών αλλά επίσης και στην βελτίωση
της προσαρμοστικότητας, της ελαστικότητας και της ανταπόκρισης του
εκπαιδευτικού οργανισμού ως προς τις ανάγκες των μαθητών, του διδακτικού
προσωπικού, της αγοράς και της κοινωνίας γενικότερα.



Αξιολόγηση διδακτικού προσωπικού, συνεργατών και προσωπικού
Η επιτυχία ενός οργανισμού εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την

γνώση, τις ικανότητες, την δημιουργικότητα και την εμψύχωση όλου του
διδακτικού

του

προσωπικού,

του

βοηθητικού

προσωπικού

και

των

συνεργατών του (Baldrige National Quality Program, 2005, p. 3).
Η αξιολόγηση του διδακτικού και του βοηθητικού προσωπικού δεν
σημαίνει ότι υπάρχει ένα πνεύμα επικριτικό ως προς την προσφορά τους αλλά
αντιθέτως προδίδει την δέσμευση του εκπαιδευτικού οργανισμού στην
ικανοποίηση των συγκεκριμένων ομάδων, την ανάπτυξή τους και την
ευρωστία τους. Αυξανόμενα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύσσονται
εργασιακές πρακτικές που να είναι ελαστικές, να χαρακτηρίζονται από υψηλές
αποδόσεις και να προσαρμόζονται στις ανάγκες του διδακτικού και όχι μόνο
προσωπικού.
Οι κύριες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αξιολόγηση προσωπικού
είναι:

1.

Να προβάλλεται η δέσμευση της ηγεσίας ως προς την πρόοδο του
διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού

2.

Να παρέχει αναγνώριση των προσπαθειών πέρα από το ισχύον σύστημα.
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3.

Να διασφαλίζει την ανάπτυξη και την πρόοδο μέσα στον οργανισμό

4.

Να επικοινωνείτε η γνώση που κατέχει ο οργανισμός ώστε το διδακτικό
προσωπικό να μπορεί να προσφέρει αρτιότερες και αποτελεσματικότερες
υπηρεσίες

5.

Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την δημιουργικότητα και
την καινοτομία

6.

Να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον προς όλο το προσωπικό,
διδακτικό και μη



Ευκινησία
Η ευκινησία αποτελεί ολοένα και περισσότερο ένα σημαντικό παράγοντα

της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού (Baldrige National
Quality Program, 2005, p. 3). Απαιτείται η δημιουργία μιας φαρέτρας
γρηγορότερων και περισσότερο ευέλικτων αντιδράσεων ως προς τις ανάγκες
των μαθητών και γενικότερα των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών του
οργανισμού. Το ενδυναμωμένο διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό αποτελεί
ζωτικό παράγοντα για την επίτευξη της ευκινησίας του οργανισμού.



Εστίαση στο μέλλον
Στο σημερινό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δημιουργία ενός βιώσιμου

εκπαιδευτικού οργανισμού απαιτεί την κατανόηση των βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων παραγόντων που επηρεάζουν τον ίδιο τον οργανισμό αλλά
και γενικότερα την αγορά της εκπαίδευσης. Η επιδίωξη της αριστείας στην
εκπαίδευση επιβάλλει την εστίαση στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και
την διάθεση για μακροπρόθεσμη δέσμευση προς τους μαθητές και όλους τους
πελάτες του οργανισμού.
Οι συνεχής αλλαγές πρέπει να γίνονται άμεσα αντιληπτές από τον
οργανισμό ώστε με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό να γίνει εφικτή η προσαρμογή
της οργανοσιακής και εκπαιδευτικής λειτουργίας στις νέες ανάγκες που
δημιουργούνται (Baldrige National Quality Program, 2005, p. 3).



Διοίκηση για την καινοτομία
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Καινοτομία σημαίνει να υιοθετείς ουσιώδεις αλλαγές προς την βελτίωση
των προγραμμάτων του εκπαιδευτικού οργανισμού, των υπηρεσιών που
προσφέρει, των διαδικασιών του και της λειτουργίας του και να δημιουργείς
νέες αξίες για τους πελάτες του οργανισμού (Baldrige National Quality
Program, 2005, p. 4). Η καινοτομία πρέπει να ηγείται του οργανισμού και να
οδηγεί την αποδοτικότητά του σε νέες διαστάσεις. Η καινοτομία είναι
σημαντική διότι παρέχει συνεχώς βελτιούμενη εκπαιδευτική αξία στους
μαθητές και διότι βελτιώνει όλες τις λειτουργικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες.



Διοίκηση με βάση τα γεγονότα
Οι οργανισμοί εξαρτώνται από τις μετρήσεις και τις αναλύσεις της

αποδοτικότητάς τους. Οι μετρήσεις αυτές πρέπει να πηγάζουν από τις ανάγκες
και την στρατηγική του εκπαιδευτικού οργανισμού και να επικεντρώνονται σε
αυτές (Baldrige National Quality Program, 2005, p. 4). Επίσης πρέπει να
παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για τις σημαντικότερες διαδικασίες καθώς και
για τα αποτελέσματα.
Πολλοί τύποι δεδομένων και πληροφοριών είναι απαραίτητοι για την
διοίκηση αποδόσεων. Η μετρήσεις αποδοτικότητας πρέπει να εστιάζονται στις
μαθησιακές επιδόσεις των μαθητών. Οι τομείς έρευνας μπορούν να
περιλαμβάνουν το υπόβαθρο των μαθητών, τον τρόπο με τον οποίο
μαθαίνουν, τις ακαδημαϊκές δυνάμεις και αδυναμίες τους, την εκπαιδευτική
τους πρόοδο, την ικανοποίησή τους, τους ρυθμούς εγκατάλειψης του
σχολείου και την επιτυχία τους μετά την αποφοίτηση.


Κοινωνική ευθύνη
Ο ηγέτης του εκπαιδευτικού οργανισμού πρέπει να διαμηνύει προς το

κοινωνικό σύνολο, των σύνολο των υπευθυνοτήτων που αναλαμβάνει, την
ηθική του συμπεριφορά και την ανάγκη να εξασκούν όλοι τα καθήκοντά τους
ως σωστοί πολίτες (Baldrige National Quality Program, 2005, p. 4).
Οι ηγέτες οφείλουν να αποτελούν πρότυπα για τον εκπαιδευτικό οργανισμό
και να εστιάζουν σε μια εικόνα και συμπεριφορά ηθική, να προστατεύουν το
δημόσιο συμφέρον, την ασφάλεια των πολιτών και το περιβάλλον. Οι
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παραπάνω απαιτήσεις αποτελούν στην ουσία λειτουργίες του εκπαιδευτικού
οργανισμού.
Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί δεν πρέπει να εναρμονίζονται απλώς με την
εθνική και τοπική νομοθεσία, αλλά να βλέπουν την διαδικασία αυτή ως μια
ευκαιρία για περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών τους διαδικασιών.


Εστίαση στα αποτελέσματα και δημιουργία αξίας
Είναι αναγκαίο, ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, να εστιάζει τις μετρήσεις

αποδοτικότητάς του σε συγκεκριμένα κύρια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα
αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσει και να σταθεροποιήσει
την εκπαιδευτική αξία που προσφέρει προς τους μαθητές του και γενικότερα
να δημιουργήσει αξία προς όλους τους πελάτες του, εσωτερικούς και
εξωτερικούς. Δημιουργώντας αξία προς όλους τους πελάτες του ο οργανισμός
καταφέρνει να συνεισφέρει στην συνολική βελτίωση της εκπαιδευτικής
απόδοσης (Baldrige National Quality Program, 2005, p. 5).
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Προοπτική συστημάτων
Τα κριτήρια παρέχουν μια προοπτική του συστήματος με το οποίο θα πρέπει κανείς να διοικεί τον εκπαιδευτικό οργανισμό

καθώς και τις κύριες διαδικασίες ώστε να ληφθούν αποτελέσματα ως προς την αριστεία απόδοσης. Τα βασικότερα στοιχεία αυτής
της προοπτικής του συστήματος παρουσιάζονται στην εικόνα 9 που ακολουθεί (Baldrige National Quality Program, 2005, p. 5).

Οργανοσιακό Προφίλ
Περιβάλλον, Σχέσεις και Προκλήσεις

1

2

5

Στρατηγικός
Προγραμματισμός

Εστίαση στο
Διδακτικό και
Βοηθητικό
Προσωπικό

Ηγεσία

3
Εστίαση στον
Μαθητή, την
Αγορά και τους
Πελάτες

6

7
Αποτελέσματα
Οργανοσιακής
Απόδοσης

Διοίκηση
Λειτουργιών

4
Μετρήσεις, Αναλύσεις και Διοίκηση Γνώσεων
Εικόνα 9: Προοπτική Συστήματος Διοίκησης
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Τελικά η λειτουργία του συστήματος συντίθεται από τις 6 κατηγορίες που
καθορίζουν την λειτουργία του οργανισμού και το αποτέλεσμα που τελικά θα
προκύψει.
Η ηγεσία (1), ο στρατηγικός προγραμματισμός (2) και η εστίαση στους
μαθητές και τους πελάτες (3), αντιπροσωπεύουν την τριάδα της ηγεσίας. Οι
παράγοντες αυτοί τοποθετούνται μαζί για να τονιστεί η σημασία της εστίασης
από την ηγεσία στην στρατηγική και στους πελάτες του οργανισμού,
εσωτερικούς και εξωτερικούς. Η ανώτερη ηγεσία θέτει την ρότα που θα
ακολουθήσει ο οργανισμός και αναζητά μελλοντικές ευκαιρίες για τον
οργανισμό.
Ο παράγοντας εστίαση στο διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό (5), η
διοίκηση διαδικασιών (6) και τα αποτελέσματα του οργανισμού (7) συνθέτουν
την τριάδα των αποτελεσμάτων. Το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό σε
συνάρτηση με τις κύριες διαδικασίες του οργανισμού παράγουν όλο το έργο
του εκπαιδευτικού οργανισμού και τροφοδοτούν τα αποτελέσματα του.
Όλες οι δράσεις που προέρχονται από τους παραπάνω παράγοντες έχουν
ως στόχο την αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού και την
παραγωγή

καλών

αποτελεσμάτων.

Τα

αποτελέσματα

αφορούν

την

ικανοποίηση των μαθητών, των πελατών, της κοινωνίας, της οικονομικής
κατάστασης του οργανισμού και γενικότερα όλων των παραγόντων που
συνθέτουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού.
Ο παράγοντας μετρήσεις, αναλύσεις και διοίκηση γνώσεων (4) αποτελεί
σημαντικότατο στοιχείο λειτουργίας του συστήματος και συνδέει την τριάδα
ηγεσίας με την τριάδα των αποτελεσμάτων, όπως άλλωστε καταδεικνύουν τα
βέλη στο σχετικό σχήμα της εικόνας 9.
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5.1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτικών Κριτηρίων

1.

Τα κριτήρια εστιάζουν στα αποτελέσματα της οργανοσιακής απόδοσης.
Τα κριτήρια εστιάζουν στους εξής κύριους τομείς της οργανοσιακής

απόδοσης:



Αποτελέσματα της εκπαίδευσης των μαθητών



Αποτελέσματα εστιασμένα στην ικανοποίηση των μαθητών και γενικότερα
όλων των πελατών



Οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού



Αποτελέσματα που αφορούν το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό



Αποτελέσματα οργανοσιακής αποδοτικότητας, συμπεριλαμβανομένου και
τις βασικές μετρήσεις για την απόδοση των εσωτερικών διαδικασιών



Αποτελέσματα που αφορούν την ηγεσία και την κοινωνική ευθύνη του
εκπαιδευτικού οργανισμού

2.

Τα κριτήρια είναι προσαρμοστικά και όχι δεσμευτικά
Τα κριτήρια έχουν δομηθεί με βάση τις απαιτήσεις που προέρχονται από

τα αποτελέσματα. Ωστόσο δεν περιγράφουν (Baldrige National Quality
Program, 2005, p. 7):



Πως πρέπει να είναι δομημένος ο εκπαιδευτικός οργανισμός



Εάν θα πρέπει ο οργανισμός να έχει ειδικά τμήματα ποιότητας,
στρατηγικού σχεδιασμού ή άλλων λειτουργιών



Αν διαφορετικά τμήματα εντός του εκπαιδευτικού οργανισμού θα πρέπει
να διοικούνται με τον ίδιο τρόπο.
Τα κριτήρια δεν είναι δεσμευτικά για τους εξής λόγους (Baldrige National

Quality Program, 2005, p. 7):
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Εστιάζουν στα αποτελέσματα και όχι στις διαδικασίες, στα εργαλεία η στην
οργανοσιακή δομή που θα τα προκαλέσουν



Η επιλογή των διαδικασιών, των εργαλείων, των τεχνικών διοίκησης και
της οργανοσιακής δομής εξαρτάται συνήθως από παράγοντες όπως ο
τύπος του εκπαιδευτικού οργανισμού και το μέγεθός του, το στάδιο
ανάπτυξής του, τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με κρίσιμους παράγοντες
της αγοράς και τις δυνατότητες – ικανότητες του διδακτικού και του
βοηθητικού προσωπικού



Η εστίαση στις συνήθεις απαιτήσεις, παρά στις συνήθεις διαδικασίες,
προωθεί την κατανόηση, την επικοινωνία, την συμμετοχή ενώ παράλληλα
υποστηρίζει την καινοτομία και την διαφορετικότητα των απόψεων.

3.

Τα κριτήρια ολοκληρώνουν βασικές εκπαιδευτικές υποθέσεις
Τα εκπαιδευτικά κριτήρια έχουν προσαρμοστεί για να περιλαμβάνουν

αρκετές εκπαιδευτικές παραμέτρους και τις συγκεκριμένες ανάγκες των
εκπαιδευτικών οργανισμών. Συγκεκριμένα (Baldrige National Quality Program,
2005, p. 7):



Εστιάζουν κυρίως στην διδασκαλία και στην μάθηση επειδή αυτοί είναι οι
πρωταρχικοί στόχοι ενός εκπαιδευτικού οργανισμού



Ενώ υπάρχει η προαναφερόμενη εστίαση στον γενικότερο στόχο των
εκπαιδευτικών οργανισμών επιτρέπουν την ανάπτυξη αυτόνομων ρόλων,
αποστολών και προγραμμάτων στα σχολεία ώστε να καλύπτεται όλο το
φάσμα των εκπαιδευτικών βαθμίδων



Οι μαθητές θεωρούνται οι βασικοί πελάτες του εκπαιδευτικού οργανισμού,
ωστόσο λαμβάνονται υπόψη και όλοι οι άλλοι εσωτερικοί και εξωτερικοί
πελάτες που απασχολούν ένα σχολείο



Το πρόγραμμα της ποιοτικής αριστείας περιλαμβάνει τρία συστατικά: (1)
μία στρατηγική άριστα σχεδιασμένη και εκτελεσμένη, (2) ετήσια βελτίωση
όλων των μετρούμενων δεικτών, κυρίως αυτών που αναφέρονται στις
επιδόσεις του οργανισμού και στην μαθησιακή εκροή προς τους μαθητές,
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(3) ηγεσία με στόχο την άριστη απόδοση και την βελτίωση αυτής
διαμέσου στρατηγικών benchmarking

4.

Τα κριτήρια υποστηρίζουν την προοπτική του συστήματος για την
ευθυγράμμισή του με ένα οργανισμό πολλαπλών στόχων
Η υποστήριξη που παρέχεται από τον οργανισμό Baldrige προς αυτήν

την κατεύθυνση, εμπεριέχεται στην δομή των παραγόντων των βασικών
αξιών,

του

προφίλ

του

οργανισμού,

την

βαθμολόγηση

και

των

προσανατολισμένων προς το αποτέλεσμα κριτηρίων.
Η ευθυγράμμιση με τα κριτήρια αυτά χτίζεται διαμέσου της διασύνδεσης
και της ενίσχυσης των μέτρων που προκύπτουν από τις διαδικασίες και την
στρατηγική του οργανισμού. Τα μέτρα αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις
αξίες της ικανοποίησης των μαθητών και όλων των άλλων πελατών και της
συνολικής βελτίωσης της απόδοσης.

5.

Τα κριτήρια υποστηρίζουν την διάγνωση μέσω των στόχων
Τόσο τα κριτήρια όσο και οι οδηγίες βαθμολόγησης συνιστούν ένα διπλό

σύστημα διάγνωσης. Τα κριτήρια ουσιαστικά αποτελούν ένα σύνολο 19
απαιτήσεων προσανατολισμένων στην αποδοτικότητα – ποιότητα. Οι οδηγίες
βαθμολόγησης αισθητοποιούν την διαδικασία και τα αποτελέσματα όλων των
μετρήσεων μέσω του ελέγχου.

Ο έλεγχος αυτός παρέχει ένα προφίλ

δυνάμεων και αδυναμιών με σκοπό την βελτίωση, σε σχέση πάντα με τις 19
απαιτήσεις που τέθηκαν διαμέσου των κριτηρίων.

5.1.4 Βαθμολόγηση των 19 Απαιτήσεων των Κριτηρίων
Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται η τελική βαθμολόγηση που επιδέχονται
οι 19 απαιτήσεις που τίθενται από τα κριτήρια του βραβείου (Baldrige National
Quality Program, 2005, p. 11):
P Εισαγωγή: Οργανοσιακό Προφίλ
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P.1 Περιγραφή του Οργανισμού
P.2 Προκλήσεις του Οργανισμού
2005 Κατηγορίες και Αντικείμενα
1 Ηγεσία

Πόντοι
120

1.1 Ανώτερη Ηγεσία

70

1.2 Κοινωνική Ευθύνη

50

2 Στρατηγικός Προγραμματισμός

85

2.1 Ανάπτυξη Στρατηγικής

40

2.2 Εφαρμογή Στρατηγικής

45

3 Εστίαση στον Μαθητή, στους Πελάτες και στην Αγορά

85

3.1 Γνώση

40

3.2 Σχέσεις και Ικανοποίηση

45

4 Μετρήσεις, Ανάλυση και Διοίκηση Γνώσεων

90

4.1 Μετρήσεις, Ανάλυση και Προεπισκόπηση της Απόδοσης

45

4.2 Διοίκηση Πληροφοριών και Γνώσεων

45

5 Εστίαση στο Διδακτικό και Βοηθητικό Προσωπικό
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5.1 Εργασιακό Σύστημα

35

5.2 Μάθηση και Παρακίνηση

25

Ικανοποίηση και Ευημερία

25

6 Διοίκηση Διαδικασιών
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6.1 Διαδικασίες Μάθησης

45

6.2 Υποστηρικτικές Διαδικασίες και Λειτουργικός Σχεδιασμός

40

7 Αποτελέσματα Αποδοτικότητας του Οργανισμού

450

7.1 Αποτελέσματα των Μαθητών

100

7.2 Αποτελέσματα Εστιασμένα σε όλους τους Πελάτες

70

7.3 Αποτελέσματα Οικονομικά, Προϋπολογισμού και Αγοράς

70

7.4 Αποτελέσματα Διδακτικού και Βοηθητικού Προσωπικού

70

7.5 Αποτελέσματα Οργανοσιακής Αποδοτικότητας

70

7.6 Αποτελέσματα Ηγεσίας και Κοινωνικής Ευθύνης

70

Συνολική Βαθμολογία

1000

Πίνακας 2: Βαθμολόγηση των Κριτηρίων
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5.2 EFQM Excellence Model for Higher (HE) or Further (FE)
Education

Το Ευρωπαϊκό αντίστοιχο βραβείο ποιότητας, άμεσα συγκρίσιμο με το
βραβείο

ποιότητας

Malcolm

Baldrige,

δυστυχώς

δεν

είχε

αναπτύξει

συγκεκριμένες παραμέτρους ώστε να απευθύνεται άμεσα σε εκπαιδευτικούς
οργανισμούς. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος συγκεκριμένος τίτλος, ο οποίος θα
μπορούσε να απονεμηθεί σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς που έθεταν ως
στόχο την υιοθέτηση της φιλοσοφίας Δ.Ο.Π.
Η ανάγκη όμως για ένα ευρωπαϊκό βραβείο με άμεση αναφορά στην
εκπαίδευση ήταν ήδη εκπεφρασμένη, με αποτέλεσμα, αυτοβούλως, να γίνουν
προσπάθειες

από

αυτόνομους

εκπαιδευτικούς

οργανισμούς,

κυρίως

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να προσαρμόσουν το βραβείο EFQM στην
πραγματικότητα της εκπαίδευσης.
Μια από τις πιο επιτυχημένες προσαρμογές, η οποία και τελικά
υιοθετήθηκε από τον ίδιο τον οργανισμό EFQM, είναι αυτή που ολοκληρώθηκε
και πραγματοποιήθηκε από το βρετανικό πανεπιστήμιο Sheffield Hallam
University το 2003. Τα στοιχεία για την παρουσίαση που ακολουθεί
συλλέχθηκαν ακριβώς από την αυτή προσπάθεια του συγκεκριμένου
πανεπιστημίου.

5.2.1 Παρουσιάζοντας το Μοντέλο Αριστείας EFQM
Όπως προαναφέρθηκε, το μοντέλο αριστείας του ευρωπαϊκού οργανισμού,
αναφερόμενο στην εκπαίδευση, προήλθε από μια επιτυχημένη προσαρμογή
των βασικών αρχών του αρχικού μοντέλου ποιότητας στις αρχές που διέπουν
την ανώτατη εκπαίδευση. Ωστόσο οι βασικές κατευθύνσεις που αυτό
προτείνει μπορούν να ενσωματωθούν και στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές
βαθμίδες.
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Το βραβείο EFQM αναγνωρίζει ότι η ικανοποίηση των πελατών μπορεί να
επιτευχθεί μέσα από την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών. Μάλιστα τονίζεται
ότι η βελτίωση των διαδικασιών βρίσκεται στην καρδιά της ανάπτυξης ενός
οργανισμού, και διαμέσου των διαδικασιών μπορούν αν απελευθερωθούν τα
ιδιαίτερα χαρίσματα των ανθρώπων που με την σειρά τους οδηγούν στην
βελτίωση του οργανισμού. Συνεπάγεται επίσης ότι βελτίωση της απόδοσης
επιτυγχάνεται μόνο με την καθολική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων
στην διαδικασία που πρέπει να βελτιωθεί. Η απλή αυτή διαδικασία γίνεται
εμφανής στην εικόνα 10 (Sheffield Hallam University, 2003, p.10).

Άνθρωποι

Διαδικασίες

Απόδοση

Εικόνα 10: Μοντέλο για βελτίωση της απόδοσης

Σύμφωνα με τον ίδιο τον ευρωπαϊκό οργανισμό για την ποιότητα το
μοντέλο αριστείας για την εκπαίδευση περιγράφεται ως «Ένα πρακτικό
εργαλείο προς βοήθεια των οργανισμών να καθιδρύσουν ένα αρμόζων
σύστημα διοίκησης μετρώντας τα σημεία στα οποία βρίσκονται στο μονοπάτι
της Αριστείας, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τα κενά, και κατόπιν να
εγείρουν τις απαραίτητες λύσεις».
Το μοντέλο μπορεί να περιγραφεί σχηματικά με το διάγραμμα της
εικόνας 11 (Sheffield Hallam University, 2003, p.11).
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Εμπλεκόμενοι

Αποτελέσματα

Άνθρωποι

Αποτελέσματα
Ανθρώπων

Κύρια
Πολιτική και
Στρατηγική

Ηγεσία

Διαδικασίες

Συνεργασίες και
Πηγές

Αποτελέσματα
Πελατών

Αποτελέσματα
Απόδοσης

Αποτελέσματα
Κοινωνίας

Καινοτομία και Εκπαίδευση

Εικόνα 11: Το μοντέλο αριστείας EFQM

Το μοντέλο βασίζεται στην επισκόπηση και καταμέτρηση της
απόδοσης του οργανισμού με βάση εννέα κριτήρια, τομείς στους οποίους θα
πρέπει ο εκπαιδευτικός οργανισμός να στοχεύει στην συνεχή βελτίωση. Τα
κριτήρια αυτά είναι:

1.

Ηγεσία

2.

Πολιτικές και Στρατηγικές

3.

Άνθρωποι

4.

Συνεργασίες και Πηγές

5.

Διαδικασίες

6.

Αποτελέσματα Πελατών

7.

Αποτελέσματα Ανθρώπων

8.

Αποτελέσματα Κοινωνίας

9.

Κύρια Αποτελέσματα Απόδοσης
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Το καθένα από αυτά τα κριτήρια διαχωρίζεται σε επιμέρους τμήματα τα
οποία αναλύονται περαιτέρω με σκοπό την αποσαφήνιση των περιοχών και
των τμημάτων του εκπαιδευτικού οργανισμού που πρέπει να βελτιωθούν. Η
διαδικασία χρήσης των κριτηρίων παρουσιάζεται στην εικόνα 12 (Sheffield
Hallam University, 2003, p.11).
Κριτήρια

1
Ηγεσία

1α

1β

1γ

1δ

1ε

Τμήματα
Κριτηρίων

Περιοχές
Ενδιαφέροντος

9

9α

9β
Τμήματα
Κριτηρίων

Κύρια
Αποτελέσματα
Απόδοσης
Περιοχές
Ενδιαφέροντος

Εικόνα 12: Κριτήρια και τμήματα κριτηρίων

5.2.2 Εφαρμόζοντας το Μοντέλο Αριστείας EFQM

Η επιτυχία του όλου εγχειρήματος εξαρτάται κατά πολύ από την
κατανόηση ότι το μοντέλο αποτελεί απλώς την αρχή του δρόμου προς την
αριστεία. Είναι στην ουσία ένας καταλύτης διαμέσου του οποίου μπορούν να
αναγνωριστούν τομείς που χρίζουν βελτίωσης και να ληφθούν τα απαραίτητα
μέτρα προς βελτίωσή τους. Ως μοντέλο παρέχει περισσότερο ένα συνδυασμό
ανάλυσης και σκέψης παρά άμεσα την λύση στο πρόβλημα που ανακύπτει.
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Η χρήση του μοντέλου αριστείας δεν έρχεται με την μορφή συνταγής ούτε
υπάρχουν συγκεκριμένοι, υποχρεωτικοί τρόποι χρήσης. Είναι σημαντικό να
εκμαιευτούν οι αρχές του μοντέλου τις οποίες ο έκαστος εκπαιδευτικός
οργανισμός μπορεί και είναι έτοιμος να υιοθετήσει. Είναι επίσης σημαντικό να
υπάρχει μια εστίαση προς την γνώση και όχι προς το ίδιο το μοντέλο
(Sheffield Hallam University, 2003, p.15).
Για να γίνει άρτια χρήση του μοντέλου πρέπει πρώτα να αποσαφηνιστούν
όλοι εκείνοι οι τομείς στους οποίους ο εκπαιδευτικός οργανισμός είναι έτοιμος
να προχωρήσει στην αλλαγή και στην βελτίωση. Είναι απαραίτητο το μοντέλο
να αναλυθεί σε επιμέρους τμήματα από τα οποία θα γίνει η εκλογή αυτών στα
οποία θα εστιάσει ο οργανισμός. Η εστίαση του ενδιαφέροντος πρέπει να
πραγματοποιηθεί στους εξής τομείς:



Εστίαση σε ένα κριτήριο π.χ. Ηγεσία



Εστίαση σε μια λειτουργία π.χ. Διοίκηση Διαδικασιών



Εστίαση στα αποτελέσματα



Εστίαση στις βασικές αρχές



Προσωπική εκτίμηση έναντι του συνολικού μοντέλου
Σε μια παρόμοια ενέργεια, είναι απαραίτητο να αναλυθεί και ο

εκπαιδευτικός οργανισμός σε επιμέρους τμήματα, στα οποία θα μπορούσε να
εφαρμοστεί ολόκληρο ή μέρος του μοντέλου. Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το
μοντέλο σε διαφορετικά τμήματα και επίπεδα του οργανισμού. Το κλειδί ώστε
να προκριθεί η λήψη μέτρων προς την βελτίωση των ανεξάρτητων αυτών
τμημάτων είναι η δέσμευση της ανώτατης ηγεσίας για την βελτίωση στο
συγκεκριμένο τμήμα. Τα τμήματα αυτά μπορεί να είναι:



Ολόκληρος ο εκπαιδευτικός οργανισμός



Καθέκαστη βαθμίδα εκπαίδευσης



Τμήματα διοίκησης



Τμήματα έρευνας
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Παρουσιάζοντας το μοντέλο σε επίπεδα ανώτατης διοίκησης αυξάνεται η
κατανόηση των βασικών αρχών της αριστείας, και η λειτουργία της διοίκησης
με όρους οργανοσιακούς παρά ακαδημαϊκούς. Γίνεται εφικτή επίσης η
ευθυγράμμιση με περισσότερο ακαδημαϊκά συστήματα ποιότητας καθώς και
με τις κύριες προτεραιότητες του εκπαιδευτικού οργανισμού.
Η κυριότερη χρήση του μοντέλου από ένα εκπαιδευτικό οργανισμό
αποσκοπεί στην γνωστοποίηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο
οργανισμός, στην κατανόηση των σημείων τα οποία πρέπει να βελτιωθούν και
στην συνέχεια στην λήψη αποφάσεων για την βελτίωσή τους. Η εκτίμηση της
κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός με την συνεργασία του
μοντέλου αριστείας μπορεί να οδηγήσει σε πλήθος αποτελεσμάτων όπως
άλλωστε φαίνεται και στην εικόνα 13 (Sheffield Hallam University, 2003,
p.17).
Μοντέλο

Στοιχεία Δεδομένα

Εκτίμηση
Κατάστασης
Σχέδια
Δράσης

Δυνάμεις

Περιοχές
Βελτίωσης

Αποτελέσματα

Εικόνα 13: Εισαγόμενα και εξαγόμενα στοιχεία εκτίμησης της κατάστασης

Στα αρχικά στάδια, η υιοθέτηση στοιχείων από το μοντέλο αριστείας σε
συνάρτηση με την χρήση τεχνικών εκτίμησης της ιδίας κατάστασης, μπορούν
να δράσουν ως ένας έλεγχος της παρούσας κατάστασης ώστε να
αποκαλυφθούν οι δυνάμεις και οι αδυναμίες του οργανισμού. Προχωρώντας
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όμως στην ουσιαστικότερη χρήση του μοντέλου, την ενσωμάτωσή του στις
διοικητικές

διαδικασίες

του

εκπαιδευτικού

οργανισμού,

και

καθώς

ο

οργανισμός θα έχει θέσει τις σωστές βάσεις από το προηγούμενο στάδιο, η
δράση του αναβαθμίζεται και μπορεί να αποτελέσει ένα αναπόσπαστο κομμάτι
της

συνεχούς

βελτίωσης.

Τα

παραπάνω

μπορούν

να

αποδοθούν

διαγραμματικά στην εικόνα 14 (Sheffield Hallam University, 2003, p.17).

Αριστεία

Οργανοσιακή Ανάπτυξη
Διοίκηση Διαδικασιών
Βαθμολόγηση Οργανισμού
Ανάπτυξη Στόχων
Προσωπική Ανάπτυξη
Σχέσεις Πελάτη –
Προμηθευτή
Διοίκηση
Εσωτερική Εκτίμηση

Business Plan
& Εσωτερική Εκτίμηση

Έλεγχος Παρούσας
Κατάστασης

Εργαλεία
Σχεδιασμού

Οργανισμός Μάθησης

Στρατηγικά
Εργαλεία

Ολοκλήρωση & Ευθυγράμμιση

Ωριμότητα του
Οργανισμού
Εικόνα 14: Ο Δρόμος της Αριστείας

Τελικά η χρήση του μοντέλου ως ένα μέσο ελέγχου της παρούσας
κατάστασης και στη συνέχεια ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη και εφαρμογή
τεχνικών συνεχούς βελτίωσης μπορεί να έχει τα πλεονεκτήματα για έναν
εκπαιδευτικό οργανισμό που αναφέρονται στον πίνακα 3 (Sheffield Hallam
University, 2003, p.21).
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Κριτήρια
Ηγεσία

Επίδραση στον Οργανισμό






Πολιτικές και
Στρατηγικές







Άνθρωποι








Συνεργασίες
και Πηγές






Διαδικασίες





Επίδραση στον Τομέα

Καλύτερη
κατανόηση
της
ανάγκης για μια προσέγγιση
τόσο «διοικητική» όσο και
«ακαδημαϊκή»
Υπάρχει αλλαγή στον τρόπο
διοίκησης κυρίως διαμέσου μιας
συμμετοχικής εργασίας και
μεγαλύτερης αυτονομίας
Αναγνώριση
της
σημαντικότητας
της
εσωτερικής
εκτίμησης
ως
υποστηρικτικό εργαλείο για τον
σχεδιασμό και την ανάπτυξη
δεικτών απόδοσης
Αναγνώριση
της
σημαντικότητας
μιας
συντονισμένης
προσέγγισης
στον
ακαδημαϊκό
και
επιχειρηματικό σχεδιασμό
Αναγνώριση της ανάγκης για
τεχνικές benchmarking
Ανάγκη
για
καλύτερη
επικοινωνία
Ανάγκη για ξεκάθαρη επιλογή
στόχων



Όλοι αρχίζουν να σκέφτονται
διαφορετικά
Υπάρχει
ανάπτυξη
ισχυρής
δέσμευσης για την υιοθέτηση
του μοντέλου
Η
εσωτερική
επικοινωνία
εξακολουθεί να είναι ένα από
τα κλειδιά για την βελτίωση
Καλύτερη ενδυνάμωση του
προσωπικού
Μεγαλύτερη
έμφαση
στην
συνεργασία
Αρχική
κατανόηση
της
σημαντικότητας της διοίκησης
γνώσης
Αναγνώριση ότι οι οικονομικές
διαδικασίες
πρέπει
να
ελέγχονται κοιτώντας από την
σκοπιά του πελάτη



Αναγνώριση
και
ανάπτυξη
διοίκησης
λειτουργιών
σε
αρκετούς τομείς
Πολλά προγράμματα βελτίωσης
διαδικασιών αναπτύσσονται και
υιοθετούνται



























Ανάπτυξη της αρμόζουσας
ηγεσίας και διοίκησης για τον
τομέα
Αναγνώριση της αποδεκτής
συμπεριφοράς
Ανάπτυξη
μηχανισμών
ανατροφοδότησης
Στενότερη επαφή με τους
«πελάτες» ώστε να γίνουν
κατανοητές οι ανάγκες τους
Εστίαση
στις
εσωτερικές
ανάγκες του οργανισμού και
ισορροπία αυτών με τις
ανάγκες των «πελατών»
Ξεκάθαρη συνολική εστίαση
και στόχοι
Προσωπικό που κατανοεί ποιος
είναι ο ρόλος του για την
επίτευξη αυτών των στόχων
Πολιτική και στρατηγική που
βασίζεται στις ανάγκες των
«πελατών»
Ευκαιρία για μια καθολική
προσέγγιση στον ακαδημαϊκό
και
στον
επιχειρηματικό
προγραμματισμό
Ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος
όπου όλοι όσοι συνεισφέρουν
αντιμετωπίζονται ισότιμα
Βελτιωμένο προσωπικό και κατ’
επέκταση ικανοποίηση των
μαθητών
Διατήρηση του προσωπικού και
μείωση κόστους σχετικό με
τους ανθρώπινους πόρους
Ευθυγράμμιση των πρακτικών
εργασίας
Περισσότερη συνεργασία και
εμπιστοσύνη
Ξεκάθαρη διοίκηση
Καλύτερος προγραμματισμός
και διοίκηση πληροφοριών και
επικοινωνιακής τεχνολογίας
Συμμετοχή
στην
γνώση,
βοηθώντας
τους
εκπαιδευτικούς οργανισμούς
να γίνουν Οργανισμοί της
Γνώσης
Ανάπτυξη
συστηματικής
διοίκησης
διαδικασιών,
συμπεριλαμβανομένου και της
ανάπτυξης δεικτών απόδοσης
που
βασίζονται
στις
διαδικασίες
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Κατανόηση ότι η βελτίωση των
διαδικασιών πρέπει να γίνεται
με γνώμονα τον στρατηγικό
σχεδιασμό





Αποτελέσματα
Πελατών





Ανάπτυξη
και
εφαρμογή
διαφόρων
μορφών
αξιολόγησης των μαθητών
Αναγνώριση της ανάγκης να
τεθούν δείκτες αποδοτικότητας








Αποτελέσματα
Ανθρώπων








Εμφάνιση στοιχείων για την
ικανοποίηση του προσωπικού
Υψηλή
δέσμευση
και
ικανοποίηση από το προσωπικό
που
συμμετέχει
στην
διαδικασία
Αναπτύσσονται
επισκοπήσεις
της
ικανοποίησης
του
προσωπικού
Ανάπτυξη δεικτών μέτρησης της
ικανοποίησης του προσωπικού







Αποτελέσματα
Κοινωνίας



Ανάπτυξη
αισθήματος
κοινωνικής ευθύνης



Κύρια
Αποτελέσματα
Απόδοσης



Ανάπτυξη
ενός
συνόλου
δεικτών,
μετρήσεων
και
στόχων
της
συνολικής
αποδοτικότητας
Ξεκάθαρη
εστίαση
στις
προτεραιότητες των διάφορων
οικονομικών
και
μη
οικονομικών δεικτών
Αναγνώριση της ανάγκης για
ένα ξεκάθαρο σύνολο δεικτών
απόδοσης









Ανάπτυξη
διδακτικών
προγραμμάτων και υπηρεσιών
για τους μαθητές τα οποία
προκρίνουν
την
δημιουργικότητα
και
την
ελαστικότητα, αλλά διατηρούν
ένα
συνεκτικό
πυρήνα,
υποστηρίζοντας της θετικές
εμπειρίες των μαθητών
Ανάγκη τεχνικών διοίκησης
εστιασμένων στις σχέσεις με
τους πελάτες, και ξεκάθαρης
άποψης για το ποιος είναι ο
πελάτης
Αναγνώριση του μαθητή ως
κύριου
πελάτη
του
εκπαιδευτικού οργανισμού
Αναγνώριση της ανάγκης να
αποσαφηνιστούν
όλοι
οι
πελάτες,
εσωτερικοί
και
εξωτερικοί
Ανάπτυξη βάσεις δεδομένων
για τους πελάτες
Χρήση των δεδομένων για
βελτίωση της ικανοποίησης
των μαθητών και εν γένει των
πελατών
Ανάπτυξη μόνιμων δεικτών
μέτρησης της ικανοποίησης
του προσωπικού
Ευκαιρία για την καταγραφή
της απόδοσης του οργανισμού
σε σχέση με το προσωπικό
του
Παροχή βάσεις δεδομένων για
χρήση προς την βελτίωση σε
τομείς όπως η ηγεσία, η
επικοινωνία
και
η
αποδοτικότητα
των
διαδικασιών
Αναγνώριση της επίδρασης που
έχει ο οργανισμός στην τοπική
και ευρύτερη κοινωνία. Η
τελική εικόνα θα καθοριστεί
από τα συμφέροντα των
τοπικών μαθητών
Ανάπτυξη
ενός
συνόλου
δεικτών,
μετρήσεων
και
στόχων
της
συνολικής
αποδοτικότητας
Ανάπτυξη
μέτρων
αποδοτικότητας
και
αποτελεσματικότητας
των
διαδικασιών
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Πίνακας 3: Πλεονεκτήματα από την χρήση του μοντέλου για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό

Συμπερασματικά, το μοντέλο αριστείας EFQM για τους εκπαιδευτικούς
οργανισμούς, παρέχει μια βάση για να αναπτυχθεί ένας τρόπος λειτουργίας
του εκπαιδευτικού οργανισμού, που θα εστιάζει στην συνεχή βελτίωση, που
θα ισορροπεί μεταξύ των αναγκών όλων των πελατών του οργανισμού και της
απόδοσής του σε όλους τους τομείς λειτουργίας. Εφόσον το μοντέλο
προέρχεται από τις βασικές αρχές ενός εκτεταμένου συστήματος διοίκησης,
παρέχει στον οργανισμό μια βάση στην οποία θα στηριχθεί για να ξεκαθαρίσει
τους τομείς που χρίζουν βελτίωση.

5.3 ISO 9000 στην Εκπαίδευση

Το πρότυπο ποιότητας ISO 9000 αποτελεί μία νόρμα η οποία έχει ως
στόχο την διασφάλιση ποιότητας του τελικού προϊόντος ενός οργανισμού.
Αποτελεί ευρύτερα διαδεδομένο πρότυπο ποιότητας, το οποίο βρίσκει άμεση
εφαρμογή

τόσο

στους

βιομηχανικούς

οργανισμούς

όσο

και

στους

οργανισμούς προσφοράς υπηρεσιών, όπως είναι άλλωστε και οι εκπαιδευτικοί.
Πρέπει να τονιστεί ότι δεν αποτελεί στοιχείο ούτε μέσο ενός συστήματος
διοίκησης ολικής ποιότητας, παρά μόνο προσπαθεί διαμέσου του ελέγχου των
διαδικασιών να διασφαλίσει την ποιότητα του προϊόντος του οργανισμού.
Παραταύτα, στις τελευταίες διορθωμένες του εκδόσεις, υιοθετούνται κάποια
στοιχεία από την Δ.Ο.Π αναβαθμίζοντας την ισχύ του βραβείου.
Στην παρούσα φάση της εργασίας δεν κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν οι
παράμετροι του συγκεκριμένου βραβείου, καθώς οι τελευταίες είναι εύκολα
προσβάσιμες τόσο στην πολυπληθή βιβλιογραφία όσο και στο διαδίκτυο. Θα
επιχειρηθεί ωστόσο να αναλυθεί η λογική πίσω από την υιοθέτηση του
προτύπου αυτού σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, έτσι όπως έχει προταθεί
από τον ευρωπαϊκό οργανισμό CEDEFOP.
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5.3.1 Κύριοι Λόγοι για την Λήψη Πιστοποίησης
Κύριος λόγος υιοθέτησης των προτύπων ISO 9001 και ISO 9002 (το
πρότυπο ISO 9003 δεν είναι σχετικό) από ένα εκπαιδευτικό οργανισμό είναι η
βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει.
Ωστόσο δεν είναι και ο μόνος λόγος καθώς υπάρχουν ακόμα οι εξής (Van der
Berghe, 1997, p.42):



Προώθηση μιας εικόνας υψηλής ποιότητας και υψηλής αναγνωσιμότητας



Αντίδραση σε εξωτερικούς παράγοντες



Ανάπτυξη ενός πλήρους συστήματος διασφάλισης ποιότητας



Βελτίωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του οργανισμού

Εικόνα Υψηλής Ποιότητας
Η δημιουργία μιας εικόνας υψηλής ποιότητας για έναν οργανισμό είναι
πρωταρχικής σημασίας τόσο για την επιτυχία όσο και για την επιβίωσή του.
Είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει άμεσα όλες τις ομάδες
ατόμων που ενδιαφέρουν τον οργανισμό και κυρίως μαθητές, γονείς και
διδακτικό προσωπικό.
Η εικόνα ποιότητας που μπορεί να προβάλει ένας εκπαιδευτικός
οργανισμός εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών
που προσφέρει, όπως επίσης από το πόσο καλά αυτή η ποιότητα
επικοινωνείτε. Η διασφάλιση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000 αποτελεί ένα
επιτυχημένο τρόπο επικοινωνίας της ποιότητας με το εξωτερικό περιβάλλον
του οργανισμού διαμηνύοντας ότι ο οργανισμός είναι δεσμευμένος με την
ποιότητα και ότι αυτό έχει ελεγχθεί από έναν ανεξάρτητο εξωτερικό
οργανισμό.
Μερικοί παράγοντες άμεσα συσχετισμένη με την εικόνα ποιότητας που
παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός οργανισμός και με το πρότυπο ISO 9000 είναι
(Van der Berghe, 1997, p.43-44):
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Η ανάγκη επίδειξης ή επιβεβαίωσης ενός πρωτοπόρου ρόλου σε ένα τμήμα
της αγοράς



Ο τρόπος να γίνει εύκολα αντιληπτή από τους πελάτες η απόδοση του
οργανισμού ως προς την ποιότητα



Ο τρόπος να διατηρηθεί ή να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς



Η ανάγκη για μία ταμπέλα ποιότητας που είναι αναγνωρίσιμη διεθνώς

Εξωτερικοί Παράγοντες
Οι εξωτερικοί παράγοντες δεν υπήρξαν έως τώρα πρωταρχικός λόγος που
θα οδηγούσε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό στην διασφάλιση ποιότητας.
Ωστόσο, σε μια κοινωνία που οι πολίτες γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί σε
θέματα ποιότητας, αυξάνεται με γοργό ρυθμό η απαίτηση για την ύπαρξή της.
Η λήψη του πιστοποιητικού ISO 9000 καλύπτει τις ανάγκες των πελατών
εκπαιδευτικών

υπηρεσιών

για

την

διασφάλιση

της

ποιότητας

της

προσφερόμενης υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα

παραδείγματα

εξωτερικών

παραγόντων

που

ώθησαν

εκπαιδευτικούς οργανισμούς να αναζητήσουν την πιστοποίησή τους είναι:



Οι ανακοινώσεις συγκεκριμένων προσδοκιών από συλλόγους πελατών



Η πίεση που δέχεται ο οργανισμός λόγω της πιστοποίησης ενός
ανταγωνιστή



Η απαίτηση ενός εκπαιδευτικού κυβερνητικού συλλόγου



Η ανάγκη παροχής πιστοποιημένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών



Η απαίτηση για ποιότητα από μια νομοθετική ρύθμιση

Συγκεκριμένες Ποιοτικές Βελτιώσεις
Αρκετοί οργανισμοί επιθυμούν να βελτιώσουν κάποιες από τις λειτουργίες
ή διαδικασίες τους με σκοπό την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών των
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πελατών ή του ίδιου του οργανισμού. Μερικά τέτοια παραδείγματα σχετικά με
εκπαιδευτικούς οργανισμούς είναι τα εξής:



Βελτίωση των λογιστικών και υποστηρικτικών διαδικασιών



Καλύτερος έλεγχος των εξωτερικά συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών



Ανάπτυξη

μιας

στέρεας

διαδικασίας

οργάνωσης

της

εκπαιδευτικής

διαδικασίας, ανάπτυξης νέων προγραμμάτων και μαθημάτων


Διασφάλιση ποιότητας των εξετάσεων και της αξιολόγησης των μαθητών

Διασφάλιση Ποιότητας και Εσωτερικός Οργανισμός
Η διασφάλιση της ποιότητας των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών
ενός εκπαιδευτικού οργανισμού φαντάζει ίσως ως ο πρωταρχικός ρόλος για να
προχωρήσει ένας οργανισμός στην πιστοποίηση. Παρόλα αυτά οι εξωτερικοί
παράγοντες και το image αποτελούν προς το παρόν τους κυρίαρχους λόγους.
Η βελτίωση ωστόσο της εσωτερικής λειτουργίας ενός οργανισμού είναι
σημαντικότατος παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας του τελικού προϊόντος
και στην συγκεκριμένη περίπτωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Οι λόγοι
που μπορούν να οδηγήσουν ένα δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην
πιστοποίηση κατά ISO 9000 με σκοπό την βελτίωση της εσωτερικής του
λειτουργίας είναι (Van der Berghe, 1997, p.47):



Το ISO 9000 παρέχει μια ξεκάθαρη, κατανοητή εστίαση στις προσπάθειες
για βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας ενός οργανισμού



Η προοπτική ενός πιστοποιητικού και μιας επίσημης αναγνώρισης της
επιτελούμενης

προσπάθειας

αποτελεί

ένα

μεγάλο

κίνητρο

για

το

προσωπικό


Το ISO 9000 δεν θεωρεί την εκπαιδευτική διαδικασία ως απομονωμένη
λειτουργία, αλλά ως μια διαδικασία που εμπίπτει στους ποιοτικούς στόχους
του οργανισμού
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Το ISO 9000 αναγκάζει τον εκπαιδευτικό οργανισμό να επισημοποιήσει το
ποιοτικό του επίπεδο και να αναπτύξει διαδικασίες που θα εξαλείψουν κάθε
περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας



Ανεξαρτήτως της διασφάλισης ποιότητας, οι οργανισμοί καθίστανται
σίγουροι ότι οι εσωτερικές τους διαδικασίες είναι τόσο αποδοτικές όσο και
αποτελεσματικές



Αποτελεί ιδανικό μέσο διασφάλισης της ποιότητας ειδικά για οργανισμούς
με συχνές αλλαγές στο προσωπικό τους και με χρήση εξωτερικών
συνεργατών όπως είναι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί

5.3.2 Προβλήματα και Μειονεκτήματα
Η πιστοποίηση με ένα πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας όπως το ISO
9000 σίγουρα παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό
όπως άλλωστε αναπτύχθηκε παραπάνω. Υπάρχουν όμως αρκετά προβλήματα
στην διαδικασία πιστοποίησης και με βάση το γεγονός του σχετικά μικρού
αριθμού οργανισμών εκπαίδευσης που έχουν πιστοποιηθεί, δεν δύναται να
εξαλειφθούν άμεσα τα περισσότερα από αυτά. Τα προβλήματα αυτά μπορούν
να κατηγοριοποιηθούν και είναι τα εξής (Van der Berghe, 1997, p.50):



Προβλήματα διερμηνείας



Έλλειψη σχετικότητας



Λανθασμένη προτυποποίηση



Κόστος σε χρόνο και χρήμα



Ειδικά προβλήματα
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Προβλήματα Διερμηνείας
Το πρότυπο ISO 9000 συστήθηκε κυρίως για χρήση στους παραγωγικούς
οργανισμούς και όχι στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα
υπάρχει

έλλειμμα

περισσότερους

γνώσης

σε

εκπαιδευτικούς

θέματα

διασφάλισης

οργανισμούς.

Οι

ποιότητας

παράγοντες

στους

αυτοί

σε

συνάρτηση με άλλος δευτερεύουσας σημασίας καθιστούν την διερμηνεία και
προσαρμογή του προτύπου για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς δύσκολη. Οι
κύριες κατηγορίες προβλημάτων διερμηνείας είναι οι εξής:



Η ορολογία που χρησιμοποιείται



Η διασύνδεση των διάφορων όρων



Οι μέθοδοι και ο βαθμός της διασφάλισης ποιότητας που απαιτείται



Ο καθορισμός του προϊόντος που θα παραχθεί



Η χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών και διαδικασιών πάνω
στο πρότυπο της διασφάλισης ποιότητας

Έλλειψη Σχετικότητας
Σε πολλές περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό
την πιστοποίηση κατά ISO 9000, καθώς θεωρούν ότι από την βάση του
πάσχει από έλλειψη σχετικότητας με τους παράγοντες που επηρεάζουν το
εκπαιδευτικό έργο. Όντως η ανάπτυξη του προτύπου σίγουρα δεν είχε λάβει
υπόψη

τους

οργανισμούς

παροχής

υπηρεσιών,

πόσο

μάλλον

τους

εκπαιδευτικούς οργανισμούς αλλά μάλλον εστίασε την ανάπτυξή του στα
τεκταινόμενα στους παραγωγικούς οργανισμούς. Τα κυριότερα σημεία
προβληματισμού είναι τα εξής (Van der Berghe, 1997, p.50):



Δεν υπάρχει η υποχρέωση στις νόρμες του προτύπου να ανταποκριθεί ο
εκπαιδευτικός οργανισμός σε συγκεκριμένα όρια ποιότητας. Αντιθέτως
κάθε οργανισμός καλείται να θέσει από μόνος του τα στάνταρ ποιότητας
που επιθυμεί με κίνδυνο πάντα να τεθούν χαμηλά πρότυπα. Το μοντέλο
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άλλωστε αποτελεί μέσο διασφάλισης ποιότητας και όχι βελτίωσης
ποιότητας


Το πρότυπο δεν αποτελεί οδό που οδηγεί σε ανάπτυξη φιλοσοφίας Δ.Ο.Π.
Υπάρχουν άλλοι δρόμοι που οδηγούν με αρτιότερο τρόπο προς αυτήν την
κατεύθυνση



Πολλοί

κρίσιμοι

αναφέρονται

παράγοντες

ξεκάθαρα

στις

των

εκπαιδευτικών

νόρμες

του

οργανισμών

προτύπου

και

άρα

δεν
δεν

αντιμετωπίζονται


Η πολυπλοκότητα και πολλαπλότητα των εκπαιδευτικών στόχων δεν
ταιριάζουν απόλυτα με την προτυποποίηση που επιχειρεί να θέσει η
πιστοποίηση κατά ISO



Το πρότυπο προσθέτει μηχανισμούς προτυποποίησης στην εκπαιδευτική
διαδικασία μα σχεδόν καθόλου αξία.
Σε όλους τους προβληματισμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω υπάρχει μια

δόση αλήθειας, ωστόσο οι περισσότεροι προκύπτουν από παρανοήσεις σε
σχέση με αυτά που προτίθεται να προσφέρει η πιστοποίηση. Η βελτίωση που
μπορεί να προσφέρει το μοντέλο εξαρτάται από τον τρόπο που αυτό θα
εφαρμοστεί.

Εξάλλου

κανένα

από

τα

παραπάνω

προβλήματα

δεν

εμφανίστηκαν στους οργανισμούς οι οποίοι προχώρησαν στην πιστοποίησή
τους κατά ISO.

Λανθασμένη Προτυποποίηση
Το πρότυπο πιστοποίησης ISO 9000 αναπτύχθηκε με κύριο στόχο την
υιοθέτησή του από μεγάλους, ή το λιγότερο μεσαίους σε μέγεθος
παραγωγικούς οργανισμούς. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, ωστόσο, έχουν
περισσότερα κοινά στοιχεία με τις μικρότερες παραγωγικές μονάδες και
σπάνια παρουσιάζουν στοιχεία μεγαλύτερων σε μέγεθος οργανισμών. Η
αντιστοιχία αυτή προκαλεί προβλήματα στην διαδικασία προτυποποίησης των
εκπαιδευτικών οργανισμών.
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Οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών λειτουργούν με λιγότερη τυποποίηση
με αποτέλεσμα να μην γίνεται εύκολα εφικτή η κάλυψη των απαιτήσεων του
προτύπου ISO όταν οι τελευταίες λαμβάνονται επιγραμματικά. Κάθε
λειτουργία παροχής υπηρεσιών είναι μοναδική και καμία διαδικασία που
αναφέρεται σε τέτοιες δραστηριότητες δεν μπορεί να ελεγχθεί 100% λόγω
της παρουσίας αστάθμητων εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων. Το
αυτό ισχύει και για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό όπου η ποιότητα των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ενδιαφέρον,
την δέσμευση και τις αρχικές ικανότητες των μαθητών.
Οι διαδικασίες των εκπαιδευτικών οργανισμών από την μια πλευρά πρέπει
να επιδεικνύουν συμμόρφωση με τα πρότυπα της πιστοποίησης κατά ISO και
από την άλλη να ενσωματώνουν μια ελαστικότητα η οποία θα επιτρέψει την
ανάπτυξη ποικίλων μορφών της συγκεκριμένης διαδικασίας που με την σειρά
τους

θα

απαντούν

σε

περισσότερες

εκπαιδευτικές

καταστάσεις.

Οι

εκπαιδευτικοί οργανισμοί πρέπει να αποφεύγουν την γραφειοκρατία και τους
απόλυτα συγκεκριμενοποιημένους κανόνες και συγχρόνως να μπορούν να
ελέγχουν την ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών. Δημιουργείται λοιπόν
μια αντιπαράθεση μεταξύ των βασικών αρχών τυποποίησης του προτύπου και
της ανάγκης να υπάρχει μια σχετική ελευθερία στις διαδικασίες της
εκπαίδευσης.

Κόστος σε Χρόνο και σε Χρήμα
Ίσως ο παράγοντας αυτός αποτελεί το μεγαλύτερο τροχοπέδη στην
υιοθέτηση της πιστοποίησης του προτύπου από όλο και περισσότερους
εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Εκτός από το κύριο, άμεσο κόστος της
πιστοποίησης

κατά

ISO,

υπάρχουν

αρκετά

παράπλευρα

κόστη

που

επιβαρύνουν τον εκπαιδευτικό οργανισμό. Οι παράγοντες βέβαια που
συνιστούν το κόστος εξαρτώνται από παράγοντες όπως (Van der Berghe,
1997, p.53):
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Το μέγεθος του οργανισμού



Ο αριθμός των ανεξάρτητων διαδικασιών



Το πόσο ισχυρή είναι η «κουλτούρα ποιότητας» που πρεσβεύει



Η καταλληλότητα και η ολοκλήρωση των υφιστάμενων διαδικασιών



Η υφιστάμενη υποδομή αξιολόγησης



Η κεκτημένη εμπειρία με τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας
Εκτός από το κόστος λήψης της πιστοποίησης υπάρχει και το κόστος

διατήρησης του συστήματος που δεν είναι ευκαταφρόνητο για, ιδιαίτερα για
έναν μικρό εκπαιδευτικό οργανισμό. Ωστόσο το θέμα του κόστους πρέπει να
τεθεί στην σωστή του διάσταση όσο αφορά τον παράγοντα κόστος –
απόδοση (Van der Berghe, 1997, p.53):



Τα υπόλοιπα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ή υιοθέτησης φιλοσοφίας
Δ.Ο.Π. προϋποθέτουν επίσης την δαπάνη σημαντικών κεφαλαίων, σε
πολλές δε περιπτώσεις ανώτερο αυτού του προτύπου ISO



Το κόστος της εκπαίδευσης των στελεχών θα πρέπει να μειώνεται με τον
χρόνο καθώς θα συσσωρεύετε περισσότερη εμπειρία.



Το κόστος της πιστοποίησης πρέπει να ληφθεί ως μια μακροπρόθεσμη
επένδυση η οποία θα αποδώσει σε μέλλοντα χρόνο

Ειδικά Προβλήματα
Μερικά άλλα προβλήματα τα οποία έχουν αναφερθεί είναι (Van der
Berghe, 1997, p.54):



Για λογιστικούς λόγους οι κυβερνήσεις δεν ενθαρρύνουν την πιστοποίηση
των δημόσιων εκπαιδευτικών οργανισμών, αφού κάτι τέτοιο δεν οδηγεί
στην σύνταξη μιας δημόσιας αναφοράς ελέγχου



Ο ρυθμός του κύκλου ελέγχου μετά την πιστοποίηση δεν συμβαδίζει με
τον ρυθμό λειτουργίας ενός σχολείου βάση του ακαδημαϊκού έτους
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Το χρονικό διάστημα που προϋποθέτει η πιστοποίηση (2 χρόνια), απαιτεί
την δέσμευση τόσο της διοίκησης όσο και του προσωπικού. Είναι πιθανόν
να ανακύψουν προβλήματα κατά την διαδικασία ειδικά εν μέσω ενός
ιδιαίτερα ρευστού εξωτερικού περιβάλλοντος



Τα θέματα κόστους και κόστους – απόδοσης δεν λαμβάνονται υπόψη από
το πρότυπο.

6. Συμπεράσματα

Στην ανωτέρω παρουσίαση και συνοπτική ανάλυση των τριών κυριότερων
βραβείων ποιότητας που αναφέρονται σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, έγινε
εφικτός ο σχηματισμός μιας πρώτης εικόνας των δυνατοτήτων που
προσφέρουν σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό. Όλα τα παραπάνω βραβεία
έχουν ως σκοπό την βελτίωση ή διασφάλιση της ποιότητας της μαθησιακής
εκροής. Η αποτελεσματικότητά τους βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το
μέγεθος της ολοκλήρωσης του πακέτου που προσφέρουν καθώς και με τις
απαιτήσεις του εκπαιδευτικού οργανισμού.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει διάσταση στο τελικό αποτέλεσμα που
προσφέρει το τελευταίο από τα βραβεία ποιότητας που παρουσιάστηκαν, η
πιστοποίηση κατά ISO 9000. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι το ζητούμενο στην
περίπτωση του προτύπου αυτού δεν είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού
οργανισμού ολικής ποιότητας. Οι λύσεις που προσφέρει δεν βρίσκονται σε
καμία περίπτωση σε άμεση συνάρτηση με τις βασικές αρχές της Δ.Ο.Π. Το
πρότυπο αποτελεί ουσιαστικά μια μέθοδο διασφάλισης της ποιότητας της
εκπαιδευτικής εκροής. Διασφαλίζεται δηλαδή ένα σταθερό επίπεδο ποιότητας
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, το οποίο συνήθως τίθεται από τον ίδιο τον
εκπαιδευτικό οργανισμό, κάτω από το οποίο δεν αναμένεται να βρεθούν οι
παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι έννοιες της ικανοποίησης του
πελάτη, της συνεχούς βελτίωσης και της ανάπτυξης στρατηγικής, έννοιες
99

συνυφασμένες με την Δ.Ο.Π, δεν εμφανίζονται ουσιαστικά πουθενά στο
πρότυπο. Η πιστοποίηση ουσιαστικά δεν εξασφαλίζει την δημιουργία ενός
σχολείου ολικής ποιότητας.
Παραταύτα, η λήψη της πιστοποίησης κατά ISO, αποτελεί ένα θετικότατο
βήμα

προς

την

σωστή

κατεύθυνση.

Διασφαλίζεται

η

ποιότητα

του

εκπαιδευτικού προϊόντος, και αν η χρήση του μοντέλου γίνει με τον σωστό
τρόπο, θέτοντας υψηλά στάνταρ ποιότητας, τότε με δεδομένη την δέσμευση
της διοίκησης και του προσωπικού μπορούν να ληφθούν θετικά αποτελέσματα
ως προς την βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής εκροής άρα κατά
συνέπεια της ικανοποίησης του βασικού πελάτη, των μαθητών. Μπορεί να μην
λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι της φιλοσοφίας Δ.Ο.Π ωστόσο
πραγματοποιείται το πρώτο βήμα που μπορεί να οδηγήσει τον εκπαιδευτικό
οργανισμό προς την σωστή κατεύθυνση. Συνολικά αποτελεί ένα χρήσιμο
εργαλείο στην διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων εκπαιδευτικών
υπηρεσιών.
Τα υπόλοιπα δύο μοντέλα αποτελούν ουσιαστικά την μετατροπή της
θεωρητικής φιλοσοφίας Δ.Ο.Π σε πρακτικά εργαλεία που θα οδηγήσουν τον
οργανισμό προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι τα
βραβεία αυτά αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις που θα μετατρέψουν άμεσα
έναν εκπαιδευτικό οργανισμό σε σχολείο ολικής ποιότητας. Καθένα από τα
δύο διαθέτει διαφορετικό βαθμό ολοκλήρωσης της φιλοσοφίας Δ.Ο.Π και
παρουσιάζει διαφορετικές απαιτήσεις από τον οργανισμό.
Το ευρωπαϊκό βραβείο EFQM είναι ίσως το λιγότερο ολοκληρωμένο
βραβείο ολικής ποιότητας από τα δύο. Η έλλειψη άμεση προσαρμογής του
βασικού

βραβείου

στους

εκπαιδευτικούς

οργανισμούς,

ανάγκασε

το

πανεπιστήμιο του Sheffield να αναπτύξει μια προσαρμογή των βασικών αρχών
του πρώτου σε ένα νέο μοντέλο αριστείας. Το όνομα και μόνο του μοντέλου
προϊδεάζει τον αναγνώστη για την απόκλισή του από την ολοκληρωτική
φιλοσοφία Δ.Ο.Π. Αποτελεί ωστόσο ένα ευέλικτο πρόγραμμα που υιοθετεί τις
περισσότερες από τις θεμέλιες αρχές της Δ.Ο.Π. και επιτρέπει στον χρήστη να
υιοθετήσει μέρος ή ολόκληρο το πακέτο που οδηγεί στην αριστεία και εν
μέρει στην ολική ποιότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού.
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Οι αρχές της πυραμίδας ποιότητας που αναλύθηκε στα πρώτα κεφάλαια
της παρούσας εργασίας, απαντώνται σε κάθε σημείο αυτού του μοντέλου.
Τίθενται οι βασικοί χειρισμοί στους οποίους πρέπει να προβεί ο εκπαιδευτικός
οργανισμός ώστε να οδηγηθεί στην ολική ποιότητα, ωστόσο δεν υπάρχει η
παραμικρή υποβοήθηση στην οργάνωση και διοίκηση του σχολείου. Απαιτείται
η πλήρης δέσμευση της ηγεσίας στον στόχο της συνεχούς βελτίωσης χωρίς
ωστόσο να προαπαιτείτε η οργάνωση του οργανισμού με συγκεκριμένα
πρότυπα διοίκησης. Επιπλέον δίδεται η ελευθερία στην ηγεσία του
εκπαιδευτικού οργανισμού να δράσει τμηματικά, υιοθετώντας το μοντέλο σε
συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος, χωρίς να υιοθετείτε στην ουσία μια
ολοκληρωμένη λύση.
Σε κάθε περίπτωση όμως το μοντέλο EFQM εναγκαλίζει τις έννοιες της
συνεχούς βελτίωσης, της ικανοποίησης τόσο του εσωτερικού όσο και του
εξωτερικού πελάτη και τέλος την έννοια της συνεχούς αξιολόγησης και
ελέγχου του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Η πλέον ολοκληρωμένη πρόταση στα βραβεία ποιότητας που αναφέρονται
στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς προέρχεται από το βραβείο ποιότητας
Malcolm Baldrige. Το συγκεκριμένο βραβείο ουσιαστικά έχει προσαρμόσει
πλήρως όλες τις βασικές αρχές του βραβείου ποιότητας Malcolm Baldrige, που
οδηγεί παρεπιπτώντος σε οργανισμούς ολικής ποιότητας, στις ανάγκες και
ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών οργανισμών. Δημιουργήθηκε με αυτόν τον
τρόπο μια ουσιαστική πρόταση ολικής ποιότητας η οποία έχει ως στόχο την
ικανοποίηση του πελάτη, την συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής εκροής και
εν γένει την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού ολικής ποιότητας. Στο
συγκεκριμένο βραβείο δίνονται όλες οι κατευθυντήριες γραμμές για να
λειτουργήσει ένας οργανισμός στα πρότυπα της Δ.Ο.Π, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει άμεση επέμβαση στις διοικητικές λειτουργίες.
Τα

κριτήρια του συγκεκριμένου βραβείου εστιάζουν στα αποτελέσματα

και μέσα από μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης με σκοπό την βελτίωση,
ολοκληρώνονται οι βασικές εκπαιδευτικές υποθέσεις, αναπτύσσεται ένας
εκπαιδευτικός οργανισμός πολλαπλών στόχων και τελικά επιτυγχάνεται
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διαμέσου ενός στρατηγικού προγραμματισμού η ικανοποίηση των εσωτερικών
και εξωτερικών πελατών του οργανισμού.

7. Επίλογος

Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί μια μελέτη
που θα μπορούσε να αποδώσει στους ενδιαφερόμενους ένα εγχειρίδιο που θα
περιέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες για να κινήσει τις διαδικασίες
μετατροπής της φιλοσοφίας διοίκησης του εκπαιδευτικού οργανισμού προς
ένα περιβάλλον Δ.Ο.Π. Τέθηκαν οι βασικές αρχές και αξίες της ποιότητας στην
εκπαίδευση, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης,
αναπτύχθηκαν οι κυριότεροι δείκτες που προδίδουν την παρουσία ποιοτικών
εκπαιδευτικών υπηρεσιών και τέλος παρουσιάστηκαν τα κυριότερα βραβεία με
την βοήθεια των οποίων θα μπορούσε ένας εκπαιδευτικός οργανισμός να
πλησιάσει τον στόχο, δηλαδή την μετατροπή του σε σχολείο ολικής
ποιότητας.
Φιλοδοξία του υπογράφοντος είναι η μελέτη της εργασίας αυτής να κινήσει
το ενδιαφέρον των αναγνωστών προς την υιοθέτηση της φιλοσοφίας Δ.Ο.Π
στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και προς την ικανοποίηση του ζητούμενου
από ένα σχολείο - Συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων εκπαιδευτικών
υπηρεσιών.
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