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Η αποστολή των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη είναι να συμβάλουν στην κοινωνία μέσα από την επιδίωξη της
εκπαίδευσης με τα υψηλότερα διεθνή επίπεδα αριστείας. Σε αυτό το πλαίσιο τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη
έχουν καθορίσει ως βασικό τους σκοπό την ‘παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών που να ενισχύουν τη
σκέψη, την κρίση και την κατανόηση των μαθητών μέσω μίας ανθρωπιστικής προσέγγισης που
βασίζεται στην αντιμετώπιση του μαθητή ως άτομο μοναδικό και ξεχωριστό’.
Προκειμένου να επιτύχουν τον βασικό αυτό σκοπό τους, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη έχουν εγκαταστήσει
Σύστημα Ποιότητας το οποίο βασίζεται στη λογική της συνεχούς βελτίωσης όλων των διεργασιών των
Εκπαιδευτηρίων. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό των εκπαιδευτηρίων, λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές
του συστήματος, με στόχο την παροχή υπηρεσιών που να ικανοποιούν απόλυτα τους γονείς, τα παιδιά
αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας.
Το σύστημα έχει αναπτυχθεί με γνώμονα:
✓ τη σημασία των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
(γονείς, μαθητές και κοινωνία).
✓ την πολυπλοκότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού.
✓ τη σημασία της συμμετοχής όλων των εργαζομένων στη διαμόρφωση και συνεχή εξέλιξη του
συστήματος.
✓ τη στρατηγική της διοίκησης των Εκπαιδευτηρίων για τη διδασκαλία και τη μάθηση
Βασικοί στόχοι του συστήματος ποιότητας είναι:
✓ Η συνεχής βελτίωση της διαδικασίας διδασκαλίας αλλά και όλων των υποστηρικτικών
διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη.
✓ Η συνεισφορά στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων των μαθητών μας.
✓ Η συλλογή και συνεχής επεξεργασία δεδομένων για τις απαιτήσεις των γονέων και των μαθητών
μας.
✓ Η άμεση και οργανωμένη επίλυση πιθανών παραπόνων.
✓ Η υγεία και ασφάλεια τόσο των παιδιών όσο και των εργαζομένων.
Με την παρούσα πολιτική ποιότητας η διοίκηση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη δεσμεύεται:
✓ Να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις προσδοκίες των μαθητών μας και των γονέων τους.
✓Να παρακολουθεί και να τηρεί τις σχετικές νομοθεσίες
✓να προβαίνει σε συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των διαδικασιών
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