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ISO 21001:2018 - Σύστηµα ∆ιαχείρισης για Εκπαιδευτικούς Οργανισµούς
Βασικές Απαιτήσεις

Το ISO 21001 δίνει στους οργανισµούς που παρέχουν εκπαιδευτικά «προϊόντα» και υπηρεσίες
ένα εργαλείο διαχείρισης που είναι ικανό να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των
εκπαιδευοµένων και άλλων πελατών. Είναι ένα πρότυπο που µπορεί να εφαρµοστεί µόνο του
αλλά και παράλληλα µε άλλα, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εναρµόνιση µε τα άλλα πρότυπα
συστηµάτων διαχείρισης ISO (π.χ. ISO 9001, ISO 14001) έχοντας υιοθετήσει την ∆οµή Υψηλού
Επιπέδου (High Level Structure-HLS).

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 1 ηµέρα

Σκοπός Εκπαιδευτικού
Προγράµµαρτος
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράµµατος
είναι να παρουσιαστούν οι απαιτήσεις του
προτύπου ISO 21001:2018. Η Γνώση
καθίσταται βασικός παράγοντας για την
επιτυχή διοίκηση επιχειρήσεων σε όλο τον
κόσµο και η εκπαίδευση όλο και περισσότερο
θεωρείται ως υπηρεσία µε επιχειρηµατικό
προσανατολισµό. Η αυξανόµενη οικονοµική
σηµασία της µάθησης στην παγκόσµια
κοινωνία της γνώσης, έχει δηµιουργήσει νέες
οικονοµικές ευκαιρίες, όπως η δραστηριότητα
που δηµιουργείται από την παροχή ιδιωτικών
υπηρεσιών µάθησης. Ως εκ τούτου, η
διασφάλιση της ποιότητας γίνεται ένα κρίσιµο
ζήτηµα. To Πρότυπο ISO 21001:2018
επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ
του
εκπαιδευτικού
οργανισµού,
του
εκπαιδευόµενου, των πελατών και άλλων
ενδιαφερόµενων µερών. Προδιαγράφει
απαιτήσεις για ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Εκπαιδευτικού Οργανισµού (Σ∆ΕΟ), όπου
αυτός ο οργανισµός:

• Θέλει να αποδείξει τη δυνατότητα του να
παρέχει, διαµοιράζεται και παράγει γνώση,
παράλληλα µε την συµµόρφωσή του µε
εφαρµόσιµες κανονιστικές και νοµοθετικές
απαιτήσεις.

Περιεχόµενα Προγράµµατος

• Στοχεύει να αυξήσει την ικανοποίηση των
εκπαιδευοµένων, άλλων πελατών και του
προσωπικού µέσω της αποτελεσµατικής
εφαρµογής του Σ∆ΕΟ, περιλαµβάνοντας
διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του
συστήµατος.

• Παρακολούθηση- Αξιολόγηση

• Καθορισµός αναγκών για µάθηση
• Σχεδιασµός υπηρεσιών µάθησης
• Παροχή υπηρεσιών µάθησης
• ∆ιοίκηση του παρόχου υπηρεσιών
µάθησης
• Επικοινωνία
• Κατανοµή πόρων
• Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
• Ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόµενα
µέρη

Σε ποιους απευθύνεται
Σε εργαζόµενους σε ∆ηµόσια και Ιδιωτικά
Πανεπιστήµια, σε Ιδιωτικά Κολλέγια, σε
∆ηµόσια και Ιδιωτικά Σχολεία, σε Φροντιστήρια
κατώτερης, µέσης και ανώτερης εκπαίδευσης,
σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, σε Κέντρα
Επαγγελµατικής
Κατάρτισης
και
σε
Οργανισµούς παροχής υπηρεσιών e-learning.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης
Οι
µέθοδοι
διδασκαλίας
που
χρησιµοποιούνται περιλαµβάνουν διαλέξεις,
χρήση απτών παραδειγµάτων και οµαδική
συµµετοχή.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ κα Πανοπούλου Νίκη | Τ 2112213726 | training@bqc.gr

