
 

 

   

 

 Ιστορίες του QUAL4T2 
Καλές Πρακτικές Βελτίωσης Ποιότητας Ομάδων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, όπως 

αυτές προέκυψαν μετά από το πιλοτικό πρόγραμμα 

του QUAL4T2: 

 

«Γιορτάζουμε την επίτευξη κάθε στόχου και τη σημειώνουμε σε μία 

σημαία για να τη βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτή η γιρλάντα στο γραφείο 

μας μας δίνει χαρά και ώθηση, καθώς γίνεται όλο και πιο μακριά και 

πολύχρωμη μήνα με τον μήνα…» 

(ανώνυμο μέλος της ομάδας, Ιούνιος 2018) 
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Εισαγωγή 
 

Από τον Αύγουστο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018 έλαβαν χώρα πέντε πιλοτικά προγράμματα 

στους εταίρους του QUAL4T2 σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός αυτών των προγραμμάτων ήταν 

η δοκιμή των προϊόντων του προγράμματος QUAL4T2. Προέκυψαν πολύτιμα συμπεράσματα από 

τους συμμετέχοντες δασκάλους κι εκπαιδευτές. 

 

13 ομάδες και πάνω από 285 δάσκαλοι/εκπαιδευτές από τα ROC Landstede (Ολλανδία), Politeknika 

Ikastegia Txorrieri (Ισπανία), IDEC (Ελλάδα), CIOFS-FP (Ιταλία), Køge Handelsskole (Δανία) 

συμμετείχαν ενεργά στις πιλοτικές δραστηριότητες. Έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την 

ανάλυση και τη δοκιμή του υλικού, καθώς και για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων. Δοκίμασαν 

έναν Οδηγό Ποιότητας και μία εργαλειοθήκη η οποία περιέχει δεκαεπτά εργαλεία Ποιότητας εντός 

των οργανισμών τους και - σε ορισμένες περιπτώσεις - και παραέξω. 

 

Τα συμπεράσματα των ομάδων διδασκάλων σε συνδυασμό με τα συμβούλια των διοργανωτών είχαν 

ως αποτέλεσμα την παρούσα συλλογή καλών πρακτικών. Φαίνεται επίσης η επίδραση του 

προγράμματος στους συμμετέχοντες οργανισμούς! 

 

Ο οδηγός αυτός καλών πρακτικών είναι σαν βιβλίο με διηγήματα. Θα ταξιδέψουμε σε πέντε 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε πέντε χώρες της Ευρώπης (Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Δανία κι 

Ελλάδα) και θα απολαύσουμε τις ιστορίες των ομάδων. Μοιράζονται μαζί μας τη λύπη τους όταν δεν 

πήγαιναν όλα κατ’ ευχή, αλλά και τη χαρά τους για κάθε επιτυχία. Θα απολαύσετε πραγματικά αυτές 

τις υπέροχες ιστορίες ομάδων, καθώς αποζητούν την καλύτερη δυνατή Επαγγελματική Κατάρτιση κι 

Εκπαίδευση! 

 

Τα αρχικά QUAL4T2 σημαίνουν «Περαιτέρω Βελτίωση Ποιότητας για ΕΚΕ, καθοδήγηση ομάδων 

διδασκόντων στην Ευρώπη στα πλαίσια στρατηγικού σχεδιασμού». Το διάρκειας 2,5 ετών 

πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ του EACEA. Στόχος των συνεταίρων 

του προγράμματος είναι η άμεση συνεισφορά στη βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων 

ποιότητας στα ιδρύματα της Ευρώπης, επενδύοντας στην επαγγελματοποίηση των δασκάλων για την 

ανάπτυξη αποτελεσματικότητας και στη συμμετοχή των δασκάλων/εκπαιδευτών στον στρατηγικό 

σχεδιασμό ποιότητας. Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους δασκάλους να αποκτήσουν 

περισσότερα επαγγελματικά προσόντα.  

 

Και εάν – μετά το διάβασμα – είστε δάσκαλος κι εκπαιδευτής και το βιβλίο μας σας ενέπνευσε να 

ενστερνιστείτε μια κουλτούρα συνεχούς και αβίαστης βελτίωσης της ποιότητας στο σχολείο σας; 

Δείτε τα εργαλεία στο www.qual4t-project.org  και ανεβάστε τη ποιότητα σε άλλα επίπεδα! Αν έχετε 

κάποια ερώτηση ή θέλετε να ζητήσετε συμβουλές, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εταίρους του 

έργου 

  

http://www.qual4t-project.org/
http://www.qual4t-project.org/
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 CASE PORTRAIT – ROC Landstede in the Netherlands   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – ROC Landstede στην Ολλανδία   

 

 

Η συνεργασία έκανε τη διαφορά! 
Όλοι ξέρουμε ότι οι ομάδες στην εκπαίδευση διαφέρουν. Εδώ ξεκινά η ολλανδική ιστορία για τις 

ομάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης κι Εκπαίδευσης. Διαφορετικές ομάδες, διαφορετικοί τρόποι 

εργασίας, διαφορετικές επιθυμίες για πρότυπα και βοήθεια… Στην ιστορία αυτή θα ακολουθήσουμε 

μερικές από τις 52 ομάδες δασκάλων του Landstede κατά μήκος της πορείας τους. 

 

Για παράδειγμα, τους δασκάλους της ομάδας αθλητικής εκπαίδευσης. Έχουν τη δική τους, μοναδική 

κουλτούρα. Δεν μένουν στα λόγια, ούτε τα μασάνε, και έχουν δημιουργήσει μια ανοικτή ατμόσφαιρα. 

Δεν τους αρέσουν τα αχρείαστα, πολύωρα συμβούλια. Στην αθλητική εκπαίδευση συμμετέχον πέντε 

ομάδες.  

 

Επειδή είναι άνθρωποι που αναλαμβάνουν δράση, ορισμένα μέλη της ομάδας με συγκεκριμένες 

γνώσεις αναλαμβάνουν τυπικές εργασίες που δεν αρέσουν στους περισσότερους, όπως το πλάνο της 

ομάδας. Το φετινό πλάνο ήταν γεμάτο στόχους και δραστηριότητες. Είχε προβλεφθεί η αξιολόγηση  

της προόδου – η οποία είναι συμβατή με την κουλτούρα των ομάδων – αλλά το ίδιο το πλάνο δεν 

ενημερώθηκε ποτέ στην πιλοτική φάση. Συνεπώς, υπήρξε πρόοδος, αφού ορισμένα μέλη 

παρακολούθησαν εργαστήρια και κατάλαβαν καλύτερα πώς να σχεδιάζουν το πλάνο της ομάδας, 

αλλά υπήρχαν κι άλλα περιθώρια για βελτίωση.  

 

Υπερηφάνεια 
Συνεπώς αναπτύχθηκε καινούργια στρατηγική 

με στόχο τη συμμετοχή και τη συνδρομή 

όλων των δασκάλων στο πλάνο της ομάδας. 

Οι οργανωτές σχεδίασαν αφίσα με τα 

παρακάτω τεταρτημόρια: «Είμαι υπερήφανος 

για: Τι μπορώ να βελτιώσω: Τι χρήζει 

βελτίωσης: Η φιλοδοξία μου για την ομάδα 

είναι:». Κάθε μία από τις αφίσες των πέντε 

ομάδων κολλήθηκε στα παράθυρα των 

γραφείων τους. Για μια ολόκληρη εβδομάδα, 

τα μέλη προσκαλούνταν να τα επισκέπτονται, 

να διαβάζουν και να συμμετέχουν.   

             

Καλή πρακτική για ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Εικόνα 1: Γραφεία αθλητικής εκπαίδευσης της ομάδας στη Zwolle 

http://www.qual4t-project.org/
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Απλά έπαιρναν ένα αυτοκόλλητο χαρτάκι, έγραφαν το σχόλιό τους και το κολλούσαν σε ένα από τα 

τέσσερα τεταρτημόρια της αφίσας. Τα μέλη και των πέντε ομάδων έγραψαν και κόλλησαν πάνω από 

150 χαρτάκια! Ξεκίνησαν συζητήσεις, ενώ πολλοί έπιναν τον καφέ τους πλάι στις αφίσες… Κι όλα 

αυτά χωρίς κανένα επίσημο συμβούλιο. 

 

Στο επόμενο βήμα, το προσωπικό ποιότητας της 

ομάδας πληκτρολόγησε τα πάντα από τις αφίσες σε 

ένα έγγραφο Word ώστε να είναι όλες οι ομάδες 

έτοιμες στο πρώτο πραγματικό συμβούλιο.  

 

Το συμβούλιο είχε μορφή εργαστηρίου και συζήτησης, 

με τη συμμετοχή υπαλλήλων με συγκεκριμένες 

γνώσεις σε εκπαιδευτικά αντικείμενα, όπως 

προγράμματα, πιστοποιήσεις, ανάθεση εργασιών, 

ικανοποίηση μαθητών, ποιοι τα παρατούν νωρίς κλπ. 

Τα μέλη της ομάδας πρώτα ενημέρωσαν το υπάρχον 

πλάνο, αφού δεν είχαν αλλάξει οι στόχοι.           

                 

Ερωτήσεις που τέθηκαν: Τι έχουμε κάνει; Τι αποδείξεις διαθέτουμε; Τι πρέπει να εφαρμοστεί; Ποιοι 

στόχοι παραμένουν ανεκπλήρωτοι και γιατί; Είδαμε κάποια βελτίωση; Μέσω αυτής της αξιολόγησης 

ολοκληρώθηκε πάνω – κάτω το πλάνο της ομάδας. Όσον αφορά στις εκκρεμότητες, τέθηκαν 

προθεσμίες πριν τις καλοκαιρινές διακοπές προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόοδος. 

Προτεραιότητες 
Πώς συνεχίζεται, λοιπόν, η ιστορία του ολλανδικού πιλοτικού προγράμματος; Σε ένα άλλο μικτό 

εργαστήριο, δάσκαλοι από 24 διαφορετικές ομάδες κλήθηκαν να σχολιάσουν επί των ίδιων 

αντικειμένων, οδηγώντας σε μια πρώτη πρόταση στόχων. Η δραστηριότητα αυτή ενίσχυσε την 

επικέντρωση. Ο οργανωτής πρότεινε στους συμμετέχοντες να περιορίσουν τους στόχους σε 3 με 6, 

ανάλογα με τη διάρκεια του πλάνου (το πολύ 6 στόχοι 

για πλάνο διετίας). Κατόπιν έγινε η πρώτη προσπάθεια 

διαμόρφωσης στόχου SMART, ο οποίος αποτέλεσε την 

επικεφαλίδα της αφίσας, με τις δραστηριότητες να 

κολλιούνται από κάτω. 

 

Η σπουδαιότητα της κάθε δραστηριότητας σημειώθηκε 

με συγκεκριμένα σύμβολα (++, +, +-, -, --). Οι πιο 

σημαντικές τοποθετήθηκαν πιο ψηλά στην αφίσα, κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης. Στο επόμενο βήμα, οι πιο 

σημαντικοί στόχοι τοποθετήθηκαν στα αριστερά και οι 

λιγότερο σημαντικοί στα δεξιά. Όλα αυτά σε ένα 

δυναμικό πλαίσιο. 

 

Εικόνα 2: Έργο σε εξέλιξη. Εκπαίδευση αθλητικών ομάδων, 
Zwolle. 

Picture 3: Teachers from two teams in Raalte in action 

http://www.qual4t-project.org/
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Η ομάδα συνεχίζει την αυτοαξιολόγηση. Ελέγχουν αν εφαρμόζονται σωστά όλοι οι κανόνες. Αν όχι, 

πρέπει να το συμπεριλάβουν υπ’ όψη. 

           

Ώρα να διαμορφωθεί το ετήσιο πλάνο, φέρνοντας όλη τη δουλειά σε επίσημη μορφή. Στο ολλανδικό 

πιλοτικό πρόγραμμα συνειδητοποιήσαμε ότι η εύρεση του κατάλληλου μοντέλου εξαρτάται από την 

κουλτούρα της ομάδας. Ομάδες Πληροφοριών και Τεχνολογιών ή Πολυμέσων προτιμούν διαδικτυακά 

μοντέλα. Στον αντίποδα υπάρχουν ομάδες που προτιμούν το Word. 

 

Τελικά μήπως κατέληξαν στο ράφι τα πλάνα των ομάδων; Με το πρόγραμμα να έχει λήξει, φυσικά, 

δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεδομένου, όμως, ότι τα πλάνα παρουσιάστηκαν στην 

επιθεώρηση (παράδειγμα 1) και σε όλους τους φοιτητές (παράδειγμα 2), αισιοδοξούμε ότι θα 

επιβιώσουν. Θα είναι στο επίκεντρο των συνελεύσεων των ομάδων και θα δομούν την ομαδική 

δουλειά.  

Κύκλος PDCA 
Η παρακάτω εικόνα είναι από την παρουσίαση του ετήσιου πλάνου της ομάδας Υπηρεσιών Εστίασης 

και Τροφοδοσίας του Harderwijk. Ήταν παρόντα όλα τα μέλη και η διεύθυνση. Συνέδραμαν οι πάντες 

και μοιράζονται όλοι την ευθύνη για τις δραστηριότητες του πλάνου. Η αξιολόγηση θα λαμβάνει 

χώρα σε προγραμματισμένες συνελεύσεις. Μετά από την παρουσίαση, τα μέλη της ομάδας 

ρωτήθηκαν πώς νιώθουν για το πλάνο που οργάνωσαν όλοι μαζί. 

  
Μία δασκάλα είπε: «Πλέον νιώθω 

ότι θα μπορώ να κάνω αυτό που 

θέλω πιο πολύ: να μαθαίνω 

στους μαθητές μου να 

μαγειρεύουν στην κουζίνα του 

σχολείου. Ξέρω ότι το πλάνο 

είναι καλό κι ότι αναλύσαμε 

σωστά τα δεδομένα. Έχουν τεθεί 

σωστοί στόχοι και μοιραζόμαστε 

όλοι την ευθύνη της εφαρμογής 

του!» 

Εικόνα 4: Η αρχηγός της ομάδας παρουσιάζει το πλάνο μαζί με άλλες δύο δασκάλες, 
Harderwijk 

 

http://www.qual4t-project.org/
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Συμμετοχή μαθητών 
Η πιλοτική ομάδα Κοινωνικής Εργασίας του 

Zwolle παρουσίασε το ετήσιο πλάνο της στη 

διεύθυνση, στην επιθεώρηση και σε πάνω από 

100 φοιτητές, «παράσταση» την έδωσε η ομάδα, 

αλλά την οργάνωσαν… οι φοιτητές! Στην εικόνα, 

ο επικεφαλής της ομάδας, Jeroen Zeeman μιλά 

για τους 4 στόχους υπό το βλέμμα των φοιτητών. 

Εξηγώντας στους φοιτητές το πώς θα λειτουργεί 

η ομάδα και το πώς αξιολογούμε τα σχόλιά τους 

σε ερωτηματολόγια και συνελεύσεις, δείχνουμε 

ότι έχουμε πίστη στον εαυτό μας και στην 

ικανότητά μας να επιτύχουμε ό,τι έχουμε 

υποσχεθεί ως ομάδα. Γιατί: αντί να κρύβουμε το 

πλάνο της ομάδας κάπου μακριά, δείχνουμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και στην ομάδα 

μας για την εκπλήρωση των υποσχέσεών μας.  

 

Η ομάδα αυτή επένδυσε πολύ σε ένα ρεαλιστικό πλάνο κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

Συνειδητοποίησαν ότι δεν έχει νόημα να αναπτύσσεις ένα πλάνο με τόσους στόχους, που ξέρεις εκ 

των προτέρων ότι αποκλείεται να τους πετύχεις. Μάλιστα, παρότι όλοι είναι κατενθουσιασμένοι στην 

αρχή, ένα τέτοιο πλάνο μόνο να σε αποκαρδιώσει μπορεί στο τέλος. Στη μέση του προγράμματος η 

ομάδα αποφάσισε ότι ένας στόχος θα έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί εν μέρει, λόγω έλλειψης χρόνου 

των μελών της ομάδας. Τελικά ο στόχος αυτός μεταφέρθηκε στην επόμενη σχολική χρονιά. Έτσι η 

ομάδα Κοινωνικής Εργασίας άρχισε να χρησιμοποιεί δυναμικά το ομαδικό πλάνο.  

 

Δυναμικά και ορατά 
Η ομάδα Εκπαίδευσης χρησιμοποιεί έναν μεγάλο πίνακα 

για να χαρτογραφεί και να ενημερώνει τις δραστηριότητές 

της, βάσει του πλάνου δραστηριοτήτων. Έτσι μπορούν να 

συγκεντρώνονται δίπλα στον πίνακα και να κάνουν 

σύντομα και δυναμικά συμβούλια. Σαν κι αυτά που κάνουν 

οι αθλητές στο γήπεδο. Η εμφάνιση των δράσεων είναι 

μεγάλο πλεονέκτημα. 

Ένα κι ένα κάνουν…τρία! 
Άλλη μια καλή πρακτική είναι αυτή της ομάδας της καφετέριας (θέμα Α, εργαλείο 2) στη συνεδρία 

της ομάδας προσωπικού ποιότητας του Landstede. Ο σκοπός της ομάδας ήταν: να βρει όσο πιο 

πολλές επιλογές γινόταν εντός 30 λεπτών για να προταθούν από τις εκπαιδευτικές ομάδες στους 

ενδιαφερόμενους. 

Εικόνα 5: Παρουσίαση ετήσιου πλάνου ομάδας Κοινωνικής 
Εργασίας, Zwolle 

Εικόνα 6: Η προβολή του σχεδίου της ομάδας O & O, 
Raalte 
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Προετοιμάστηκαν τρία τραπέζια. Σε κάθε ένα υπήρχε από ένα χαρτί, μαρκαδόροι και η απεικόνιση 

του προς συζήτηση αντικειμένου στη μέση: Πώς μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές; Τι μας κάνει 

υπερήφανους ως ομάδα; Και τι αποδεικνύει ότι είμαστε πραγματική ομάδα; Κάθε συμμετέχων 

ανέλαβε να γράψει ιδέες στο τραπέζι μέχρι να δοθεί ένα σήμα. Μετά πήγαινε στο επόμενο τραπέζι, 

διάβαζε τις πρώτες επιλογές και έγραφε κι άλλες κ.ο.κ. Παρότι η δραστηριότητα διήρκησε μόλις 15 

λεπτά, το χαρτί γέμισε με επιλογές. Ακόμη κι όταν ένα μέλος αξιολογούσε τις ιδέες, οι υπόλοιποι 

συνέχιζαν να γράφουν. Άρα καταλήγουμε ότι 

1+1=…3! 

 

Η μέθοδος αυτή βοηθάει κι όταν μια ομάδα 

θέλει να βελτιώσει τους στόχους και τις 

δραστηριότητές της. Κάθε τραπέζι 

αφιερώνεται σε έναν στόχο/ ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων και οι δάσκαλοι πάνε από το 

ένα στο άλλο όποτε ακούγεται η σφυρίχτρα ή 

όταν σταματάει να παίζει η μουσική. Η δοκιμή 

άρεσε πολύ. Όλα τα μέλη της ομάδας 

ποιότητας τη βρήκαν διασκεδαστική και 

ένιωσαν την ώθηση να θέσουν σε εφαρμογή 

τα σχέδιά τους. Επίσης, διαβάζοντας τις προτάσεις τούς έρχονταν καινούργιες, τις οποίες και 

έγραφαν. Μια παραλλαγή αυτής της μεθόδου θα ήταν να χρησιμοποιείται πίνακας αντί για τραπέζια. 

 

Μαζί 
Στους εννιά μήνες που διήρκησε το πιλοτικό πρόγραμμα του Landstede, ανακαλύψαμε ότι «η 

συνεργασία κάνει τη διαφορά». Σε όλες τις περιπτώσεις, η συνεργασία των ομάδων επηρέασε την 

κουλτούρα τους. Έκανε τη διαφορά γιατί οι δάσκαλοι συζητούσαν, επικοινωνούσαν, πάλευαν μαζί. 

Γιατί δεν είναι εύκολο να αναπτύσσεις ένα καλό ετήσιο πλάνο και στόχους SMART. Να αναγνωρίζεις 

και να ποσοτικοποιείς ρίσκα, και να θέτεις προτεραιότητες. Οι δάσκαλοι είναι επαγγελματίες και αν 

ερωτηθούν, γνωρίζουν πάντα τι χρήζει βελτίωσης… Τη διαφορά, όμως, έκανε και η πρώτη ερώτηση 

που τέθηκε σε κάθε ομάδα: «Παρακαλούμε γράψτε ό,τι πάει καλά. Για τι είστε υπερήφανοι στην 

ομάδα σας και στις γνώσεις που παρέχετε στους μαθητές σας;»  

Επιτυχίες και ευκαιρίες 

 

Οι δάσκαλοι αποκτούν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στο πλάνο. Για 

παράδειγμα, κολλώντας λευκές αφίσες στο γραφείο, μοιράζοντας χαρτάκια 

και προσκαλώντας τα μέλη της ομάδας να κολλήσουν τις προτάσεις τους για 

το πλάνο της νέας χρονιάς. 

 

Picture 7: Quality team members in action, Zwolle 

http://www.qual4t-project.org/
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Κίνδυνοι και δυσκολίες 

 

 

 

 

  

Περισσεύουν οι στόχοι και οι ιδέες για το ετήσιο πλάνο; Αναπτύξτε ένα 

δυναμικό πλάνο διετίας. Ταξινομήστε στόχους και δραστηριότητες σε σειρά 

προτεραιότητας. (συμβουλή: κολλήστε όλα τα χαρτάκια σε έναν πίνακα 

ώστε να τα μετακινείτε στην πορεία της συζήτησης). 

Οι υπερβολικά πολλοί στόχοι και δραστηριότητες οδηγούν σε εκνευρισμό. 

  

Στα μέσα της χρονιά η ομάδα συνειδητοποιεί ότι το πλάνο δεν είναι 

ρεαλιστικό και τα μέλη της το ξεχνούν, αφήνοντάς το στο ράφι για έναν 

χρόνο. 

 

Μπορεί να φαντάζει λιγότερο χρονοβόρο να γράψετε μόνοι σας το ετήσιο 

πλάνο, αλλά μπορεί να σας πάρει έναν χρόνο να πείσετε όλα τα μέλη της 

ομάδας που δεν συνεισέφεραν στον σχεδιασμό του, ότι οι ιδέες σας 

αξίζουν… 

 

 

 

 

http://www.qual4t-project.org/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – Politeknika Txorrieri στην Ισπανία  

 

Κάθε ομάδα έχει διαφορετική εξέλιξη και ρουτίνα. Ορισμένες υπάρχουν για πολλά χρόνια και γενικά 

δουλεύουν καλά, ενώ άλλες λειτουργούν από πάνω προς τα κάτω. Και στις δύο περιπτώσεις, μια 

φρέσκια πρόσκληση ανασύνταξης και συγκέντρωσης σε ένα συνεργατικό όραμα, οι εφικτοί και απλοί 

τρόποι εφαρμογής και βελτίωσης αυτού που έχει καθοριστεί ξεκάθαρα και από κοινού ως σημαντικό, 

είναι θείο δώρο και ενισχύει τη συμμετοχή των ανθρώπων. Φωνές ακούγονται, η ιδιοκτησία 

κατοχυρώνεται, ενέργειες δαμάζονται. Ακολουθεί η ισπανική ιστορία της προόδου διαφόρων ομάδων 

ΕΚΕ από πλευράς εφαρμογής και συγκέντρωσης. Το ισπανικό πιλοτικό πρόγραμμα προσέφερε 

εργαλεία σε δύο πολύ διαφορετικές ομάδες. Σε μία εντός του Politeknika Txorierri και σε άλλη μια 

στη HETEL. 

 

Η ιστορία της HETEL είναι χαρακτηριστική της ισπανικής ΕΚΕ, όπου μικρότερα κέντρα που 

συνεταιρίζονται για να μεγιστοποιούνται οι πόροι τους. Η HETEL εδρεύει στη Χώρα των Βάσκων. 

Στον σύλλογο συμμετέχουν 23 σχολές ΕΚΕ, οι οποίες συνεργάζονται στρατηγικά σε κοινά 

αντικείμενα, όπως η διεθνοποίηση, η εκπαίδευση διπλού συστήματος, οι επικοινωνίες, η καινοτομία. 

Οι ομάδες της κάθε περιοχής συναντιούνται στα κεντρικά της HETEL, με τα μέλη κάθε σχολής να 

εκφράζουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε 

ομάδα, μερικές φορές λείπει η ομαδικότητα και – όπως ισχύει παντού – ο χρόνος είναι λίγος και οι 

εκκρεμότητες πολλές.  

 

Όλοι μαζί – Κοινοί στόχοι 
Η διεθνής ομάδα της HETEL αριθμεί 21 μέλη και η μακροχρόνια λειτουργία της αποσκοπεί στην 

προώθηση της διεθνοποίησης τόσο εντός του συλλόγου, όσο και σε κάθε κέντρο ξεχωριστά. Οι 

συνελεύσεις γίνονται μια φορά τον μήνα και διαρκούν για περίπου δύο ώρες. Μέχρι το 2017, οι 

στρατηγικές αποφάσεις παίρνονταν από το διοικητικό συμβούλιο και η κάθε ομάδα αναλάμβανε να 

τις εφαρμόσει. 

 

Τα περισσότερα μέλη είναι ζωηρά και δραστήρια, όπως άλλωστε αρμόζει στον ρόλο τους. 

Αναλαμβάνουν να κλείνουν και να συντηρούν διεθνή συμβόλαια, να εμπνέουν τους μαθητές να 

ξεπερνούν τις φοβίες τους και να εκμεταλλεύονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα του εξωτερικού. Κι 

όμως, η ενέργεια αυτή έμενε εν μέρει ανεκμετάλλευτη. Πολλά μέλη θέλουν να εμβαθύνουν και να 

αναπτύξουν τον ρόλο τους, όπως π.χ. να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες κλπ. Συνεπώς, 

υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την πρόταση να εφαρμόσουν τα εργαλεία του πιλοτικού 

προγράμματος QUAL4T2, με προφανή αποτελέσματα. 

 

Καλή πρακτική συνεργασίας: ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 

http://www.qual4t-project.org/
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Απαιτούταν η δημιουργία χώρου όπου η νέα, αυτόνομη ομάδα θα σχεδίαζε τις δραστηριότητές της. 

Έτσι γεννήθηκε μια διαφορετική ομάδα, με την πλήρη στήριξη της HETEL. Η πρώτη ανεπίσημη, αλλά 

πολύ καρποφόρα συνάντηση έγινε ένα πρωινό του Ιουνίου του 2017. Σκοπός ήταν η συζήτηση και 

ο σχεδιασμός των στόχων για την επόμενη περίοδο. Με τα μαθήματα να έχουν τελειώσει, η ομάδα 

είχε άφθονο χρόνο για να εξερευνήσει και να αναπτύξει το όραμά της. Με φρέσκο καφέ και κεκάκια 

στο τραπέζι, ο αρχηγός της ομάδας παρουσίασε το πρόγραμμα QUAL4T2 για την ανάπτυξη ομάδας 

και για την αποσαφήνιση αποστολών και στόχων. 

 

Τα μέλη ξεκίνησαν να σχεδιάζουν το πώς θα έπρεπε να 

ήταν ιδανικά η ομάδα, τι θα έπρεπε να κάνουν, τι θα 

ήθελαν να κάνουν κλπ. Σε κάθε τραπέζι 3 έως 5 μελών 

υπήρχε μια μεγάλη αφίσα με έναν φάρο, βοηθώντας τους 

να εξερευνήσουν και να οραματιστούν τον μελλοντικό 

τους ρόλο. Τα μέλη είχαν διάφορες ιδέες για τον ρόλο τους 

– για τις ευθύνες τους απέναντι στη σχολή τους και για τις 

ευθύνες τους απέναντι στη HETEL. Έγιναν πολλές ζωηρές 

συζητήσεις, στις οποίες οι ομάδες μπόρεσαν να 

αποσαφηνίσουν τον ρόλο τους στην ομάδα διεθνοποίησης 

της HETEL, ξεχωριστά από τον ρόλο τους ως Διεθνείς 

Συντονιστές των σχολών τους.  

Ο πολύχρωμος φάρος ενέπνευσε τα μέλη να ανακαλύψουν 

τι θα ήθελαν να «φωτίσουν». Ποια θα ήθελαν να είναι η ταυτότητά τους στα πλαίσια του συλλόγου 

της HETEL. Συγκεκριμένες αξίες, ικανότητες και προσόντα, διαδικασίες και συγκεκριμένους τομείς 

δράσης.  

Τα μέλη της ομάδας ρώτησαν: Τι κάνουμε; Τι θέλουμε να κάνουμε; Ποια επιρροή θέλουμε να 

ασκήσουμε γενικά στις σχολές μας; Ποιες ικανότητες χρειαζόμαστε για να το καταφέρουμε αυτό; 

 

Εικόνα 8: Η ομάδα της HETEL χρησιμοποιεί τα εργαλεία 
του QUAL4T2 
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Κοινοί στόχοι – Κοινή επιτυχία  
Τι αποφασίστηκε τελικά; Τα μέλη χρησιμοποίησαν τον φάρο και το όραμα που προέκυψε για να 

σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένους στόχους εντός των επόμενων 10 μηνών. Τον 

Σεπτέμβρη, η ομάδα, όντας πια πιο δεμένη και πρόθυμη, συνεδρίασε για τη δημιουργία του πρώτου 

ετήσιου πλάνου. Χρησιμοποιώντας 

εργαλεία ομαδοποίησης στόχων και 

καθορισμού προτεραιοτήτων, η 

ομάδα κατέληξε στο τι ακριβώς θα 

έπρεπε να επιτευχθεί εντός του 

ερχόμενου έτους. Αναγνωρίστηκαν οι 

φιλοδοξίες και οι κίνδυνοι. 

Ακολούθησε επεξεργασία αυτών των 

στοιχείων για τη δημιουργία 

συγκεκριμένων στόχων SMART σε 

περίοδο τριών μηνών, καθώς και 

σειρά από δράσεις προς εφαρμογή. Η 

απεικόνισή όλων αυτών σε μία 

μεγάλη αφίσα κατέστησε την 

εφαρμογή τους ευκολότερη – ως και 

αναπόφευκτη! 

         

Εννιά μήνες μετά, η ομάδα διεξήγαγε επίσημο έλεγχο προόδου. Έξι στόχοι μεταμορφώθηκαν σε τρεις 

για το επόμενο ετήσιο πλάνο. Οι πρώτοι έξι στόχοι απεικονίζονταν σε μεγάλες αφίσες για να ελεγχθεί 

αν είχαν επιτευχθεί και αν απαιτούνταν αλλαγές. Τα μέλη πήγαιναν από τη μία ομάδα στην άλλη για 

να μοιράζονται σχόλια, εμπειρίες και προτάσεις. Το αποτέλεσμα; Ένας ανώδυνος (μέχρι και 

ευχάριστος) σχεδιασμός που έφερε εις πέρας μια πολύ ψυχωμένη ομάδα. Μπορεί να τους σταματήσει 

κανείς; Ποιος ξέρει; Αλλά χάρη στα τόσα σπουδαία εργαλεία που βοηθούν τον ομαδικό σχεδιασμό 

και την αποδοτικότητα, φαίνεται πως το ομαδικό πνεύμα θα παραμένει στο προσκήνιο παρά τις 

όποιες δυσκολίες. Δεν φαντάζει τόσο δύσκολο να είναι συγκεντρωμένη και αποτελεσματική μια 

ομάδα (με έμφαση στην ποιότητα και στην απόδοση), αν κατέχει τη διαδικασία. Μια νέα κουλτούρα 

ομαδικότητας εν τω γεννάσθαι. 

 

Εικόνα 9: Περίληψη των ιδεών της ομάδας της HETEL 
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Δεκαπέντε (75%) μέλη της ομάδας έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε βασικά αντικείμενα για τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή (συλλογικά κι ατομικά) στην ευρωπαϊκή συνεργασία. Δέκα εσωτερικά και τέσσερα στην 

Αθήνα (τον Ιούνιο του 2018).  

Οι συζητήσεις που προέκυψαν στα πλαίσια του χτισίματος της ομάδας και του καθορισμού των 

στόχων οδήγησαν σε απροσδόκητα οφέλη. Ένας από τους στόχους ήταν να έχουν όλα τα μέλη έναν 

(κατ’ ελάχιστο) διακεκριμένο ρόλο εντός του κέντρου τους. Κατά την αξιολόγηση εξήχθη το 

συμπέρασμα ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κέντρα (για διάφορους λόγους) και κατά πάσα 

πιθανότητα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Ένα μέλος της ομάδας είπε ότι κέρδισε αναγνώριση 

αναλαμβάνοντας να ποσοτικοποιήσει το στοιχείο του ΧΡΟΝΟΥ, απαραίτητο για την εκπλήρωση των 

στόχων της ομάδας. Έτσι προέκυψε ένα εργαλείο που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέλη 

της ομάδας. Η συνεργασία για την εκπλήρωση στόχων φέρνει ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ! 

 

Βελτίωση απόδοσης – ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και ΕΚΤΙΜΗΣΗ  
Πώς συνεχίζεται, λοιπόν, η ισπανική ιστορία; Στο Politeknika Txorierri, με τη μακρά του ιστορία στην 

ανάπτυξη ποιότητας και ομαδικότητας, τα τέσσερα τμήματα του κολλεγίου συζήτησαν πώς θα 

μπορούσε να βελτιωθεί το ετήσιο πλάνο για την επόμενη χρονιά. Οι ομάδες αποφάσισαν να 

ενσωματώσουν το ενημερωμένο εργαλείο αυτοαξιολόγησης του QUAL4T2 για να δουν πώς τα πάνε 

όσον αφορά στα τεχνικά προσόντα, στα διδακτικά και παιδαγωγικά προσόντα, στα ηγετικά προσόντα 

και πιο συγκεκριμένα στην ομαδικότητα. Τόσο η διεύθυνση του κολλεγίου όσο και οι επικεφαλής 

κάθε τμήματος ξεχωριστά εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες του εργαλείου. Η ενσωμάτωση νέων 

μεθόδων αξιολόγησης εαυτού και αξιολόγησης ομάδας μπορεί να αναζωογονήσει μια (μετά από τόσα 

χρόνια) ρουτινιάρικη και αδύναμη πρακτική.   

Εικόνες 10-11: Τα μέλη της HETEL εκπαιδεύονται στην Αθήνα  

http://www.qual4t-project.org/
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Η ομαδικότητα αποτελεί 

βασική προτεραιότητα της νέας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που ενσωματώνεται ενεργά στις 

κορυφαίες σχολές ΕΚΕ της Χώρας των Βάσκων. Σύμφωνα με το μοντέλο ETHAZI (μάθηση δια μέσω 

περίπλοκων προβλημάτων) μαθητές και υπάλληλοι συνεργάζονται σε ευρείες/δυναμικές ομάδες, 

ενισχύοντας διαδικασίες επίλυσης πρακτικών προβλημάτων.  

 

Το να μπορεί να δουλεύει κανείς καλύτερα εντός της ομάδας ή και σε διατμηματικές ομάδες είναι 

βασικό, αν θέλει να επιτύχει στον τομέα της εκπαίδευσης. Με νέες πολυκλαδικές ομάδες να 

σχηματίζονται συνεχώς, το εύρος των ομάδων είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Η βελτίωση της απόδοσης 

μέσω της επικέντρωσης στην απόδοση εντός μίας ομάδας είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

  

Παρότι η γενική αξιολόγηση προσωπικού λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια, οι ομάδες του ETHAZI 

συγκεντρώθηκαν για να αξιολογήσουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται, συζητώντας τρόπους 

βελτίωσης δεξιοτήτων συνεργασίας. Ακολούθησε αξιολόγηση από συναδέλφους, στην οποία 

φάνηκε τι ενθαρρύνονται να κάνουν οι μαθητές. Το πεδίο της αξιολόγησης δεν είναι εύκολη υπόθεση. 

Απαιτείται βαθιά σκέψη. Η βελτίωση, όμως, της ικανότητας παροχής εποικοδομητικών σχολίων και η 

δημιουργία χώρων έκφρασης επιθυμιών, παραπόνων και δυσκολιών που να διέπονται από ασφάλεια 

και σεβασμό, καθώς και η καλλιέργεια κλίματος καλοπροαίρετης κριτικής θεωρείται ο καλύτερος 

τρόπος για την επίτευξη των στόχων μιας ομάδας. Εύκολο; Σίγουρα όχι! Αλλά ενισχύοντας αυτόν 

τον τομέα, αποκτάμε νέες συνήθειες, καθώς και πιο τολμηρές και αποτελεσματικές ομάδες. Δηλαδή, 

ακριβώς αυτό που περιμένουμε από τους μαθητές. Η ανάγκη άριστης ηγεσίας μάς θυμίζει τα άμεσα 

οφέλη της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης. Η δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος 

που να διέπεται από σεβασμό είναι επίσης κρίσιμης σημασίας.  

Τα αποτελέσματα αυτών των συνεδριών φυσικά επηρέασαν μέλλοντες στόχους, στρατηγικές και 

μεθοδολογίες. Όσον αφορά στη συνεργασία, οι ομάδες αποφάσισαν να θέσουν προτεραιότητες για 

να γίνει αυτή πιο αποτελεσματική και να επενδύσουν στην ομαδική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα 

στοιχεία της ετήσιας εκπαίδευσης στην ομαδικότητα αποφασίστηκαν βάσει των αποτελεσμάτων – 

Εικόνα 12: Μέλη της ομάδας της HETEL χρησιμοποιούν εργαλεία 
της QUAL4T2 

Εικόνα 13: Μέλη της ομάδας της HETEL χρησιμοποιούν 
εργαλεία της QUAL4T2 

http://www.qual4t-project.org/
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όπως η ικανότητα να είμαστε καλοί ακροατές, να είμαστε διαθέσιμοι (συναισθηματικά) κλπ. Αυτά 

οδήγησαν σε περαιτέρω κοινούς στόχους και προτεραιότητες για μέλλουσα βελτίωση. 

Επιτυχίες και ευκαιρίες 

 

 

Εμπόδια και δυσκολίες 

 

 

 

 
 
 

Για τη μεγιστοποίηση της δυνατότητας μιας (διακλαδικής) ομάδας, όσον 

αφορά στη στήριξη των μαθητών για την επίτευξη των ομαδικών τους 

στόχων, είναι απαραίτητο να αναλογιστούν όλα τα μέλη πώς συνεργάζονται. 

Είναι αρκετό; Οι ομάδες χρειάζονται θάρρος κι εργαλεία (ακόμη κι 

εκπαίδευση) για να πετυχαίνουν εποικοδομητική κριτική ανάμεσα σε ίσους. 

Βοηθήστε τα μέλη της ομάδας να εκμεταλλευτούν την ενέργειά τους, 

καλώντας τα να αναλογιστούν τον ρόλο τους και για τι θέλουν να είναι 

γνωστοί. Δοκιμάστε μια οπτική μεταφορά, όπως το Μοντέλο του Φάρου για 

να εμπνεύσετε την ομάδα. Τι θέλουν να φωτίσουν; Η ιδιοκτησία και η δράση 

είναι θεμελιώδεις για την ενέργεια και την επιτυχία της ομάδας. Ειδικά για 

νεοσύστατες ομάδες, αλλά πηγή έμπνευσης και για οποιαδήποτε ομάδα 

θέλει να ανακτήσει το ΓΙΑΤΙ της (στόχος) ή να αλλάξει την ένταση του 

φωτός της (δράσεις). 

Η κριτική από συναδέλφους μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις, με πολλά 

υποκείμενα ζητήματα. Απαιτείται προσοχή κι ευαισθησία. Δημιουργήστε 

επαγγελματική ατμόσφαιρα και επενδύστε στον σεβασμό και στην 

εμπιστοσύνη πάνω απ’ όλα. Να θυμίζετε συνεχώς στις ομάδες τους λόγους 

που πρέπει να αποδέχονται την κριτική από συναδέλφους, καθώς και τα 

οφέλη αυτής. Η ανάπτυξη που βασίζεται στην εποικοδομητική κριτική 

ενισχύει την ομάδα σε όλα τα επίπεδα και τη βοηθά να γίνει πιο ώριμη και 

αποτελεσματική. 

Οι στόχοι της ομάδας (όσο ελκυστικοί και καλοδιατυπωμένοι και να είναι) 

επιδέχονται αναθεωρήσεων. Μη φοβάστε να ανασυντάσσεστε και να 

μικρορυθμίζετε τις δράσεις σας στα κατάλληλα χρονικά σημεία. Αν οι 

στόχοι και τα βήματα για την επίτευξή τους είναι μη διαπραγματεύσιμα, 

ίσως ορισμένοι νιώσουν ότι χάνουν τον χρόνο τους με το να ακολουθούν 

κάποια βήματα που δεν είναι απαραίτητα. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κάντε ΕΛΕΓΧΟ σε 

στιγμές στρατηγικής σημασίας. Οι στόχοι και οι δράσεις μπορούν να 

συνδυάζονται, να καθορίζονται εκ νέου, να παρατείνονται… 

 

 

 

 

 

http://www.qual4t-project.org/
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – CIOFS-FP στην Ιταλία 

 

Το Εργαλείο QUAL4T2 ενισχύει τα υπάρχοντα εργαλεία 

ποιότητας 
Το ετήσιο πλάνο βελτίωσης του CIOS-FP βασίζεται στο τριετές στρατηγικό πλάνο του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου. Το πλάνο αυτό περιγράφει την αποστολή, το όραμα και τις στρατηγικές 

γραμμές του ίδιου του συλλόγου. Προκειμένου να συνδεθεί αυτή η μακροπρόθεσμη στρατηγική και 

πολιτική του συλλόγου με σαφείς δράσεις, κάθε ομάδα αναλαμβάνει να «μεταφράσει» αυτές τις 

γραμμές σε εφαρμόσιμες δραστηριότητες, αναλύοντας το ρίσκο και τις ευκαιρίες και θέτοντας 

στόχους SMART που καθιστούν την ΕΚΕ ελκυστική και επιτυχημένη. 

 

Παρότι οι ομάδες του CIOFS-FP είναι εξοικειωμένες με 

τέτοιες διαδικασίες εδώ και χρόνια, το πρόβλημα της 

διαχείρισης των όλο και αυξανόμενων χρονικών 

περιορισμών και δεσμεύσεων συνεχίζει να τις απασχολεί, 

μάλιστα ορισμένες φορές αποσπώντας τις από το βασικό 

τους αντικείμενο: τους μαθητές. Γι’ αυτό αποδέχτηκαν 

τόσο πρόθυμα να δοκιμάσουν το Q4T2 (όπως 

μετονόμασαν το πρόγραμμα). Το είδαν ως ευκαιρία να 

μάθουν και να βελτιώσουν την απόδοσή τους, προς 

όφελος των ίδιων των μαθητών. 

 

Οι ομάδες του CIOFS-FP ξεκίνησαν το πρόγραμμα 

αντιπαραβάλλοντας τα διοικητικά τους εργαλεία με αυτά του QUAL4T2. Τελικά επέλεξαν να 

δοκιμάσουν τα λιγότερο χρονοβόρα: Το Εργαλείο Νο 6 χρησιμοποιήθηκε για την αναθεώρηση του 

αντίστοιχου εργαλείου που χρησιμοποιούταν ήδη 

για την αξιολόγηση των ανθρωπίνων πόρων: 

Ορισμένα στοιχεία του Εργαλείου 6 

ενσωματώθηκαν στο αντίστοιχο του CIOFS-FP 

και χρησιμοποιήθηκαν για τη συνδυαστική 

αξιολόγηση τόσο κάθε εκπαιδευτή ξεχωριστά, 

όσο και του συντονιστή της ΕΚΕ, δηλαδή του 

υπεύθυνου αξιολόγησης του κάθε ατόμου.  

 

Καλές πρακτικές για τη ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ως 

εργαλείο στήριξης της ομαδικότητας 

 

 

Εικόνα 15 CIOFS-FP internal platform 

Εικόνα 14: μια ομάδα περιηγείται στην πλατφόρμα 

http://www.qual4t-project.org/


  
   

 

17 

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα έκδοση αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για την οιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων πληροφοριών. Είστε ελεύθεροι να μοιράζεστε, να χρησιμοποιείτε και να προσαρμόζετε αυτήν τη δημοσίευση, 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη πίστωση στο πρόγραμμα Qual4T2. 
Αριθμός προγράμματος QUAL4T2 2016-1- NL01-KA202- 022885, πρόγραμμα Erasmus+, κλήση 2016, ιστοσελίδα: www.qual4t-project.org 

Το ολοκαίνουργιο αυτό εργαλείο αποτέλεσε τη βάση της συνέντευξης που πραγματοποιείται σε 

ετήσια βάση ανάμεσα στον διευθυντή και στον εκπαιδευτή. Το εργαλείο αποδείχτηκε αποτελεσματικό 

και αποδοτικό γιατί βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και όχι μόνο σε εντυπώσεις/συναισθήματα. 

Το πιο αποτελεσματικό και χρήσιμο εργαλείο, όμως, του πιλοτικού προγράμματος, ήταν το υπ’ 

αριθμόν 4. Κατέστησε εφικτό τον συνδυασμό της πιλοτικής εμπειρίας με τον χρόνο εργασίας κάθε 

ομάδας, αλλά επιπλέον – και κυρίως – πυροδότησε τη βελτίωση της εσωτερικής διαδικτυακής 

πλατφόρμας www.smartciofs-fp.org. 

 

Η πλατφόρμα SmartCiofs-FP επιτρέπει σε όλους τους συλλόγους του CIOFS-FP να διαχειρίζονται 

πολλές από τις δραστηριότητές τους, όπως είναι οι διασυλλογικές εργασίες και ομάδες έρευνας, 

σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, κινητικότητα, πρακτική μάθηση, εισαγωγή στην εργασία κ.ο.κ. 

  

Μετά από το πρώτο εργαστήριο, μία ομάδα αποφάσισε να 

δοκιμάσει το εργαλείο Πέντε στοιχεία που συνιστούν καλή 

ομαδική εκπαίδευση για να οργανώσουν έναν κύκλο 

συνελεύσεων και να καθορίσουν το αντικείμενο της κάθε 

μίας.   

 

Αρχικά, η ομάδα νόμιζε ότι το εργαλείο συμβούλευε τον 

καθορισμό πέντε θεμάτων, ένα για κάθε συνάντηση, κατά 

την οποία κάθε μέλος θα συνεισέφερε ανεξαρτήτως 

χρόνου. Δηλαδή, όποτε είχαν κάτι να προσθέσουν ή να 

συζητήσουν επί του θέματος, θα έπρεπε να το ανεβάσουν 

στην 

πλατφόρμα. 

Στην 

πραγματικότητα, αφού αποφασίστηκαν τα θέματα προς 

συζήτηση και οι ημερομηνίες των συνελεύσεων, 

δημιουργήθηκαν συγκεκριμένοι χώροι/fora στην 

πλατφόρμα, όπου άρχισαν να προσθέτουν σημειώσεις, 

ιδέες, προτάσεις, σχόλια, ώστε να μην τα έχουν ξεχάσει, 

όταν θα ερχόταν η ώρα της συνέλευσης. Το 

χρησιμοποίησαν σαν συλλογή ιδεών, ένα είδος 

σημειωματάριου.  

 

Η πρώτη συνάντηση έγινε τον Οκτώβρη με θέμα την 

κουλτούρα της ποιότητας και την EQAVET. Παρά 

ορισμένες καλές και ενδιαφέρουσες συνεισφορές που 

παρουσίασαν τα μέλη της ομάδας, η συνέλευση 

εξελίχθηκε σε κάτι σαν διάλεξη, χωρίς ιδιαίτερη 

αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων. Καμία σχέση με Εικόνα 17: Χρήση του εργαλείου n°4 

Picture 16 Piloting of tool n° 4 

http://www.qual4t-project.org/
http://www.smartciofs-fp.org/
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συνέλευση ομάδας, η οποία κανονικά πρέπει να μοιάζει με εργαστήριο και όχι με διάλεξη. Τα μέλη 

το συζήτησαν και κατάλαβαν ότι τους είχε διαφύγει το πραγματικό πνεύμα του εργαλείου. 

 

Ανέλυσαν το εργαλείο ξανά και συνειδητοποίησαν ότι τα λεγόμενα «θέματα προς συζήτηση» ήταν 

στην πραγματικότητα βασικά στοιχεία καλής συνεργασίας: σαφής κατεύθυνση, κατανομή εργασιών 

και ευθυνών σε όλα τα μέλη, σύγκριση εμπειριών και τεχνογνωσίας στο «βασικό αντικείμενο» της 

ομάδας (διδασκαλία, ποιότητα, διεθνείς σχέσεις κλπ), ανάπτυξη κοινών ικανοτήτων, ενίσχυση των 

σχέσεων των μελών της ομάδας. Συνεπώς αποφάσισαν να κρατήσουν τα ήδη υπάρχοντα θέματα και 

να εισαγάγουν στην πλατφόρμα και συγκεκριμένα στον χώρο που ήταν αφιερωμένος σε κάθε 

συνάντηση μια υπενθύμιση των προς αναλογισμό στοιχείων. Κάτι σαν «πεντάλογο» των 

απαραίτητων στοιχείων της επιτυχημένης ομαδικής δουλειάς. Στις συναντήσεις που ακολούθησαν, 

τα μέλη των ομάδων εστίασαν αμέσως στα καθορισμένα θέματα, συζητώντας για τις ιδέες που είχαν 

ήδη μοιραστεί μέσω της πλατφόρμας. Ταυτόχρονα μπόρεσαν να δουν αν λειτουργούσαν καλά ως 

ομάδα, βάσει των πέντε θεμελιωδών στοιχείων. Οι συναντήσεις κρίνονται αποτελεσματικές γιατί όλοι 

είχαν την ευκαιρία να κάνουν έναν προσωπικό απολογισμό και να προετοιμαστούν για τις προσωπικές 

τους δεσμεύσεις.  

 

Στις συναντήσεις, οι ομάδες συνειδητοποίησαν ότι διαχωρίζοντας τις εργασίες, διακρίνονταν οι 

επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες της κάθε μίας. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να 

παρατηρηθούν, να διδαχτούν και να μαθευτούν από τις άλλες συνιστώσες της ομάδας, και να γίνουν 

έτσι κοινή κτήση. Όταν οι εργασίες και οι ευθύνες περιγράφονται ξεκάθαρα και κατανέμονται σωστά, 

δημιουργείται κλίμα σύμπνοιας, αλληλοσεβασμού και παρέχεται κίνητρο για την επίτευξη του κοινού 

στόχου. Τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν να λύνουν τα προβλήματα εντός του πλαισίου της ομάδας, 

αντί να ζητούν βοήθεια «απ’ έξω». Η ποιότητα προέρχεται από μέσα μας, όχι από κάποιο εργαλείο ή 

σύστημα που χρησιμοποιούμε.  

Προσαρμογή των πέντε στοιχείων της ομαδικότητας 
Έχοντας κατά νου τα προαναφερθέντα 

συμπεράσματα, οι ομάδες πρότειναν μια μικρή 

αναθεώρηση των πέντε θεμελιωδών στοιχείων 

της ομαδικότητας ούτως ώστε να είναι πολύτιμα 

αυτά όχι μόνο για δασκάλους/εκπαιδευτές, αλλά 

για ομάδες κάθε είδους.  

 

Σαφείς στόχοι – ο καθορισμός των στόχων 

επιτρέπει στην ομάδα να γνωρίζει το πού 

βρίσκεται και το πού οδεύει 

 

Καθορισμένοι ρόλοι – καθορισμός και σεβασμός 

απέναντι στους ρόλους ανάλογα με τα 

προσόντα του κάθε ενός και τη συνεισφορά του 

στην ομάδα 

Εικόνα 18: Η ομάδα των συντονιστών συζητά για την 
αποτελεσματικότητα του εργαλείου 
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Καθαρή και ουσιαστική επικοινωνία – αποτελεσματική διασπορά πληροφοριών, ώστε να είναι αυτές 

διαθέσιμες σε όσους τις χρειαστούν 

 

Σιγουριά – η γνώση των ικανοτήτων του κάθε μέλους αυξάνει την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Μια ομάδα 

με αξιόπιστα μέλη λειτουργεί καλύτερα, ειδικά σε περίπτωση κρίσης 

  

Αισιοδοξία – Η αισιοδοξία ελαττώνει το άγχος και αυξάνει τη χαρά της συνεργασίας. Η θετική στάση 

παράγει ενθουσιασμό και παρέχει κίνητρο. 

 

Επιτυχίες και ευκαιρίες 

 

 

 

Κίνδυνοι και δυσκολίες 

 

 

 

 

  

Η διαφορά συνόλου και ομάδας: Το σύνολο αποτελείται από μέλη που 

κάνουν κάτι μαζί. Η ομάδα έχει σαφείς στόχους και κοινή μέθοδο, δηλαδή 

συνειδητή μεθοδολογία. Καθορίζει και αποδέχεται ρόλους και εργασίες και 

τα μέλη της σέβονται τις σχέσεις αυτών των ρόλων. Μια καλή ομάδα αναλύει 

τα προβλήματα. Δεν αναζητά ευθύνες, ούτε τους υπαίτιους των 

προβλημάτων. Τα λάθη αποτελούν τμήμα της διαδικασίας της μάθησης. 

Ένας εικονικός χώρος μπορεί να γίνει αρχείο ιδεών και άμεσων εμπειριών 

επί ενός αντικειμένου. Όλοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτόν κατά τη 

λεπτομερή ανάλυση του αντικειμένου και, κυρίως, όλοι έρχονται στη 

συνάντηση έτοιμοι να εστιάσουν στο αντικείμενο, εξοικονομώντας χρόνο 

και λειτουργώντας αποδοτικά. 

Η τοποθέτηση του forum σε πλατφόρμα/εικονικό χώρο απαιτεί τη 

διαχείρισή του από κάποιον προκειμένου να μη σταματά η ροή της 

επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να επιφορτιστεί με ένα 

καθήκον επιπλέον, αλλά αυτό αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι όλοι θα 

έρχονται στις συναντήσεις έτοιμοι να σχολιάσουν τις διάφορες ιδέες. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Koege Business College στη Δανία 

 

Βοηθώντας αλλήλους μέσω κοινών στόχων 
Στη σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Koege, καθορίζονται ετήσιοι στόχοι από κάτω προς τα πάνω 

κι αντιστρόφως. Οι στόχοι αυτοί συγκεντρώνονται στο στρατηγικό πλάνο ολόκληρης της σχολής, 

κάθε χρόνο. Κατ’ αρχήν, το πλαίσιο προβλέπει τη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων σε στόχους όλων 

των επιπέδων, δίνοντάς τους έτσι την αίσθηση της ιδιοκτησίας. 

Διασύνδεση 
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο έδειξαν ότι παρά την προσπάθεια να 

διαμορφωθεί ένα στρατηγικό πλάνο για ολόκληρο τον οργανισμό, κάποια μέλη της ομάδας όχι μόνο 

δεν ήταν συνδεδεμένα, αλλά δεν γνώριζαν καν την ύπαρξη αυτών των πλάνων. Ορισμένοι μάλιστα 

αγνοούσαν μέχρι και την ύπαρξη κοινών στόχων. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο αποκάλυψε ότι 

υπήρχαν μεγάλες διαφορές στο πώς αντιλαμβάνονται όλοι τις ομαδικές εργασίες και στο πώς θα 

έπρεπε να διεξάγονται αυτές. 

Επιπλέον, η διεύθυνση ήθελε να παρακολουθεί πιο στενά τις 

διαδικασίες των ομάδων, χωρίς, όμως, να τις ελέγχει.  

Τον Αύγουστο συναντηθήκαμε με τη διεύθυνση προκειμένου να 

καθορίσουμε το πλαίσιο της διαδικασίας. Δεδομένου ότι εμείς – 

οι συνέταιροι του προγράμματος σε αυτή τη σχολή – 

διδάσκουμε επίσης σε διάφορα τμήματα, χρειαζόμασταν την 

εγκυρότητα της διεύθυνσης. Ευτυχώς, λάβαμε την πλήρη 

έγκρισή τους και μάλιστα ήταν πολύ περίεργοι να δουν τη 

συνεισφορά του προγράμματος στις ομάδες.  

 

Στην πρώτη συνάντηση επικεντρωθήκαμε στην παρουσίαση του 

πρώτου ερωτηματολογίου και σε μία γενική αποσαφήνιση των 

όρων που αυτό περιλαμβάνει. Αρκετά ευρωπαϊκά εργαλεία, 

όπως π.χ. οι στόχοι SMART και το Παγόβουνο δεν είχαν 

εφαρμοστεί ξανά σε δανικά ιδρύματα.  

Το παιχνίδι αλλάζει 
Στη δεύτερη συνάντησή μας με την ομάδα, το «παιχνίδι» άλλαξε. Ξεκινήσαμε παρουσιάζοντας τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. Τα μέλη των ομάδων συνειδητοποίησαν τις διαφορές που 

έχουν ανάμεσά τους, καθώς και τη σημασία ύπαρξης ενός κοινού τόπου. Όσοι δεν ένιωθαν ότι 

Καλές πρακτικές για τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των μελών της 

ΟΜΑΔΑΣ και της διαχείρισης σε κοινούς στόχους 

Picture 19: Eye-opening questionnaire 
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συμπεριλαμβάνονταν στους στόχους ανακάλυψαν ότι δεν ήταν οι μόνοι, ενώ αυτοί που τους έθεσαν 

συνειδητοποίησαν πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν όλοι στην επίτευξή τους. Μάλιστα πολλοί 

στόχοι και οράματα αρκετών ομάδων είχαν καθοριστεί από παλιά, συνεπώς οι νέοι υπάλληλοι κάποιες 

φορές δυσκολεύονται να συνεισφέρουν σε αυτά. 

 

Ξεκινήσαμε με το 

μοντέλο του 

φάρου (Εργαλείο 

3).  

Η κατακόρυφη 

αυτή προοπτική 

χρησιμοποιείται 

συχνά από τον 

οργανισμό μας. 

Μεταφέροντας 

την ίδια 

προοπτική στα 

μέλη της ομάδας, 

είχαμε ήδη 

αρχίσει να 

βρίσκουμε τον κοινό παρονομαστή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα τα μέλη της ομάδας και 

της διεύθυνσης αξιολόγησαν τη δουλειά που έγινε. Από την πρώτη κιόλας συνάντηση, ο διευθυντής 

εξέφρασε την επιθυμία να συμμετέχει.  

 

Το επόμενο βήμα για τις δύο ομάδες ήταν ο σχεδιασμός ενός ετήσιου πλάνου (Εργαλείο 8), το οποίο 

θα παρείχε μια γενική άποψη για όλους. Η ομάδα συμφώνησε να τεθούν 1-3 στόχοι ανά έτος. Και οι 

δύο ομάδες ήθελαν εξ αρχής να τεθούν λίγοι στόχοι προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία. 

Επιπλέον, οι ομάδες συμφώνησαν να συνεδριάζουν με τη διεύθυνση δυο φορές τον χρόνο 

προκειμένου να συντηρηθεί η συνεργασία. Η διεύθυνση μπορεί να εφαρμόζει προσαρμογές με βάση 

το γενικό πλάνο της σχολής, αλλά και να παρέχει εποικοδομητική κριτική και στήριξη (Εργαλείο 4). 

 

Και οι δύο ομάδες συνέχισαν να συνεισφέρουν ιδέες για την επίτευξη των στόχων (Εργαλείο 2). 

Δημιουργήθηκαν και επιλέχτηκαν πολλές καλές ιδέες. Τόσο εμείς, όσο και οι ομάδες παρατηρήσαμε 

ότι πολλά περισσότερα μέλη έπαιξαν ενεργό ρόλο στη διαδικασία σε σχέση με παλιότερα. Μια 

πραγματικά θετική εμπειρία.  

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, εμείς οι συντονιστές αναπτύξαμε έναν απλό και καλό τρόπο να 

επικοινωνήσουμε το όραμα του προγράμματος, ώστε αυτό να ανθίσει.  

Ερευνήσαμε την αντίληψη της ομάδας σχετικά με τους στόχους. 

 

Ερωτηματολόγιο: 

1. Θέστε στόχους – κατά προτίμηση SMART. Συμπεριλάβετε όλα τα μέλη της ομάδας 

 

                                                                                                                   Εικόνα 20: Πολλές ιδέες 
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2. Σχεδιάστε ετήσιο πλάνο όπου θα περιγράφονται οι εργασίες για την επίτευξη των στόχων 

και η συμμετοχή της διεύθυνσης. 

3. Εφαρμόστε τους στόχους 

Όλα τα μέλη κάθε ομάδας πρέπει να συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία δραστηριότητα που 

να σχετίζεται με τους στόχους, είτε ατομικά, είτε με φίλο/η. 

4. Αξιολογήστε και θέστε νέους στόχους. 

Είμαστε ελεύθεροι… 
Εν συνεχεία οι ομάδες «απελευθερώθηκαν», δηλαδή σταμάτησαν τα συμβούλια και οι συνελεύσεις, 

ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν από μόνες 

τους τα οράματά τους. 

 

Μία από τις ομάδες επέστρεψε γρήγορα στην 

παλιά μεθοδολογία και μόνο λίγα μέλη της έθεταν 

το οργανόγραμμα, όπως γινόταν και πριν. Η 

ομάδα αυτή, όμως, απέκτησε μεγαλύτερο αριθμό 

ενεργών μελών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία 

συναίνεση εντός της ομάδας. Η εν λόγω ομάδα 

σχεδίασε αποτελεσματικά ένα ετήσιο πλάνο και 

διένειμε τις εργασίες. 

 

Η άλλη ομάδα συνέχισε να δουλεύει ανοικτά, 

ακολουθώντας το πνεύμα του προγράμματος. Οι 

νέοι υπάλληλοι είναι πολλοί και προφανώς το 

πρόγραμμα τούς έδωσε μια ευκαιρία να 

αναθεωρήσουν τη δομή και το πλαίσιο. Γενικά 

πιστεύουμε ότι αν είναι να παραμένει ανοικτή 

στην αλλαγή μια ομάδα, πρέπει να τροφοδοτείται 

συνεχώς με σχόλια και να υποστηρίζεται 

προκειμένου να ελέγχει τις διαδικασίες. Αυτό μπορεί να γίνεται λίγες φορές μέσα στο σχολικό έτος 

μέσω προγράμματος που θα διευθύνει άτομο εκτός της ομάδας. Σε αυτές τις συναντήσεις μπορεί να 

γίνεται ωφέλιμη χρήση των εργαλείων του προγράμματος. 

Το προαναφερθέν πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί και στις δύο ομάδες, οπότε και οι δύο θα 

χρησιμοποιούν τα εργαλεία του προγράμματος στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, και οι δύο σχεδιάζουν 

το ετήσιο πλάνο για δεύτερη φορά.  

 

Η σχολή μας έχει περισσότερα τμήματα, όπως τμήμα ΕΚΕ και τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, αλλά 

η περισσότερη ομαδική δουλειά του προγράμματος διεξήχθη στο τμήμα ΕΚΕ εξ αρχής. Θέλαμε, όμως, 

να διασπείρουμε όσο πιο μακριά γινόταν αυτή τη νέα γνώση, οπότε συναντηθήκαμε με τη διεύθυνση 

του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και τους παρουσιάσαμε τις ιδέες και τις δυνατότητες του 

προγράμματος. Είδαν αμέσως τα οφέλη των εργαλείων, οπότε αναδιένειμαν τους πόρους τους 

προκειμένου να ξεκινήσουν το πρόγραμμα οι δύο από τις τέσσερις ομάδες του τμήματος. 

Picture 21: A new team is heading towards improved quality of 

team work 
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Είμαστε ομάδα; 
Τελικά, όμως, απεδείχθη ότι οι διαφορές ανάμεσα στα τμήματα ήταν μεγαλύτερες από ό,τι είχαμε 

προβλέψει. Στο τμήμα ΕΚΕ οι ομάδες συνεργάζονται σε όλες τις εργασίες. Κάνουν συχνά συνελεύσεις 

– περίπου μια φορά κάθε δυο εβδομάδες – και τα μέλη είναι συνεχώς προσανατολισμένα στην ομάδα. 

Στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, η συνεργασία σχετίζεται με τα διάφορα αντικείμενα σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό, οπότε οι συνάδελφοι που διδάσκουν τα ίδια αντικείμενα συναντιούνται τακτικά, 

ακόμη κι αν παραδίδουν μαθήματα σε διαφορετικές τάξεις και τομείς. 

  

Εξ αρχής ο βασικός μας στόχος ήταν να πείσουμε τη διεύθυνση να αφιερώσει περισσότερους πόρους 

στη συνεργασία των ομάδων. Στην πρώτη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα το φθινόπωρο του 2017, 

κάποια μέλη μίας από τις ομάδες του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (του τομέα των 

Μαθηματικών για Επιχειρήσεις) εξεπλάγησαν, όταν έμαθαν ποια ήταν τα άλλα μέλη της ομάδας τους, 

παρότι ορισμένα εξ αυτών είχαν τελέσει διευθυντές του τμήματος. Επρόκειτο για μια πολύ 

χαρακτηριστική αφετηρία και σίγουρα μας έδωσε πάτημα να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα 

προκειμένου να βελτιωθεί το πνεύμα ομαδικότητας και η ποιότητα της συνεργασίας. Ήταν σαφές ότι 

τα μέλη δεν γνώριζαν τους κοινούς στόχους της ομάδας, όταν άρχισαν να συμπληρώνουν το 

ερωτηματολόγιο, συνεπώς όλοι συνειδητοποίησαν εξ’ αρχής ότι υπήρχε περιθώριο βελτίωσης. 

Επιπλέον, μία επιπρόσθετη δυσκολία της ομάδας του τομέα Μαθηματικών για Επιχειρήσεις είναι ότι 

δεν έχει σαφή ομάδα – στόχο (τους φοιτητές), οπότε αυτό χρειάζεται δουλειά. Δηλαδή, πρέπει να 

ενισχυθεί η ορατότητα των χαρακτηριστικών του προγράμματος σπουδών. 

 

Ο λόγος που συστήσαμε το πρόγραμμα στη δεύτερη ομάδα του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ήταν ότι ο συντονιστής της ομάδας ζήτησε τη βοήθειά μας για να βελτιωθεί η συνεργασία της ομάδας. 

Είχαμε λίγο άγχος την πρώτη φορά που παρουσιάσαμε τις ιδέες του προγράμματος στην ομάδα, 

καθώς το πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί από προεξέχοντες, ιδεαλιστές και έμπειρους 

καθηγητές. Ως φυσική συνέπεια αυτού, οι καθηγητές αυτοί έχουν μια ξεκάθαρη αντίληψη ως προς 

την κατεύθυνση και τους στόχους της ομάδας. Δυστυχώς, τα νέα μέλη της ομάδας δεν έχουν 

συμπεριληφθεί εξ ολοκλήρου σε αυτή, ούτε συμμετάσχει στην εκπλήρωση των στόχων, κάτι που 

είχε ως αποτέλεσμα τη διαίρεση της ομάδας. Από τη μία, έχουμε την έμπειρη, «παλιά» υποομάδα η 

οποία εργάζεται με βάση τους γενικά μη διατυπωμένους στόχους, τους οποίους θεωρούν αυτονόητο 

ότι γνωρίζουν όλα τα μέλη της ομάδας. Από την άλλη, έχουμε τους νέους (και ηλικιακά) καθηγητές, 

οι οποίοι προσπαθούν να ελιχθούν ανάμεσα στην ομάδα και στα αντικείμενά τους. 

 

Εφαρμογή στο μέλλον 
Εν τέλει, συμπεραίνουμε ότι και οι τέσσερις ομάδες λειτουργούν πολύ καλά με έναν καθορισμένο 

καταμερισμό εργασιών. Επιπλέον, απεδείχθη πολύ σημαντική για την όλη διαδικασία η συμμετοχή 

των συντονιστών που δεν ανήκαν στην ομάδα στην πρώτη φάση του προγράμματος, όπως 

περιγράψαμε παραπάνω (1-5). Το επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί ο ρόλος μας στο μέλλον. Επί 

του παρόντος σκοπεύουμε να επισκεπτόμαστε τις διάφορες ομάδες δυο φορές τον χρόνο και να 
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τους αναθέτουμε μία συναρπαστική ή δύσκολη εργασία, ώστε τα εργαλεία να συνεχίσουν να τους 

είναι πολύτιμα και στο μέλλον.  

 

Επιτυχίες και ευκαιρίες 

 

 

 

 

 

 

Κίνδυνοι και δυσκολίες 

 

 

  

Η διεύθυνση και οι συντονιστές πρέπει να συμμετέχουν εξ αρχής. Για 

παράδειγμα, πρέπει να αποσαφηνίζονται το πλαίσιο, οι πόροι και οι 

γενικοί στόχοι του οργανισμού.  

Όσοι περισσότεροι συμμετέχουν, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχίας.  

 

Είναι φανταστικό να υπάρχει μια κοινή αφετηρία, π.χ. το ερωτηματολόγιο. 

Προσαρμόστε το ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στην ορολογία του 

οργανισμού σας.  

Να γνωρίζετε άριστα το ίδιο σας το υλικό!  

 

Σχεδιάστε ένα σύντομο και ξεκάθαρο πλάνο εξ αρχής, και κάντε 

προσθήκες στην πορεία. 

 

Μη χάνετε τον χρόνο σας με κουβεντούλα στα συμβούλια. Δώστε ώθηση 

εξ αρχής. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: IDEC στην Ελλάδα 

Η χρήση του οδηγού και των εργαλείων ποιότητας του 

QUAL4T2 σε μια ετερογενή τάξη 

 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο 

«Αξιολόγηση και Εξασφάλιση 

Ποιότητας στην εκπαίδευση και 

στην κατάρτιση» έλαβε χώρα 

από τις 23 έως τις 27 Απριλίου 

του 2018. Στα πλαίσια του 

σεμιναρίου παρουσιάστηκε το 

πρόγραμμα QUAL4T2, ενώ έγιναν 

και πρακτικές δραστηριότητες, 

βασισμένες στα εργαλεία του 

προγράμματος. Το σεμινάριο 

δομήθηκε με γνώμονα την 

απόκτηση νέων γνώσεων από 

τους συμμετέχοντες μέσω 

ενεργητικής αλληλεπίδρασης με όρους και παραδείγματα από την εργασιακή τους εμπειρία.  

 

Οι συμμετέχοντες είχαν διαφορετικές εργασιακές εμπειρίες, διδάσκουν διαφορετικούς μαθητές και 

εκπαιδευόμενους στην υποχρεωτική και μη εκπαίδευση, και καλύπτουν διάφορους ρόλους 

(εκπαιδευτές, δάσκαλοι, διαχειριστές). Οι διαφορές αυτές τούς επέτρεψαν να βλέπουν και να 

αναλύουν τη διαδικασία αξιολόγησης από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Κάθε συμμετέχων διαφώτιζε 

τους άλλους με την προσωπική του εμπειρία. Επιπλέον, άκουγε τις αντικειμενικές απόψεις των 

υπολοίπων, εμπλουτίζοντας επιπλέον τις γνώσεις του. Οι Jurate, Ina και Natela είναι δασκάλες από 

τη Λιθουανία με πολλά χρόνια εμπειρίας. Η τελευταία είναι η πιο έμπειρη όλων και πλέον ανήκει στο 

διοικητικό προσωπικό. Ο Adam ήταν πιλότος και πλέον είναι δάσκαλος/εκπαιδευτής στην αντίστοιχη 

Σχολή Ικάρων της Πολωνίας. Τέλος, η Laura κάνει την πρακτική της άσκηση στην IDEC δια μέσω 

του προγράμματος Erasmus+.  

 

Στα εργαστήρια οι συμμετέχοντες συνεργάζονταν συζητώντας ορισμούς και μοιραζόμενοι 

προσωπικές εμπειρίες, αλλά οι περισσότερες ασκήσεις αφορούσαν σε ομαδική εργασία. Η Jurate 

εκπροσώπευε την ομάδα των Λιθουανών δασκάλων, ενώ ο Adam συνεργάστηκε με τη Laura. Στη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων, η πρώτη ομάδα κατάφερε να συμβιβάσει τις ομοιότητες και τις 

διαφορές των δουλειών τους, ενώ η τελευταία ομάδα επικεντρώθηκε περισσότερο στη δουλειά του 

Καλές πρακτικές για τη ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους τομείς της εκπαίδευσης 

Εικόνα 22: Η ώρα των δασκάλων επί το έργον 
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Adam στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας. Εκείνος περιέγραψε τη δουλειά του, αλλά και έλαβε 

αντικειμενικά και αποστασιοποιημένα σχόλια για τις δραστηριότητές του. 

 

Στόχος του προγράμματος ήταν η παροχή των απαραίτητων προσόντων και δεξιοτήτων για τη 

διαχείριση, διοίκηση και εκπαίδευση του προσωπικού των σχολείων, με σκοπό την εξασφάλιση της 

ποιότητας και την αποτελεσματική αξιολόγηση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Το θεωρητικό 

τμήμα αποτελείται από παρουσιάσεις, εποικοδομητικές συζητήσεις, εργαστήρια και συνεργασία επί 

των ακολούθων αντικειμένων: πολιτικές εξασφάλισης ποιότητας, πλαίσια και πρότυπα εξασφάλισης 

ποιότητας, σχεδιασμός πλαισίου αξιολόγησης, συλλογή δεδομένων, ανάλυση και χρήση 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Ακολουθεί παρουσίαση των εργαλείων του QUAL4T2 που 

χρησιμοποιήθηκαν στο σεμινάριο.  

 

Καθορισμός προτεραιοτήτων 
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και στην ταξινόμηση των δράσεων, στόχων και 

κινδύνων, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους (σε χρήμα, κόπο και χρόνο), με ταυτόχρονη 

αποκόμιση όλων των οφελών.  

 

Όλοι οι συμμετέχοντες δούλεψαν μαζί ή σε ομάδες για να οργανώσουν τις δραστηριότητες, να 

θέσουν στόχους SMART, να αναλύσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες καθώς και τις σχέσεις μεταξύ 

τους, προκειμένου να αναλάβουν παραγωγικές δράσεις.  

Κι όντως, σε όλες τις ασκήσεις, όλοι τους επιχείρησαν να εκπληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες 

δραστηριότητες και να επιτύχουν όσο το δυνατόν περισσότερους στόχους, απαριθμώντας τους, 

όμως, χωρίς να αναλογιστούν προσεκτικά τη σειρά τους. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στην καταγραφή 

των προς ανάληψη δράσεων, καθώς και των προς αποφυγή κινδύνων. Άσκηση με την άσκηση, 

έμαθαν σταδιακά πώς να θέτουν προτεραιότητες από τον σχεδιασμό στην πράξη, προς όφελος τόσο 

δικό τους όσο και του οργανισμού στο σύνολό του.       

 

Εικόνα 23: Ομάδα καθηγητών και καθοδηγητής 
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Κύκλος PDCA και στόχοι SMART 
Ένας εκ των πυλώνων του σεμιναρίου είχε να κάνει με 

τον κύκλο PDCA (Plan, Do, Check, Act – Σχεδιασμός, 

Εφαρμογή, Έλεγχος, Δράση), ο οποίος θέτει τα θεμέλια 

διαμόρφωσης ενός σχεδίου δράσης. 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, όλοι οι 

συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, καθόρισαν 

τους στόχους τους. Χωρίς, όμως, τον κατάλληλο 

σχεδιασμό, σκόπευαν να τους επιτύχουν αδιάκριτα, χωρίς 

κάποια προτίμηση.  

 

Στο πρώτο βήμα του κύκλου (σχεδιασμός), οι 

συμμετέχοντες βελτίωσαν την ικανότητά τους να θέτουν 

στόχους SMART: συγκεκριμένους, μετρήσιμους, 

εφικτούς, σχετικούς, χρονικά καθορισμένους. Στην αρχή 

της δραστηριότητας έθεσαν ανέφικτους στόχους: «όλοι 

οι μαθητές πρέπει να περάσουν τις εξετάσεις» ή η 

προτεινόμενη δράση δεν ταίριαζε με τον αντίστοιχο 

στόχο: «εφαρμογή κριτηρίων επιλογής για την εξέταση, 

προκειμένου να επιτευχθεί ένα ποσοστό επιτυχίας άνω 

του 80%». Οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να καταλάβουν τι ήταν σχετικό και ποια δράση θα ενίσχυε 

την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους, εστιάζοντας σε ξεκάθαρους στόχους πριν αναλάβουν κάποια 

δράση, προκειμένου να μην σπαταλούν χρόνο, πόρους κι ενέργεια σε πράγματα λιγότερο σχετικά.     

Picture 24: PDCA-cycle 
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Ο Φάρος 
 Ο Φάρος είναι ένα δημιουργικό εργαλείο που επέτρεψε 

στους συμμετέχοντες να συνδυάσουν τα στρατηγικά τους 

οράματα με την απαραίτητη δράση.  

Αυτό επετεύχθη με τους συμμετέχοντες να δουλεύουν σε 

ομάδες. Από τη μία, αυτό απεδείχθη δύσκολο λόγω των 

διαφορετικών εμπειριών τους. Από την άλλη, όμως, τους 

δόθηκε η ευκαιρία να καθορίσουν μια κοινή κατεύθυνση 

και να βρουν κοινούς στόχους.   

 

Και οι δύο ομάδες αποφάσισαν να ξεκινήσουν από κάτω 

προς τα πάνω, περιγράφοντας το πλαίσιο εντός του οποίου 

θα δρούσαν, τι γνωρίζουν να κάνουν καλά και ποια είναι η 

συμπεριφορά τους, τι δεξιότητες έχουν, ποιες οι αξίες τους 

και ποια η ταυτότητά τους. Όλοι τους κατάφεραν να 

συνεργαστούν, να συμπληρώσουν την εικόνα και να 

παρουσιάσουν ο ένας στον άλλο τον δικό του φάρο.  

 

Συλλογή δεδομένων 
Κατά τον σχεδιασμό της αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες έμαθαν να διευρύνουν την οπτική τους και 

να μην αναλογίζονται μόνο τον τελικό στόχο, αλλά και την όλη διαδικασία στο σύνολό της, 

αναλογιζόμενοι επίσης τους απαιτούμενους πόρους, τη μέθοδο συλλογής δεδομένων, την πηγή 

αυτών και την προθεσμία της εκάστοτε δραστηριότητας.  

Δούλεψαν σε ομάδες για να προετοιμάσουν την αξιολόγηση: επέλεξαν το πρόγραμμα, τις βασικές 

απαιτούμενες δραστηριότητες και τον σκοπό της αξιολόγησης με βάση την εργασιακή τους εμπειρία, 

καταφέρνοντας έτσι να συμβιβαστούν ώστε να καταλήξουν στην τελική επιλογή τους. Με βάση αυτή, 

ανέπτυξαν βασικές ερωτήσεις, αναγνώρισαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις τεχνικές αξιολόγησης, τη 

συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Χάρη σε αυτά τα εργαστήρια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 

να μοιραστούν γνώμες κι εμπειρίες. Αφού επικεντρώθηκαν στον κύριο στόχο, έπρεπε να προσέξουν 

κάθε λεπτομέρεια προκειμένου να τον πετύχουν.  

 

Μέσω της ανάλυσης των πληροφοριών, οι συμμετέχοντες κατάλαβαν ποιες από αυτές θα έπρεπε να 

χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση και ποιες όχι, λόγω χαμηλής σχέσης και κακής ποιότητας. Τους 

ζητήθηκε να εξασκηθούν στην οργάνωση συλλογής πληροφοριών για τους δείκτες απόδοσης που 

αναγνώρισαν σε προηγούμενες εργασίες. Έτσι, αφού καθόρισαν τον δείκτη απόδοσης με βάση την 

επιθυμητή πληροφορία, τους ζητήθηκε να αναλογιστούν ποια δεδομένα θα έπρεπε να συλλέξουν 

προκειμένου να επιτύχουν αυτόν τον στόχο.  

  

Picture 25:  Lighthouse tool 
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Οι συμμετέχοντες έμαθαν τη σημασία των ποιοτικών δεδομένων, την αναγκαιότητα του να 

συλλέγουμε αποκλειστικά πληροφορίες που αρκούν για να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα, 

αποφεύγοντας τυχόν υπερπληροφόρηση που θα περιέπλεκε τη διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό, 

κλήθηκαν να καθορίσουν τρεις στόχους, στοιχεία δεδομένων, πηγές δεδομένων, από τις οποίες θα 

αποκτούσαν τα δεδομένα, καθώς και την προθεσμία της διαδικασίας.   

Παγόβουνο 

 
 
Εικόνα 26: Το πλαίσιο αναφοράς της NLQAVET για την κουλτούρα της ποιότητας 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανοίξουν το μυαλό τους και να δουν πέρα από την επιφάνεια 

των δραστηριοτήτων. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν οι ορατοί παράγοντες που βρίσκονται πάνω από 

Συμπεριφορά με γνώμονα την ποιότητα Σύστημα ποιότητας 

Επίγνωση ποιότητας Κουλτούρα ποιότητας 

Η συμπεριφορά δασκάλων και άλλων που έχει 
ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης. 

Ένα ποιοτικό σύστημα μπορεί να μας 
βοηθήσει να βελτιώσουμε την ποιότητα της 
εκπαίδευσης. Παράδειγμα συστήματος είναι 
π.χ. ο κύκλος PDCA, αλλά και διάφορα 
εργαλεία, όπως το πρόγραμμα σπουδών. 

Έχω επίγνωση της ποιότητας σημαίνει 
προσπαθώ να επιτύχω ποιότητα σε ατομικό 
επίπεδο, με βάση τις δικές μου αξίες και 
προθέσεις. Αυτές οι αξίες και οι προθέσεις 
είναι που καθορίζουν τη συμπεριφορά των 
εμπλεκομένων. 

Σε μια κουλτούρα ποιότητας, εκφράζεται ως 
κοινός στόχος η επίτευξη της ποιότητας. 
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την επιφάνεια (ό,τι λέμε και κάνουμε), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι: συμπεριφορά με 

γνώμονα την ποιότητα και σύστημα ποιότητας. Από την άλλη, έχουμε τους μη ορατούς 

παράγοντες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 90% της όλης διαδικασίας: επίγνωση ποιότητας και 

κουλτούρα ποιότητας, όπου συγκεντρώνεται ένα σύνολο σκοπών, ταυτοτήτων, πιστεύω, αξιών 

και ικανοτήτων. 

 

Συμπεριφορά με γνώμονα την ποιότητα: Η συμπεριφορά δασκάλων και άλλων με γνώμονα την 

ανάπτυξη συνηθειών που εμπνέει το πάθος για την ποιότητα σε κάθε γωνιά του οικοδομήματος: 

καθορισμός σαφών στόχων, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, ικανότητα υπέρβασης των 

προσδοκιών, προώθηση του ταλέντου εντός του οικοδομήματος, ενημέρωση των πάντων για τα 

αποτελέσματα, τις επιτυχίες και απόδοση ευσήμων όπου αρμόζει.  

Σύστημα ελέγχου: Περιλαμβάνει τον κύκλο PDCA, καθώς και όργανα όπως τα προγράμματα 

σπουδών. Βελτιώνει την αμοιβαία συνεργασία για την ποιότητα της εκπαίδευσης. 

Επίγνωση ποιότητας: Συμπεριλαμβάνει ατομικές αξίες και προθέσεις. 

 

Κουλτούρα ποιότητας: Απαιτεί υποστήριξη, ιδέες και πρωτοβουλίες από τους υπαλλήλους σε όλα 

τα επίπεδα, προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος. Η ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας είναι 

εφικτή μέσω κινήτρων/αμοιβών και μέσω εκδηλώσεων ή καταστάσεων που ενισχύουν τα 

επιτεύγματα, την αυτονομία, την ανάληψη ευθυνών, τη δημιουργικότητα κλπ.  

Έχοντας κατά νου το ρίσκο 
Όταν μιλάμε για ρίσκο συχνά αναφερόμαστε σε πιθανά ενδεχόμενα ή/και πιθανές συνέπειες. Οι 

συμμετέχοντες έμαθαν ότι πίσω από κάθε ρίσκο μπορεί να κρύβεται τόσο ένα κόστος, όσο και μια 

ευκαιρία. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η ανάλυση και η ταξινόμηση των προτεραιοτήτων καθ’ όλη τη 

διαδικασία, από το στάδιο του σχεδιασμού κιόλας, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση, να 

αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες συνέπειες και να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε άμεσα, αν 

προκύψουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. 

 

Κατά την ανταλλαγή ιδεών και παραδειγμάτων βασισμένων σε προσωπικές εμπειρίες, όλοι οι 

συμμετέχοντες αναλογίστηκαν τους πιθανούς εξωτερικούς κι εσωτερικούς κινδύνους, έχοντας ως 

αναφορά το σενάριο που ανέλυσε μία εκ των ομάδων: «Επικοινωνία με τους γονείς».  

 

Η συζήτηση επί των πιθανών κινδύνων βοήθησε στην ανάλυση, στην κατανόηση και στην εκτίμησή 

τους (χαμηλός, μέσος, υψηλός), καθώς και στην ταξινόμηση τους σε σειρά προτεραιότητας, ώστε 

να αποφασιστεί ο τρόπος αντιμετώπισής τους.  

 

Ανάλυση SWOT  
Η ανάλυση ρίσκων και ευκαιριών συνοδεύεται από την ανάλυση SWOT, η οποία παρέχει έναν απλό 

τρόπο εκτίμησης της καλύτερης μεθόδου εφαρμογής μιας στρατηγικής.  

http://www.qual4t-project.org/
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Για αυτό το εργαστήριο, χρησιμοποιήθηκε ως βασική αναφορά η εμπειρία του Adam στην Πολεμική 

Αεροπορία, αλλά και οι υπόλοιπες συμμετέχουσες συνεισέφεραν αναφέροντας τα δυνατά και τα 

αδύναμα σημεία τους, τις ευκαιρίες τους και τους κινδύνους για τον οργανισμό. Στάθηκε εφικτή η 

καλύτερη ανάλυση των ευκαιριών και η μεγαλύτερη επίγνωση των κινδύνων.  

Καλύτερα αποτελέσματα, αν δουλεύουμε μαζί 
Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με εναρμόνιση της ατομικής και της ομαδικής δουλειάς, 

και με τη θέσπιση ενός ήρεμου και συνεργατικού περιβάλλοντος ανάμεσα στους συμμετέχοντες. 

 

Επιτυχίες και ευκαιρίες 

 

 

 

Κίνδυνοι και δυσκολίες 

 

 

  

Όλοι οι δάσκαλοί πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους, αποκτώντας νέες δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες 

στη δουλειά τους.  

Εξισορρόπηση του ποσοστού συμμετοχής όλων των μελών, σε ατομικό και 

ομαδικό επίπεδο. 

Εξισορρόπηση θεωρητικής και πρακτικής μάθησης. Οι δάσκαλοι μαθαίνουν 

σε θεωρητικό επίπεδο και εν συνεχεία εφαρμόζουν τις γνώσεις τους, πάντα 

με τη στήριξη του συντονιστή. 

 

Προσοχή στη σύνθεση των ομάδων, αν υπάρχει η δυνατότητα (αριθμός 

συμμετεχόντων, ετερογένεια).  

 

Εξισορρόπηση της σχέσης ανάμεσα στο όλο σεμινάριο και σε κάθε επί 

μέρους θέμα προς ανάλυση.  
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Το τέλος του ταξιδιού και μια νέα αρχή (επίλογος) 
Για όλους εμάς που δουλεύουμε στον χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, κάθε νέα σχολική 

χρονιά είναι κι ένα καινούργιο ταξίδι. Επιβιβαζόμαστε με τους συναδέλφους και τους μαθητές μας 

για ένα ταξίδι, μερικές φορές σε γνωστά μέρη, ενώ άλλες φορές εξερευνούμε καινούργια. Το ταξίδι 

αυτό έχει τις καλές και τις κακές του στιγμές, αλλά πάντα το ζούμε με ενθουσιασμό και χαρά.  

 

Την τελευταία σχολική χρονιά (2017 – 2018), αρκετές ομάδες δασκάλων από πέντε διαφορετικές 

χώρες επιβιβάστηκαν στο ίδιο καράβι. Εξερευνήσαμε μια νέα γη, όπου η ποιότητα δεν είναι μόνο 

μεθοδολογίες και εργαλεία, αλλά κουλτούρα.  

 

Οι ιστορίες που ακούσατε έλαβαν χώρα στο ταξίδι μας, πάνω στο καράβι του QUAL4T2. Ήταν μόνο 

ορισμένες από τις ιστορίες των ομάδων που επιβιβάστηκαν. Έλαβαν χώρα πολλές ιστορίες ακόμη 

σε αυτό το διάστημα, αλλά έπρεπε να επιλέξουμε ορισμένες μόνο προκειμένου να απεικονίσουμε 

την εμπειρία μας. Διαβάσατε πώς έκανε το τάδε η ολλανδική ομάδα και το δείνα η ισπανική. Ιταλοί 

και Δανοί ακολούθησαν τα δικά τους προγράμματα. Στην Ελλάδα, από την άλλη, μια διεθνής ομάδα 

συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας μίας εβδομάδας, με θέμα την ποιότητα και την 

αξιολόγηση. Όλες οι ιστορίες διέφεραν.  

 

Όπως σε κάθε ταξίδι, όσο καλά κι αν το σχεδιάσαμε, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, αναγκαστήκαμε να 

πάρουμε αποφάσεις επί τόπου και να βρούμε λύσεις. Τελικά φτάσαμε στον προορισμό μας. 

Δηλαδή, ολοκληρώσαμε τα πιλοτικά προγράμματα και προέκυψαν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα 

προϊόντα. Το ταξίδι, όμως, ξεπερνά κατά πολύ τον προορισμό. Ήταν μια πλούσια εμπειρία για 

όλους τους συμμετέχοντες: τους συνέταιρους, τους δασκάλους, τους εκπαιδευτές, τους αρχηγούς 

των ομάδων, όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν από διαφορετικά πόστα στα προγράμματα.  

 

Οφείλουμε ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν! Χάρη στους δασκάλους 

και στους εκπαιδευτές που συμμετείχαν στον πιλότο λάβαμε πολύτιμα σχόλια για την αναθεώρηση 

της εργαλειοθήκης και του οδηγού ποιότητας του QUAL4T2. Όλα τα σχόλια συζητήθηκαν 

οδηγώντας σε επιπλέον βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων, τα οποία από τον 

Ιανουάριο του 2019 θα βρίσκονται στον ιστότοπό μας, www.qual4t-project.org (προϊόντα 

QUAL4T2). 

 

Γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε γίνει λίγο πιο σοφοί, λίγο πιο συνειδητοποιημένοι, λίγο πιο ικανοί, λίγο 

πιο πρόθυμοι. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη σχολική χρονικά, και την επόμενη, 

και την επόμενη. Με κάθε νέα σχολική χρονιά, υποσχόμαστε να βάζουμε στις βαλίτσες μας τον 

οδηγό και την εργαλειοθήκη ποιότητας, να βελτιωνόμαστε και να συνεχίζουμε να δουλεύουμε σαν 

ομάδα.  

 

Ελπίζουμε διαβάζοντας τις ιστορίες μας να νιώσατε κι εσείς την επιθυμία να επιβιβαστείτε μαζί μας, 

σαν συνταξιδιώτες μας. Θα σας βοηθήσουμε να οργανώσετε το ταξίδι σας, να βρείτε ξενοδοχείο 

και να σας καθοδηγήσουμε στο δικό σας ταξίδι στην κουλτούρα της ποιότητας.  

http://www.qual4t-project.org/
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Please feel free to contact any of us, we will be honoured to help you! 

Margrieta   Anabel   Francesca   Gitte    Natassa 
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