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1. Εισαγωγή
Μετά την ανάπτυξη του προφίλ δεξιοτήτων στο WP3 και την φάση της ανάλυσης στο WP2, θα
επανασχεδιάσουμε την πορεία της κατάρτισης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια των έργων BUS και
QMS, σύμφωνα με το προφίλ ικανοτήτων του διευθυντή ποιοτικού ελέγχου σε οργανισμούς
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί με μία
σπονδυλωτή μορφή, κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη ενότητα των μαθησιακών
αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις αρχές του EQF και ECVET.
Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε φορείς
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η παιδαγωγική μεθοδολογία ανήκει στην κατηγορία κατάρτισης με πρόβλεψη για αναθέσεις
έργων και πρακτική εργασία. Θα είναι προσαρμοσμένα για 40 ώρες εκπαίδευσης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντές, στελέχη ποιότητας και τα ανώτερα
στελέχη των ιδρυμάτων ΕΕΚ.
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από:


Ένα εγχειρίδιο που χρησιμοποιείται ως μέσο για τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού
υλικού. Το εκτιμώμενο μέγεθος είναι 80- 100 σελίδες και καλύπτει περίπου 40 ώρες
εκπαίδευσης.



Ένα CD-ROM: ένα εργαλείο υποστήριξης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας στην οργάνωση ΕΕΚ.



Μελέτες περιπτώσεων: οκτώ μελέτες περιπτώσεων που αποδεικνύουν την εφαρμογή
των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε οργανισμούς κατάρτισης σε όλες τις χώρες
εταίρους.
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2. Περιγραφή του προγράμματος κατάρτισης
Στόχοι μαθήματος
Το πρόγραμμα κατάρτισης LOQUET στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης
ποιότητας σε φορείς ΕΕΚ.
Ομάδες- στόχοι
Οι ομάδες- στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος LOQUET είναι:


διευθυντές, στελέχη ποιότητας και ανώτερα στελέχη των ιδρυμάτων ΕΕΚ;



άτομα που ήδη εργάζονται στη διαχείριση ποιότητας, χωρίς τυπικά προσόντα και ένα
γνωσιολογικό υπόβαθρο;



άτομα που εργάζονται ως στελέχη ποιότητας σε άλλους επαγγελματικούς χώρους και
θέλουν να μεταβούν στον τομέα της ΕΕΚ;

Συνιστώμενο υπόβαθρο
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της εκπαίδευσης ή/και επαγγελματική εμπειρία
στον τομέα της ΕΕΚ. Συγκεκριμένη εμπειρία στη διαχείριση ποιότητας είναι πλεονέκτημα, αλλά
δεν είναι απαραίτητη.
Μεθοδολογία της μάθησης
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ως διδασκαλία βασισμένη στο ίδιο το εκπαιδευτικό
υλικό. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο, μελέτες περιπτώσεων και ένα CDROM. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αυτοδιδασκαλία.
Το εγχειρίδιο αποτελείται από 6 εκπαιδευτικές ενότητες και μία ενότητα στο τέλος για
αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. Κάθε ενότητα μάθησης ορίζεται σε όρους μαθησιακών
αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με την ορολογία του Cedefop για την ΕΕΚ ένα μαθησιακό

αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων ή/και ικανοτήτων που ένα άτομο έχει
αποκτήσει ή είναι σε θέση να επιδείξει μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, είτε
τυπικής ή μη τυπικής είτε άτυπης (Cedefop, 2008).

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει μία γενική περιγραφή των στόχων, της διάρκειας, του
περιεχομένου και της μεθοδολογίας αξιολόγησης. Χωρίζεται σε διαφορετικές υποενότητες και
περιλαμβάνει μία σειρά εκπαιδευτικών υλικών, με στόχο να υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους
να αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που
απαιτούνται για την διαχείριση της ποιότητας. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται στο
μάθημα αποτελείται από:


Εγχειρίδιο



Μελέτες περιπτώσεων



Ασκήσεις



Θέματα για συζήτηση στην ομάδα

Η διαχείριση του προγράμματος κατάρτισης θα γίνεται από έναν εκπαιδευτή ή μία ομάδα
εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευτές θα έχουν την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση του μαθήματος, την
καθοδήγηση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια μία εβδομάδα. Κάθε μέρα, οι εκπαιδευτές θα
κάνουν μία ανασκόπηση της τελευταίας ημέρας, μία παρουσίαση των ενοτήτων της ημέρας και
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τις απαιτούμενες εργασίες. Η ανάθεση θα γίνεται κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού
προγράμματος, ωστόσο ο εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει να δώσει τις εργασίες στους
εκπαιδευόμενους για να γίνουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Κάθε εργασία απαιτεί κάποιο χρόνο
για προβληματισμό και συζήτηση στην ομάδα.
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3. Μαθησιακά αποτελέσματα
Το περιεχόμενο των μαθημάτων κατάρτισης LOQUET παρουσιάζεται στον πίνακα 2 σε όρους
μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα βασίζονται στον κύκλο ελέγχου ποιότητας PDCA (Plan – DoCheck – Act), κύκλος Deming. Δείτε το παρακάτω σχήμα:
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Πίνακας 1: Μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος κατάρτισης LOQUET

Ενότητα
Εισαγωγή

1:

Ενότητα
2:
Σχεδιασμός ενός
συστήματος
διαχείρισης
ποιότητας

Γνώση

Δεξιότητες

Επάρκεια

Ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να:

Ο υποψήφιος θα:



Έννοιες και
ποιότητας



Περιγράψει
«ποιότητα»

λέξης



Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση
και ανάπτυξη της ποιότητας



Βασικές αρχές της διαχείρισης ποιότητας



από

την



Δεσμευτεί για συνεχή βελτίωση



Χαρακτηριστικά και περιεχόμενο
προτύπου ISO 9001:2008

του

Προσδιορίσει τα οφέλη
εφαρμογή του ISO 9001




διαχείρισης

Έχει
επιχειρηματικό
πνεύμα
επικεντρωμένος στην ποιότητα



Χαρακτηριστικά και περιεχόμενο
προτύπου ISO 29990:2010

του

Εφαρμόσει
ποιότητας



Ευρωπαϊκοί, εθνικοί και περιφερειακοί
σκοποί/ στόχοι της πολιτικής του τομέα
της ΕΕΚ





Δείχνει κατανόηση για τις ανάγκες
των πελατών



Είναι δυναμικός



Σύσταση EQARF

Ενσωματώσει
τους
ευρωπαϊκούς,
εθνικούς και περιφερειακούς στόχους της
πολιτικής του τομέα της ΕΕΚ στις
δραστηριότητές του/της





Σχεδιασμός ή έλεγχος των διαδικασιών
(Χάρτης διεργασιών - SIPOC μέθοδος –
δείκτες απόδοσης)

Συμμετέχει με το προσωπικό στην
ανάπτυξη της ποιότητας



Συμβουλεύεται
φορείς



Υποστηρίζει όλες τις σχετικές
εταιρικές
σχέσεις
για
την
υλοποίηση των σχεδιαζόμενων
δράσεων



Υποστήριξη στην δέσμευση της
διοίκησης για πολιτική ποιότητας

λεξιλόγιο

τη

διαχείρισης



Πιστοποίηση των συστημάτων ποιότητας



Λειτουργικές και στρατηγικές σχεδιασμού



Θεωρίες διαχείρισης κινδύνων



Ειδικά επιχειρησιακά ζητήματα του τομέα
της ΕΕΚ και νομικά θέματα

την

τις

έννοια

αρχές

της



Ρυθμίζει και να παρακολουθεί
σαφείς στόχους/ σκοπούς



Προσδιορίζει τις ειδικές τοπικές/ ατομικές
ανάγκες- εστίαση στον πελάτη



Οργανώνει
και
να
σχεδιάζει
τις
δραστηριότητες διαχείρισης ποιότητας



Επεξεργαστεί τις διαδικασίες
μορφές διαχείρισης ποιότητας



Σχεδιάζει συνεργατικές πρωτοβουλίες με
άλλους παρόχους ΕΕΚ
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Διαθέτει κατάλληλους πόρους εσωτερικά
εναρμονισμένους με τους στόχους



Προωθεί και να αξιοποιεί καινοτομίες



Σχεδιάζει το σύστημα σύμφωνα με τις
ανάγκες και τους πόρους



Εκπροσωπεί
ευθύνες



Εκτελεί επιχειρησιακό
σχεδιασμό

τα

καθήκοντα
και

και

τις

στρατηγικό



Γενικές απαιτήσεις των προτύπων ISO
(9001 & 29990)



Συνεργαστεί ενεργά με τους εκπαιδευτές
και τα στελέχη



Απαιτήσεις τεκμηρίωσης του συστήματος
ποιότητας



Συντονίσει την ομάδα εργασίας



Διαχειρίζεται την ομαδική εργασία



Διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας



Εκτελεί τη διαχείριση ποιότητας
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Έχει τις δεξιότητες επικοινωνίας



Είναι σε θέση να προωθήσει τους
ποιοτικούς στόχους



Είναι σε θέση να συντονίσει μία
ομάδα διαχείρισης ποιότητας



Είναι «παίκτης» της ομάδας



Be interactive , open



Είναι σε θέση να διαχειριστεί
διαμάχες



Έχει
καθησυχαστική/
συμβουλευτική ιδιότητα
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Ενότητα
Μέτρηση
αξιολόγηση
διαδικασιών
ποιότητας

4:
και
των



Αξιολόγηση και μηχανισμοί αναθεώρησης
που αφορούν εσωτερικά και εξωτερικά
ενδιαφερόμενα μέρη



Εργαλεία στατιστικής



Εργαλεία παρουσίασης



Διαχείριση ελέγχου



Τεχνικές πληροφόρησης

Πρόγραμμα σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος



Εκτελεί πρώτος την αυτό-αξιολόγηση



Έχει ισχυρές ικανότητες ανάλυσης



Παρακολουθεί το σχέδιο υλοποίησης





Ελέγχει τις διαδικασίες



Διεξάγει τους εσωτερικούς ελέγχους

Έχει την ικανότητα να μιλήσει
στο
κοινό,
και
δεξιότητες
παρουσίασης



Συγκεντρώνει τα σχόλια των μαθητών
από την ατομική μαθησιακή τους
εμπειρία και το μαθησιακό και διδακτικό
περιβάλλον



Συγκεντρώνει
εκπαιδευτή



Συγκεντρώνει στοιχεία



Αναλύει
τις
συλλέγονται



Διεξάγει μία στατιστική ανάλυση



Αξιολογεί τα αποτελέσματα



Συντάσσει μία αναλυτική έκθεση



Παρουσιάσει τα
γενική διοίκηση



Υποστηρίξει τη γενική διοίκηση για την
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της
διαδικασίας μέτρησης



Αξιολογεί και να ελέγχει τις διαδικασίες
και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της
ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου καθώς
και της ικανοποίησης και των επιδόσεων
του προσωπικού
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Διαδικασία διαχείρισης και αναθεώρησης



Έλεγχος ποιότητας και τεχνικές βελτίωσης



Αντικειμενική
αποφάσεων



Αμοιβαία ωφέλιμη προσέγγιση

προσέγγιση

στη

λήψη



Προσαρμόσει
τα
προγράμματα ώστε να
ανάγκες της αγοράς



Καλλιεργήσει καλές σχέσεις με όλους
τους
ενδιαφερόμενους
φορείς
(εκπαιδευτές και στελέχη)



Έρθει σε συμφωνία που θα είναι
αποδεκτή ή/ και βολική για όλες τις
πλευρές

εκπαιδευτικά
καλύψει τις



Διαπραγματεύεται



Αναλύει πολύπλοκα σενάρια
προτείνει απλές λύσεις



Κατανοεί και να ενώνει τις προσδοκίες
τόσο των εκπαιδευομένων όσο και του
οργανισμού ΕΕΚ



Μεσολαβεί
μεταξύ
των
απαιτήσεων που προκύπτουν



Υποστηρίξει τη δημιουργία ικανοτήτων
και βελτίωση της ποιότητας και να
ενισχύσει την απόδοση
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και

να

διαφόρων



Είναι δημιουργικός στην εξεύρεση
λύσεων



Είναι σε θέση να αναπτύσσει και
να δημιουργεί ένα ευρύ δίκτυο
επαφών με τα ενδιαφερόμενα
μέρη



Είναι δραστήριος



Δείχνει κατανόηση
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4. Ύλη του προγράμματος κατάρτισης
Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι δομημένο σε 6 μέρη: μία εισαγωγική ενότητα, τέσσερις
ενότητες που αντιστοιχούν στις αντίστοιχες ενότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων και μία
τελευταία ενότητα για ανατροφοδότηση και αξιολόγηση.

Ενότητα 1
Τίτλος:

Εισαγωγή

Στόχοι/
αναμενόμενα
αποτελέσματα

Στο τέλος αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα:


εξοικειωθεί με το μάθημα μέσα από την ανάγνωση του αναλυτικού
προγράμματος



εξοικειωθεί με τη διαχείριση ποιότητας και τις βασικές αρχές



είναι σε θέση να περιγράψει την έννοια της λέξης «ποιότητα» και να
προσδιορίζει τα οφέλη από την εφαρμογή του ISO 9001 & ISO 29990



έχει μία γενική γνώση για τις αρχές διαχείρισης ποιότητας

Εκτιμώμενη
διάρκεια:

6 ώρες

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στο μάθημα
Έννοιες της διαχείρισης ποιότητας και λεξιλόγιο
Βασικές αρχές της διαχείρισης ποιότητας
Χαρακτηριστικά και περιεχόμενο του προτύπου ISO 9001:2008
Χαρακτηριστικά και περιεχόμενο του προτύπου ISO 29990:2010

Εκπαιδευτικό
υλικό

Διδακτέα ύλη

Δραστηριότητες

Θέμα συζήτησης: παρουσίαση των συμμετεχόντων, προσδοκίες από το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσωπική εμπειρία στη διαχείριση ποιότητας

Εγχειρίδιο – Ενότητα 1

Αναζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με επιτυχείς στρατηγικές διαχείρισης
ποιότητας, άρθρα σε εφημερίδες, συνεντεύξεις, εκθέσεις
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Ενότητα 2

Τίτλος:

Σχεδιασμός ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας

Στόχοι/
αναμενόμενα
αποτελέσματα

Στο τέλος της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα:


έχει πλήρη γνώση των προτύπων ISO 9001:2008 & ISO 29990
(περιεχόμενα και πιστοποίηση)



είναι σε θέση να υποστηρίξει τη δέσμευση της διοίκησης για πολιτική
ποιότητας



είναι σε θέση να ορίζει και να παρακολουθεί σαφείς σκοπούς και στόχους



εξοικειωθεί με την εκπόνηση των διαδικασιών διαχείρισης και τα έντυπα
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της ποιότητας



εξοικειωθεί με τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές της ΕΕΚ



αναπτύξει ικανότητες του στρατηγικού σχεδιασμού, της διαχείρισης μίας
ομάδας και της ανάθεσης



αναπτύξει δραστήρια συμπεριφορά

Εκτιμώμενη
διάρκεια:

10 ώρες

Περιεχόμενα

Ευρωπαϊκοί, εθνικοί και περιφερειακοί στόχοι/ σκοποί της ΕΕΚ
Σύσταση του EQARF
Σχεδιασμός και έλεγχος των διαδικασιών
Πιστοποίηση των συστημάτων ποιότητας

Εκπαιδευτικό
υλικό

Εγχειρίδιο – Ενότητα 2
Εξωτερικά έγγραφα και σύνδεσμοι για τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς και
περιφερειακούς στόχους/ σκοπούς της πολιτικής της ΕΕΚ
Μελέτες περιπτώσεων

Δραστηριότητες

Συνεργατική άσκηση: Ανάπτυξη της πολιτικής ποιότητας
Θέμα συζήτησης: Συστάσεις και συμβουλές
δραστηριοτήτων της διαχείρισης ποιότητας

για το σχεδιασμό των

Συνεργατική άσκηση: Ανάπτυξη του οργανογράμματος του οργανισμού ΕΕΚ
και προσδιορισμός της αλληλεπίδρασης μεταξύ των τμημάτων
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Ενότητα 3

Τίτλος:

Εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας

Στόχοι/
αναμενόμενα
αποτελέσματα

Στο τέλος της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα:


αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου ISO
9001:2008 & ISO 29990, καθώς και τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης



είναι σε θέση να αναπτύξει διαδικασίες διαχείρισης της ποιότητας



αναπτύξει δεξιότητες
δεξιοτήτων

επικοινωνίας,

ηγετικές,

συντονισμού

Εκτιμώμενη
διάρκεια:

8 ώρες

Περιεχόμενα

Γενικές απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 & ISO 29990

των

Απαιτήσεις τεκμηρίωσης του συστήματος ποιότητας
Διαδικασίες διαχείρισης της ποιότητας

Εκπαιδευτικό
υλικό

Εγχειρίδιο – Ενότητα 3 & Ενότητα 6
Μελέτες περιπτώσεων

Δραστηριότητες

Θέμα συζήτησης: Κύρια εμπόδια και παγίδες στην εφαρμογή της διαχείρισης
ποιότητας
Συνεργατική άσκηση: Ανάπτυξη ενός χάρτη διαδικασιών για έναν οργανισμό
ΕΕΚ προσδιορίζοντας για κάθε διαδικασία:
- τις ευθύνες
- τα αντίστοιχα έγγραφα και αρχεία
- τις διασυνδέσεις με άλλες διαδικασίες
- τη ροή των πληροφοριών
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Ενότητα 4

Τίτλος:

Μέτρηση και αξιολόγηση των διαδικασιών ποιότητας

Στόχοι/
αναμενόμενα
αποτελέσματα

Στο τέλος της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα:


έχει γενικές γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους και τα εργαλεία
παρακολούθησης και αξιολόγησης



είναι σε θέση να εκτελεί πρώτος την αυτο-αξιολόγηση



είναι σε θέση να αναζητά δεδομένα, αναλύει πληροφορίες που
συγκεντρώνει και να συντάσσει αναλυτική έκθεση



είναι σε θέση να αξιολογεί και να επανεξετάζει τις διαδικασίες και τα
αποτελέσματα



έχει αναπτύξει δεξιότητες
ικανότητες ανάλυσης

επικοινωνίας,

Εκτιμώμενη
διάρκεια:

8 ώρες

Περιεχόμενα

Αξιολόγηση και αναθεώρηση των μηχανισμών

τη

δημιουργικότητα

και

Διαχειριστικός έλεγχος
Στατιστικά εργαλεία

Εκπαιδευτικό
υλικό

Εγχειρίδιο – Ενότητα 4

Δραστηριότητες

Συνεργατική άσκηση: Ανάπτυξη μίας φόρμας για τη συλλογή σχολίων από
τους εκπαιδευόμενους του οργανισμού ΕΕΚ

Μελέτες περιπτώσεων

Συνεργατική άσκηση: Τα κριτήρια που πρέπει να καθοριστούν και τα
σημαντικά σημεία που πρέπει να αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια του
εσωτερικού ελέγχου
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Ενότητα 5
Τίτλος:

Δράσεις για συνεχή βελτίωση

Στόχοι/
αναμενόμενα
αποτελέσματα

Στο τέλος της ενότητας, ο υποψήφιος θα:


έχει αναπτύξει τη δημιουργικότητα στην εξεύρεση λύσεων και θα
ακολουθεί μία ενεργητική συμπεριφορά



είναι σε θέση να αποφασίσει σχετικά με διορθωτικές και αποτρεπτικές
ενέργειες



έχει αναπτύξει αμοιβαία επωφελή
προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων



είναι σε θέση να εφαρμόζει τεχνικές ελέγχου και βελτίωσης της
ποιότητας

Εκτιμώμενη
διάρκεια:

6 ώρες

Περιεχόμενα

Ανασκόπηση από τη διοίκηση

προσέγγιση

και

τεκμηριωμένη

Διαχείριση διαδικασιών
Διαδικασία συνεχούς βελτίωσης
Αντιμετώπιση των μη συμμορφώσεων
Εκπαιδευτικό
υλικό

Εγχειρίδιο – Ενότητα 5

Δραστηριότητες

Συνεργατική άσκηση: Καθορισμός των θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν
κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης – ανασκόπησης από τη διοίκηση
και για κάθε θέμα προσδιορίστε τις εισροές (δεδομένα) και τις εκροές
(αποφάσεις)

Μελέτες περιπτώσεων

Θέμα συζήτησης: Βασικά στοιχεία για συνεχή βελτίωση και αύξηση της
ικανοποίησης του πελάτη σε έναν οργανισμό ΕΕΚ

Τελευταία Ενότητα
Τίτλος:

Τελευταία Ενότητα

Στόχοι/
αναμενόμενα
αποτελέσματα

Η τελευταία ενότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ως στόχο να
δώσει στους συμμετέχοντες αρκετό χρόνο ώστε να ολοκληρώσουν τις
δραστηριότητές τους, να προβληματιστούν σχετικά με τα νεοαποκτηθείσα
μαθησιακά αποτελέσματα, να παρέχουν ανατροφοδότηση στους οργανωτές
των προγραμμάτων και να συναναστραφούν στο μάθημα με τους άλλους
συμμετέχοντες

Εκτιμώμενη
διάρκεια:

2 ώρες

Δραστηριότητα
αξιολόγησης:

Κουίζ αξιολόγησης

Περιεχόμενα

Απολογισμός και κλείσιμο από τον διδάσκοντα
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Δραστηριότητες

Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης
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5. Χρονοδιάγραμμα προγράμματος
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 40 ώρες και διαρκεί 5 ημέρες. Κάθε ημέρα
περιλαμβάνει 4 συνεδρίες από 1,5 ώρα (6 ώρες εκπαίδευσης συνολικά, και 2 ώρες για
διαλείμματα)
Ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα αναφέρεται παρακάτω:
1η συνεδρία: 9:00 - 10:30
2η συνεδρία: 11:00 – 12:30
3η συνεδρία: 13:30 – 15:00
4η συνεδρία: 15:30 – 17:00

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ
Ενότητα
1

Τίτλος
Εγγραφή
Εισαγωγή στο πρόγραμμα
Άσκηση 1 – Μίνι συνέντευξη
Εισαγωγή στη Διαχείριση Ποιότητας

2

Βήματα για την εφαρμογή ενός ΣΔΠ σε μία εταιρεία ΕΕΚ
Απαιτήσεις για ένα ΣΔΠ

3

Οφέλη από την εφαρμογή ενός ΣΔΠ
Άσκηση 2 - Αναζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με επιτυχείς στρατηγικές
διαχείρισης ποιότητας, άρθρα σε εφημερίδες, συνεντεύξεις, εκθέσεις

4

Ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές για την ΕΕΚ
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ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Ενότητα
1

Τίτλος
Ευθύνη της διοίκησης
Άσκηση 1 – Ανάπτυξη πολιτικής για την ποιότητα

2

Σχεδιασμός
Άσκηση 2 – Ανάπτυξη του οργανογράμματος του οργανισμού ΕΕΚ και
προσδιορισμός της αλληλεπίδρασης μεταξύ των τμημάτων

3

Διαχείριση πόρων
Σχεδιασμός και ανάπτυξη

4

Λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής
Μελέτες περιπτώσεων
Συζήτηση: Συμβουλές και συστάσεις για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων
διαχείρισης της ποιότητας

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Ενότητα
1-2

Τίτλος
Προσέγγιση της διαδικασίας
Άσκηση 1 – Ανάπτυξη ενός χάρτη διαδικασιών για έναν οργανισμό ΕΕΚ
προσδιορίζοντας για κάθε διαδικασία:
- τις ευθύνες
- τα αντίστοιχα έγγραφα και αρχεία
- τις διασυνδέσεις με άλλες διαδικασίες
- τη ροή των πληροφοριών

3

Σχεδιασμός ή έλεγχος των διαδικασιών
Συζήτηση: Κύρια εμπόδια και παγίδες στην εφαρμογή της διαχείρισης ποιότητας

4

Ανάπτυξη του εγχειριδίου ΔΠ
Εργαστήριο 1 – Εγχειρίδιο για την ανάλυση της ποιότητας
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ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Ενότητα
1

Τίτλος
Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών
Άσκηση 1 – Ανάπτυξη μίας φόρμας για τη συλλογή σχολίων από τους
εκπαιδευόμενους του οργανισμού ΕΕΚ

2

Εσωτερικός έλεγχος
Εξωτερικός έλεγχος

3

Άσκηση 2 – Κριτήρια που πρέπει να οριστούν και σημαντικά σημεία που πρέπει να
αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια του εσωτερικού ελέγχου

4

Παρακολούθηση και μέτρηση των διαδικασιών και των προϊόντων
Μη συμμορφώσεις – Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες
Ανάλυση δεδομένων

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Ενότητα
1

Τίτλος
Ανασκόπηση από τη διοίκηση
Άσκηση 7 - Καθορισμός των θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη διάρκεια
της ετήσιας συνάντησης – ανασκόπησης από τη διοίκηση και για κάθε θέμα
προσδιορίστε τις εισροές (δεδομένα) και τις εκροές (αποφάσεις)

2

Μελέτες περιπτώσεων
Διαρκής βελτίωση

3

Συζήτηση: Βασικά στοιχεία για συνεχή βελτίωση και αύξηση της ικανοποίησης του
πελάτη σε έναν οργανισμό ΕΕΚ
Κουίζ αυτο-αξιολόγησης

4

Συμπλήρωση των εντύπων για την αξιολόγηση του μαθήματος
Σύνοψη και τέλος του προγράμματος
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