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Οι σημερινές πολύ δύσκολες συνθήκες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για

προσαρμογή της Δημόσιας Υπηρεσίας της Κύπρου στα νέα δεδομένα ώστε να

μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Η

ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και οι

σημαντικές επερχόμενες αλλαγές, θα αγγίξουν την κουλτούρα, τις δομές, τις διαδικασίες

και γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας. Είναι γι’  αυτό τον λόγο

που η συνεχής προσαρμοστικότητα σε ένα δύσκολο και διαρκώς μεταβαλλόμενο

περιβάλλον, είναι ιδιαίτερο προσόν τόσο για τα στελέχη όσο και για τους οργανισμούς

που θέλουν να συνεχίσουν να διαδραματίζουν καίριους ρόλους.  Η κυπριακή Δημόσια

Υπηρεσία είναι ένας Οργανισμός που έχει διαχρονικά βιώσει απότομες αλλαγές μέσα από τις οποίες κατάφερε να εξέλθει

ενισχυμένη και αναβαθμισμένη. Οι τρέχουσες προκλήσεις μπορούν να αποτελέσουν κομβικό σημείο για τον

εκσυγχρονισμό της και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινούνται στοχευμένα ο σχεδιασμός και η δράση μας. 

Ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς τον κάθε δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος

καλείται να λειτουργήσει σε ένα διαφοροποιημένο εργασιακό περιβάλλον, με διαφορετικά δεδομένα και με διαφορετικές

προοπτικές. Για να μπορέσει, όμως,  να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε αυτές τις συνθήκες, χρειάζεται να λάβει τα

απαραίτητα εφόδια μέσα από τις κατάλληλες υποβοηθητικές παρεμβάσεις, σε όλα τα επίπεδα. Η Κυπριακή Ακαδημία

Δημόσιας Διοίκησης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης για

αποτελεσματική εφαρμογή του εκσυγχρονισμού μέσα από τη διάχυση των στόχων, μέσα από την εμπέδωση των

προτεραιοτήτων και μέσα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για τα απαραίτητα βήματα προς τα

εμπρός.

Η Δημόσια Υπηρεσία έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει  στη μεγάλη προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας μας. Η

σοβαρότητα και η υπευθυνότητα που την  χαρακτηρίζουν αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η Δημόσια Διοίκηση διαχρονικά

ανταποκρίθηκε και κατά το παρελθόν σε κρίσιμες συγκυρίες, μπορούν να αποτελέσουν ασφαλές εφαλτήριο για την

εισαγωγή ενός σύγχρονου τύπου διακυβέρνησης, που θα είναι καλύτερος για τους πολίτες και για τη χώρα μας. 

Χαιρετισμός από τον Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού, κ. Κύπρο Κυπριανού
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Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης από την ίδρυσή της το 1991, συνδράμει

στις προσπάθειες της Πολιτείας για ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της Δημόσιας

Υπηρεσίας, κυρίως μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής Πολιτικής Μάθησης. 

Η παρούσα έκδοση αποσκοπεί στην παρουσίαση του πολύμορφου έργου της ΚΑΔΔ και

των ποικίλων πτυχών του, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή

πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί ή

βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Η συστηματική και αποκεντρωμένη διαχείριση της μάθησης στο επίπεδο του κάθε

Οργανισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας μέσω της δημιουργίας, ανάπτυξης και στήριξης

των Πυρήνων Μάθησης και της παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κάλυψη σειράς αναγκών μάθησης, αποτελούν

τον πρώτο βασικό άξονα του έργου της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης για τον οποίο έχουν αφιερωθεί

ορισμένα από τα κείμενα που ακολουθούν. 

Οι οριζόντιες μαθησιακές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης σε επίπεδο

Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και

αποτελεσματικότητάς τους προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας, αποτελούν τον δεύτερο άξονα του έργου της.  Μια

τέτοια πρωτοβουλία στην οποία γίνεται αναφορά στην παρούσα έκδοση ήταν η προετοιμασία της Δημόσιας Υπηρεσίας για

ανάληψη από την Κυπριακή Δημοκρατία, της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του

2012.  Μια άλλη, πιο επίκαιρη πρωτοβουλία, είναι η εκπαίδευση στον στρατηγικό σχεδιασμό, την ηγεσία και τη διοίκηση

στους Οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία επίσης περιγράφεται στα κείμενα που περιλαμβάνονται στην

έκδοση αυτή.  

Έχω την πεποίθηση πως η παρούσα έκδοση θα σας επιτρέψει να ενημερωθείτε αλλά και να διαμορφώσετε μια σφαιρική

αντίληψη για τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση της εμπέδωσης μιας νέας

κουλτούρας στη Δημόσια Διοίκηση που θα την καταστήσει πιο ευέλικτη, αποτελεσματική και πάνω απ’ όλα πολιτοκεντρική,

έτοιμη να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις όλο και πιο μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις.

Μάριος Μιχαηλίδης
Προϊστάμενος ΚΑΔΔ

Πρόλογος



6

Για την εξασφάλιση αποκεντρωμένου
κονδυλίου για τη μάθηση, οι Πυρήνες
Μάθησης πρέπει να ετοιμάσουν τα
εξής:

l Ετήσιο Σχέδιο Δραστηριοτήτων
Μάθησης για τον Οργανισμό τους.

l Έκθεση για τη Διάγνωση Αναγκών
Μάθησης, στην οποία στηρίζεται το
Σχέδιο Δραστηριοτήτων.

l Έκθεση Αξιολόγησης του έργου που
επιτέλεσε ο Πυρήνας Μάθησης την
προηγούμενη χρονιά.

Tα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να
αποστέλλονται κατ’ αρχάς στην ΚΑΔΔ,
η οποία αφού τα μελετήσει, παρέχει
συμβουλές για τυχόν αναγκαίες
βελτιωτικές αλλαγές σε αυτά, στη βάση
ποιοτικών κριτηρίων τα οποία
γνωστοποιούνται και επεξηγούνται
στους Πυρήνες Μάθησης. Στη συνέχεια
και σε ό,τι αφορά εκπαιδευτικές
δραστηριότητες εντός των Σχεδίων
Δραστηριοτήτων Μάθησης οι οποίες
απαιτούν δαπάνη, η ΚΑΔΔ αποστέλλει
τα αναθεωρημένα έγγραφα στο
Υπουργείο Οικονομικών για την
εξασφάλιση αποδέσμευσης κονδυλίου. 

(2) την προετοιμασία “Σχεδίου
Δραστηριοτήτων Μάθησης” με
στόχο την ικανοποίηση των
αναγκών που διαγιγνώσκονται και
σε αυτό περιλαμβάνεται: (i) ο
προγραμματισμός δραστηριοτήτων
που θα υλοποιηθούν από ιδιώτες
παροχείς στην Κύπρο και στο
εξωτερικό και οι οποίες απαιτούν
για την υλοποίησή τους χρηματική
δαπάνη, (ii) ο προγραμματισμός
ενδοοργανωσιακών
δραστηριοτήτων που δεν απαιτούν
δαπάνη, και (iii) ο προγραμματισμός
δραστηριοτήτων των οποίων η
υλοποίηση ζητείται να γίνει από την
ΚΑΔΔ και η δαπάνη καλύπτεται από
τον προϋπολογισμό της Ακαδημίας,

(3) την εφαρμογή του “Σχεδίου
Δραστηριοτήτων Μάθησης” που
έχει ετοιμαστεί, και

(4) την “Αξιολόγηση” των
δραστηριοτήτων που υλοποιούνται,
όπως και του όλου έργου του
Πυρήνα Μάθησης. 

Η ανάληψη του έργου από  τα μέλη του
Πυρήνα Μάθησης γίνεται παράλληλα
με την καθημερινή εργασία τους. 

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης (ΚΑΔΔ), υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζει
από το 2001 μια νέα Πολιτική Μάθησης
με στόχο τη συστηματική και
αποκεντρωμένη διαχείριση της
μάθησης στο επίπεδο του κάθε
Οργανισμού (Διοίκηση
Υπουργείου/Τμήμα/Υπηρεσία) της
Δημόσιας Υπηρεσίας,
συμπεριλαμβανομένης και της
αποκέντρωσης των κονδυλίων για τη
μάθηση. Η Πολιτική Μάθησης στο
επίπεδο του κάθε Οργανισμού
υλοποιείται από ομάδα λειτουργών που
συστήνεται ειδικά για τον σκοπό αυτό
και φέρει την ονομασία «Πυρήνας
Μάθησης». Ο κάθε Πυρήνας Μάθησης
αποτελείται από τον Συντονιστή και
τους Διαχειριστές Μάθησης. 

Τα μέλη του Πυρήνα Μάθησης προτού
αναλάβουν έργο στους Οργανισμούς
τους, λαμβάνουν την απαιτούμενη
εκπαίδευση από την ΚΑΔΔ. Η
συγκεκριμένη εκπαίδευση
περιλαμβάνει θέ           μα       τα που αφορούν
στην έννοια και τη σημασία της
μάθησης στους Οργανισμούς, αλλά και
στον “Κύκλο Διαχείρισης της Μάθησης”.
Μέσα από την εκπαίδευση των μελών
του Πυρήνα Μάθησης, επιδιώκεται η
ενίσχυση της ικανότητας των
Οργανισμών της Δημόσιας Υπηρεσίας
να διαχειρίζονται τη μάθηση με τρόπο
αυτόνομο και συστηματικό. 

Το έργο του Πυρήνα Μάθησης για
συστηματική και αποκεντρωμένη
διαχείριση της μάθησης περιλαμβάνει
ετησίως τέσσερα στάδια:

(1) τη διεξαγωγή “Διάγνωσης Αναγκών
Μάθησης” με τη χρήση
συγκεκριμένων μεθοδολογιών,
όπως ερωτηματολόγια,
συνεντεύξεις, διε        ρευ    νητικά
εργαστήρια, 

Βάσος Σαββίδης, Λειτουργός Επιμόρφωσης

Πολιτική Μάθησης
&

Μηχανισμός
Υλοποίησης

Διάγνωση
Αναγκών
Μάθησης

Εφαρμογή
Σχεδίου

Δραστηριοτήτων
Μάθησης

Αξιολόγηση
Δραστηριοτήτων

Μάθησης

Προετοιμασία
Σχεδίου

Δραστηριοτήτων
Μάθησης

Ανάπτυξη και στήριξη των Πυρήνων Μάθησης 
στους Οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας
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των συγκεκριμένων Εκθέσεων και

Σχεδίων που αυτοί υποβάλλουν, και (γ)

της υλοποίησης  συγκεκριμένων

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η

ΚΑΔΔ είναι συνεχώς στη διάθεση των

Οργανισμών για παροχή υποστήριξης

στο καθ’ αυτό έργο που καλούνται να

επιτελέσουν οι Πυρήνες Μάθησης. 

μετά, να τηρείται αυστηρά.

Επισημαίνεται παράλληλα ότι, πέραν

(α) της αρχικής βασικής εκπαίδευσης

που παρέχεται από την ΚΑΔΔ προς

τους Πυρήνες Μάθησης, (β) των

συμβουλών για βελτιωτικές αλλαγές

που η ΚΑΔΔ παρέχει προς τους

Πυρήνες Μάθησης κατόπιν μελέτης

Με βάση σχετική εγκύκλιο του

Υπουργείου Οικονομικών (Ιούνιος

2008) διευκρινίζεται ότι, για σκοπούς

δυνατότητας εξασφάλισης

αποδέσμευσης κονδυλίων μάθησης

από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού, η

πιο πάνω διαδικασία θα πρέπει, από

τους Προϋπολογισμούς του 2009 και

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η στήριξη και βοήθεια που η Ακαδημία

προσφέρει σε συνεχή βάση προς τους

Πυρήνες Μάθησης περιλαμβάνει,

μεταξύ άλλων, την παροχή συμβουλών

για: 

(1) τον σχεδιασμό της Διάγνωσης στον
κάθε Οργανισμό, 

(2) τον τρόπο διεξαγωγής της
Διάγνωσης και τις συγκεκριμένες
διαγνωστικές μεθοδολογίες που θα
χρησιμοποιηθούν επί τόπου στον
Οργανισμό, 

(3) τυχόν δυσκολίες που οι Πυρήνες
Μάθησης μπορεί να συναντούν στη
διεκπεραίωση του έργου τους
γενικότερα. 

Σημειώνεται ότι η ΚΑΔΔ ικανοποιεί το
μέρος των αιτημάτων των Πυρήνων
Μάθησης το οποίο αφορά σε οριζόντια
θέματα εκπαίδευσης. Τα εν λόγω
αιτήματα εξετάζονται σε συνάντηση
που πραγματοποιείται με τον Πυρήνα
Μάθησης του κάθε Οργανισμού, όπου

και αποτελεσματική. Μέχρι πρότινος,

αριθμός λειτουργών επιμόρφωσης

αναλάμβανε τη στήριξη των Πυρήνων

Μάθησης ως προς τη Διάγνωση

Αναγκών Μάθησης και την ετοιμασία

του Σχεδίου Δραστηριοτήτων

Μάθησης, ενώ άλλοι λειτουργοί

στήριζαν τους Πυρήνες Μάθησης σε

σχέση με τα υπόλοιπα στάδια του

Κύκλου Διαχείρισης της Μάθησης,

δηλαδή την εφαρμογή του Σχεδίου

Δραστηριοτήτων Μάθησης και την

αξιολόγησή του. Με βάση το νέο

σύστημα, όλοι οι λειτουργοί έχουν

αναλάβει τη στήριξη αριθμού Πυρήνων

Μάθησης σε σχέση με όλα τα στάδια

του Κύκλου Διαχείρισης της Μάθησης,

από τη Διάγνωση μέχρι την

Αξιολόγηση. Στις περιπτώσεις

Οργανισμών της Δημόσιας Υπηρεσίας

όπου δεν υπάρχει Πυρήνας Μάθησης, ο

υπεύθυνος λειτουργός έχει αναλάβει τη

σύσταση και εκπαίδευση των μελών

του Πυρήνα Μάθησης.

διευκρινίζονται οι εκπαιδευτικές
ανάγκες και γίνεται
χρονοπρογραμματισμός της
διεξαγωγής τους. Η ΚΑΔΔ,
λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε
εκπαιδευτικές ανάγκες, σχεδιάζει τα
εργαστήρια, σε συνεργασία με τον
Πυρήνα Μάθησης από τον οποίο
προέρχονται τα αιτήματα και τον
εκπαιδευτή στον οποίο θα τα αναθέσει,
και, στη συνέχεια, προχωρεί στην
υλοποίησή τους. Τα αιτήματα τα οποία
ικανοποιούνται από την ΚΑΔΔ
αφορούν θέματα Οργανωσιακής και
Διευθυντικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης
Προσωπικών και Διαπροσωπικών
Δεξιοτήτων, Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Ανάπτυξης Μικρών Ομάδων και
Διοικητικών Δομών, Θεσμών και
Διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης.

Πρόσφατα η ΚΑΔΔ έχει αναθεωρήσει
τις εσωτερικές δομές της κατά τρόπο
ώστε η στήριξη των Πυρήνων
Μάθησης να καταστεί πιο λειτουργική
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και σε κάθε Ομάδα ορίστηκε ένας

Συντονιστής. Συνολικά, συστάθηκαν

τέσσερις Ομάδες στην επαρχία

Λευκωσίας, τέσσερις στην επαρχία

Λεμεσού, τρεις στις επαρχίες Λάρνακας

και Αμμοχώστου και τέσσερις στην

επαρχία Πάφου. Οι Ομάδες αυτές μαζί

με 10 στελέχη προερχόμενα από την

Ένωση Δήμων Κύπρου, την Ένωση

Κοινοτήτων Κύπρου και την ΚΑΔΔ

συγκρότησαν το Δίκτυο Διαχείρισης

της Μάθησης. 

Τα μέλη του Δικτύου Διαχείρισης της

Μάθησης είχαν στη συνέχεια  την

ευκαιρία να γνωρίσουν βέλτιστες

πρακτικές διαχείρισης της μάθησης

στους ΟΤΑ κατά τη διάρκεια

εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ηνωμένο

Βασίλειο. Η εκπαιδευτική αποστολή

πραγματοποιήθηκε μεταξύ

7-11 Μαρτίου 2011 στον φορέα South

East Employers, ο οποίος εδρεύει στο

Winchester. Ο Φορέας αυτός αποτελεί

ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό με

καθεστώς Εργοδοτικής Ένωσης και

παρέχει υπηρεσίες επιμόρφωσης για τα

αιρετά στελέχη, αλλά και

συνεχιζόμενης επαγγελματικής

Στις 20 Οκτωβρίου 2010,

πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό το

«Εναρκτήριο Διερευνητικό

Εργαστήριο», με 30 επικεφαλής

(αιρετούς και μη) των ΟΤΑ από όλες τις

επαρχίες. Σκοπός του Εργαστηρίου

ήταν να γίνει ενημέρωση για τη

Σύμβαση του Δικτύου και να

διευκρινιστεί ο ρόλος των μελών του

Δικτύου υποστήριξης των διαδικασιών

της μάθησης τόσο στο πλαίσιο της

συγκεκριμένης Σύμβασης, όσο και στις

δραστηριότητες του Έργου που θα

ακολουθούσαν. Στο εν λόγω

εργαστήριο, οι επικεφαλής των Δήμων

και Κοινοτήτων ενημερώθηκαν για το

έργο ανάπτυξης του Δικτύου και είχαν

την ευκαιρία να συζητήσουν και να

καταλήξουν στα κριτήρια επιλογής των

μελών του. 

Κατά την υλοποίηση της Σύμβασης

εκπαιδεύτηκαν σε θέματα Διαχείρισης

της Μάθησης συνολικά 93 στελέχη από

τους ΟΤΑ, την Ένωση Δήμων Κύπρου,

την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και την

ΚΑΔΔ. Τα στελέχη αυτά οργανώθηκαν

σε 15 Ομάδες Διαχείρισης της

Μάθησης, με γεωγραφική κατανομή

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης (ΚΑΔΔ) έχει αναλάβει τη
δημιουργία,  ανάπτυξη και στήριξη
ενός Δικτύου Στελεχών από τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) με σκοπό τη διαχείριση της
μάθησης στους Οργανισμούς τους. Η
συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί
υιοθέτηση της αποκεντρωμένης
διαχείρισης της μάθησης στη Δημόσια
Υπηρεσία και αναμένεται να
δημιουργήσει τις συνθήκες για την
οικοδόμηση κουλτούρας μάθησης και
ανάπτυξης προς όφελος των ΟΤΑ. 

Η πιο πάνω δράση ξεκίνησε να
υλοποιείται στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου, από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Έργου
«Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της
Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας
στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα μέσα
από τη Σύμβαση «Ανάπτυξη Δικτύου
Υποστήριξης των Διαδικασιών
Διαχείρισης της Μάθησης».  Η εν λόγω
Σύμβαση υπογράφηκε στις
17 Σεπτεμβρίου 2010 και είχε διάρκεια
επτά μήνες. Βασικός σκοπός της
δημιουργίας του Δικτύου ήταν σε
πρώτη φάση, να διευκολύνει το έργο
της εκπαίδευσης των στελεχών των
ΟΤΑ, η οποία διεξάγεται στα πλαίσια
της Σύμβασης  «Μαθησιακές
Δραστηριότητες σε θέματα Διοίκησης
και Ηγεσίας για τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας». Μακροπρόθεσμος
στόχος ήταν η ανάπτυξη της επάρκειας
του Δικτύου να διαχειρίζεται και να
προωθεί με αυτόνομο και
αποτελεσματικό τρόπο τη μάθηση
στους ΟΤΑ, διασφαλίζοντας έτσι τη
βιωσιμότητα του Έργου στο σύνολό
του. 

Αντιγόνη Διάκου, Ανώτερη Λειτουργός Επιμόρφωσης

Ανάπτυξη και στήριξη Δικτύου Διαχείρισης της Μάθησης 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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εκπαίδευσης στους φορείς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και αφετέρου, να γίνει

συζήτηση για μελλοντικές,

προγραμματισμένες δράσεις του

Φορέα. Οι συμμετέχοντες είχαν την

ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη

διεξαγωγή της συνάντησης, να

προβούν σε παρουσίαση του σκοπού

της παρουσίας τους σε αυτήν και να

συζητήσουν για πρακτικές που

χρησιμοποιούνται στους ΟΤΑ σε σχέση

με τη διαχείριση της μάθησης.

Με την επιστροφή των 25 στελεχών

από την εκπαιδευτική αποστολή,

πραγματοποιήθηκε διήμερο

εργαστήριο για εξειδίκευση τους στη

μεθοδολογία της Μάθησης μέσα από

Δράση (Action Learning). Το

εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αγίου

Αθανασίου στη Λεμεσό, στις 21-22

Μαρτίου 2011. Εκπαιδευτής στο

εργαστήριο ήταν ο Δρ Pete Mann,

πρώην καθηγητής στο Πανεπιστήμιο

του Manchester, ο οποίος θεωρείται

από τους πλέον ειδικούς στη

συγκεκριμένη μεθοδολογία. 

Στο διάστημα από τις 29 Μαρτίου-  
6 Απριλίου 2011, πραγματοποιήθηκαν
περιφερειακές συναντήσεις των
Συντονιστών με τα υπόλοιπα μέλη των
Ομάδων του Δικτύου με σκοπό τη
διάχυση των γνώσεων και των
εμπειριών που αποκόμισαν από την
εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο και
από το εργαστήριο για τη Μάθηση
μέσα από Δράση.  Στις 11 Απριλίου
2011 πραγματοποιήθηκε στην πόλη
της Λεμεσού ημερίδα με κύριο σκοπό
τη γνωστοποίηση της σύστασης του
Δικτύου στο ευρύτερο περιβάλλον της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Εστιάζοντας στον μακροπρόθεσμο
στόχο της λειτουργίας του Δικτύου,
κρίθηκε αναγκαίο όπως υλοποιηθεί μια
νέα δράση για την υποστήριξη των
Ομάδων του Δικτύου για εφαρμογή του
Κύκλου Διαχείρισης της Μάθησης στην
πράξη. Η συγκεκριμένη Δράση
εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο
Έργο «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη
της Διοικητικής και Ηγετικής
Ικανότητας στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Η υλοποίηση
των δραστηριοτήτων της Δράσης θα
γίνει κυρίως με τη μέθοδο της
αυτεπιστασίας, δηλαδή η ΚΑΔΔ θα
διαθέσει ιδίους πόρους και κατά κύριο
λόγο το ανθρώπινο δυναμικό της
(λειτουργούς επιμόρφωσης). Ο
προϋπολογισμός για υλοποίηση της
Δράσης ανέρχεται στις €80.000
περίπου και θα έχει διάρκεια επτά
μήνες (Οκτώβριο 2013 - Μάιο 2014). Το
περιεχόμενο της εν λόγω Δράσης
επεξηγήθηκε σε ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε στις 20
Σεπτεμβρίου 2013, στη Λεμεσό. 

Η πρώτη δραστηριότητα της νέας
Δράσης περιλαμβάνει την υλοποίηση
ενός διήμερου εργαστηρίου
Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου.

κατάρτισης για τα διευθυντικά στελέχη

και το υπόλοιπο προσωπικό των ΟΤΑ.

Ορισμένες από τις πρακτικές με τις

οποίες ήρθαν σε επαφή οι

συμμετέχοντες αφορούσαν στο

Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης

(Personal Development Plan), τη

Συμβουλευτική Καθοδήγηση

(Mentoring - Coaching), τη Δικτύωση

(Networking), την Πύλη  Διευθυντικών

Δεξιοτήτων (Management Skills Portal)

και τη Μάθηση μέσα από Δράση

(Action Learning). Κατά τη διάρκεια της

εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες είχαν

την ευκαιρία να επισκεφθούν τα

γραφεία του Hampshire County

Council όπου ήρθαν σε επαφή με τις

πρακτικές Αξιολόγησης Μαθησιακών

Δραστηριοτήτων που ακολουθούνται

από τον συγκεκριμένο Φορέα, ενώ

είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν και

στη Γενική Συνέλευση των μελών του

South East Employers, η οποία

πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Σκοπός της συνάντησης ήταν, αφενός,

να παρουσιαστεί η δράση του Φορέα, ο

οποίος έχει στο επίκεντρο των

υπηρεσιών του την παροχή

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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αποτελεσμάτων. Στο εργαστήριο θα
συμμετέχουν 30 συνολικά άτομα: οι 14
Συντονιστές των Ομάδων Διαχείρισης
της Μάθησης, στελέχη της Ένωσης
Δήμων Κύπρου, της Ένωσης
Κοινοτήτων Κύπρου, και λειτουργοί της
ΚΑΔΔ. Θα παρουσιαστούν συνοπτικά
τα αποτελέσματα της κάθε Ομάδας και
θα υπάρξει διάχυση της
συσσωρευμένης εμπειρίας και γνώσης
που αποκτήθηκε μέσα από την
υλοποίηση της Δράσης.

Εκτιμάται ότι με το πέρας της Δράσης
θα έχει καταρτιστεί ένα Δίκτυο
Διαχείρισης της Μάθησης με εμπειρία
να προβαίνει σε διάγνωση αναγκών
μάθησης, σε σχεδιασμό και υλοποίηση
μαθησιακών δραστηριοτήτων, και σε
αξιολόγησή τους. Η ύπαρξη ενός
τέτοιου μηχανισμού σε συνδυασμό με
το επίπεδο ετοιμότητάς του, θα
πολλαπλασιάζει τα οφέλη σε
οποιεσδήποτε μελλοντικές
προσπάθειες ενίσχυσης της διοικητικής
και ηγετικής ικανότητας των ΟΤΑ στην
Κύπρο.

Αναγκών Μάθησης και στη βάση αυτής
θα επιλέξει μια ανάγκη για να
ικανοποιήσει. Στη συνέχεια, και κατά τη
διάρκεια τριήμερου εργαστηρίου, θα
σχεδιάσει μια μαθησιακή δράση που
θα ανταποκρίνεται στη δοσμένη
ανάγκη, έχοντας παράλληλα την
ευθύνη υλοποίησης και αξιολόγησης
των στόχων της.  Για τον σκοπό αυτό,
σε κάθε μια από τις 14 Ομάδες έχει
οριστεί ως Καθοδηγητής ένας
λειτουργός επιμόρφωσης με ευθύνη να
βοηθήσει και να καθοδηγήσει την
Ομάδα στο έργο της. Περί τα μέσα
Απριλίου 2014 εκτιμάται ότι κάθε
Ομάδα Διαχείρισης θα έχει

ολοκληρώσει τον Κύκλο Διαχείρισης
της Μάθησης και θα υποβάλει Έκθεση
Πεπραγμένων όπου θα περιγράφονται

τα βήματα που ακολουθήθηκαν από τη

Διάγνωση Αναγκών Μάθησης μέχρι την

Αξιολόγηση της μαθησιακής

δραστηριότητας. 

Η τελευταία δραστηριότητα αφορά
στην πραγματοποίηση διήμερου
εργαστηρίου παρουσίασης των

Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν
συνολικά 30 άτομα: οι Συντονιστές των
Ομάδων Διαχείρισης της Μάθησης,
στελέχη της Ένωσης Δήμων, της
Ένωσης Κοινοτήτων, και λειτουργοί της
ΚΑΔΔ. Εδώ σημειώνεται ότι οι 15
Ομάδες του Δικτύου έχουν γίνει 14
μετά από τη μη επανεκλογή ενός από
τους αιρετούς Συντονιστές. Από το
συγκεκριμένο εργαστήριο αναμένεται
να εξαχθούν πορίσματα σε σχέση με
πιθανά εμπόδια που προκύπτουν κατά
την εφαρμογή του Κύκλου Διαχείρισης
της Μάθησης. Τα πορίσματα του
εργαστηρίου είναι σημαντικά καθώς
κρίνεται ότι η έγκαιρη αντιμετώπιση
των εμποδίων που πιθανόν να
παρουσιαστούν, θα δημιουργήσει
καλύτερες συνθήκες επιτυχίας του
όλου εγχειρήματος.

Η δεύτερη δραστηριότητα, η οποία

είναι και η κύρια δραστηριότητα της

πρωτοβουλίας, αφορά στην εφαρμογή

του Κύκλου Διαχείρισης της Μάθησης

από τις Ομάδες του Δικτύου. Δηλαδή, η

κάθε Ομάδα θα προβεί σε Διάγνωση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Άντρη Χατζηπροκόπη, Διοικητικός Λειτουργός 

To Έργο Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(επιστημονικό προσωπικό και
στελέχη του γραμματειακού,
τεχνικού ή/και άλλου προσωπικού
της κλίμακας αυτής), και (β) στελέχη
κλιμάκων Α8-10-11 ή Α9-11-12
(επιστημονικό προσωπικό, για την
πρόσληψη του οποίου απαιτείται
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Για την υλοποίηση του Έργου, η
ΚΑΔΔ έχει προχωρήσει στη σύναψη
των πιο κάτω επτά Συμβάσεων:

αποτελούν μέλη της διευθυντικής

ομάδας και εμπλέκονται στον

στρατηγικό προγραμματισμό),

(2) μεσοδιευθυντικά στελέχη, κλιμάκων

Α13(ii), Α12(ii) και Α12 (εκτός αυτών

που προέρχονται από τη

συνδυασμένη κλίμακα Α9-11-12), 

(3) επιλογή συμμετεχόντων από τις

εξής κατηγορίες: (α) κατώτερα

διευθυντικά στελέχη κλίμακας Α11(ii)

Το Έργο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για
Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική
Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας
Υπηρεσίας» υλοποιείται από την
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης (ΚΑΔΔ) και
συγχρηματοδοτείται από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την Προγραμματική
Περίοδο 2007 – 2013. Το Έργο
εντάσσεται στις δράσεις του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) 2007-2013 της Κυπριακής
Δημοκρατίας. 

Γενικός στόχος του Έργου είναι η
ουσιαστική αναβάθμιση του
στρατηγικού προγραμματισμού και της
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας
των Οργανισμών (Διοίκηση
Υπουργείου/Τμήμα/Υπηρεσία) της
κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας, μέσω
της παροχής υπηρεσιών μάθησης προς
τα στελέχη της και της επί τόπου
στήριξης για την εφαρμογή της
μάθησης στην πράξη.

Στο Έργο αναμένεται να συμμετάσχουν
περίπου 2500 στελέχη της κυπριακής
Δημόσιας Υπηρεσίας προερχόμενοι
από τρία επίπεδα:

(1) ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά
στελέχη (διευθυντικές ομάδες)
κλίμακας Α14(ii) και άνω (ή και
κλίμακας Α13(ii), στις περιπτώσεις
όπου δεν υπάρχουν στελέχη
κλίμακας Α14(ii) στον Οργανισμό, και
επομένως τα στελέχη της Α13(ii)

Έργο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Στρατηγική, Ηγετική και
Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας»,  2009 – 2015

Μελέτη
Βέλτιστων
Πρακτικών

Διερευνητικές
Αποστολές

Μελών ΚΑΔΔ

Διάγνωση
Αναγκών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Εξ
ω

τε
ρι

κή
 Α
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ολ
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ησ

η

Σχ
εδ
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ου

Επιμόρφωση Αμωτάτων/Ανωτέρων Στελεχών και
υλοποίηση έμπρακτων βελτιωτικών
πρωτοβουλιών στον Οργανισμό τους.

Επιμόρφωση Μεσοδιευθυντικών Στελεχών και
υλοποίηση έμπρακτων βελτιωτικών
πρωτοβουλιών στον Οργανισμό τους.

Επιμόρφωση Κατώτερων Διευθυντικών Στελεχών
και υλοποίηση έμπρακτων βελτιωτικών
πρωτοβουλιών στον Οργανισμό τους.



Πιο κάτω παρατίθενται συνολικά και για τα τρία επίπεδα διευθυντικών στελεχών,
τα κυριότερα αποτελέσματα για κάθε κατηγορία θεμάτων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ανάγκες μάθησης και για
τα τρία επίπεδα
διευθυντικών στελεχών
l Εφαρμογή συστηματικών

μεθόδων αξιολόγησης της
απόδοσης σε όλα τα επίπεδα
του οργανισμού

l Καθορισμός δεικτών
αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητας του
Οργανισμού

l Αναθεώρηση των
διοικητικών διαδικασιών
βάσει της
αποτελεσματικότητάς τους

l Συστηματική
παρακολούθηση των
εξελίξεων

l Καθορισμός αντικειμενικών
κριτηρίων για τις προαγωγές
προσωπικού

l Ανάθεση καθηκόντων σε
μέλη του προσωπικού βάσει
των ικανοτήτων τους

l Προώθηση της συμμετοχής
του προσωπικού στον
σχεδιασμό διαδικασιών
λειτουργίας του οργανισμού

l Καθορισμός αντικειμενικών
κριτηρίων για τις προαγωγές
προσωπικού

l Εκχώρηση εξουσιών στο
προσωπικό

l Αποτελεσματική επικοινωνία
με κοινό για επίλυση
προβλημάτων και διαχείριση
παραπόνων
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(1) «Μελέτη για την Ανάδειξη

Βέλτιστων Πρακτικών στην

Ανάπτυξη Ηγετικών και

Διευθυντικών Στελεχών στην

Ευρωπαϊκή Περιφέρεια», (Δαπάνη

€19.970  πλέον ΦΠΑ). Η Σύμβαση

υπογράφηκε τον Οκτώβριο 2009

και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο

2010 από την εταιρεία

PriceWaterhouseCoopers Ltd. 

Σε πρώτη φάση είχαν μελετηθεί

γενικά οι πρακτικές και εμπειρίες

που εφαρμόζουν οι δημόσιες

διοικήσεις των κρατών – μελών και

τα τοπικά όργανα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης σε σχέση με την

εκπαίδευση και ανάπτυξη ηγετικών

και διευθυντικών στελεχών. Από

αυτές επιλέγηκαν για περαιτέρω

μελέτη πέντε περιπτώσεις: τέσσερα

κράτη – μέλη (Αγγλία, Δανία, Μάλτα

και Πορτογαλία), και η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, και έγιναν επί τόπου

επισκέψεις στις διοικήσεις αυτές

από τον Ανάδοχο. Στη βάση της

διερεύνησης που

πραγματοποιήθηκε, υποβλήθηκαν

εφαρμόσιμες προτάσεις για την

εκπαίδευση και ανάπτυξη

διευθυντικών στελεχών της

κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας.    

(2) «Διάγνωση Αναγκών Μάθησης

των Διευθυντικών Στελεχών της

Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα

Στρατηγικής, Ηγεσίας και

Διεύθυνσης» (Δαπάνη €25.875,

πλέον ΦΠΑ). Η Σύμβαση

υπογράφηκε τον Νοέμβριο 2009 και

ολοκληρώθηκε τον Μάιο 2010 από

την κοινοπραξία CARDET και

INNOVADE. 

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΗΓΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

Σχέδιο διάγνωσης αναγκών

Υλοποίηση σχεδίου / συλλογή δεδομένων

Ανάλυση δεδομένων

Ανάλυση δεδομένων Συγγραφή έκθεσης ανάλυσης πληροφοριών

Συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίου,
συνεντεύξεων, διερευνητικών εργαστηρίων

Συλλογή έκθεσης εφαρμογής σχεδίου και
συλλογής πληροφοριών

Σχεδιασμός μεθοδολογίας Σχεδιασμός και ανάπτυξη
εργαλείων συλλογής δεδομένων

Συγγραφή έκθεσης σχεδίου
διάγνωσης αναγκών μάθησης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Ανάγκες μάθησης και για
τα τρία επίπεδα
διευθυντικών στελεχών
l Δημιουργία κλίματος και

κουλτούρας για προώθηση
αλλαγών/καινοτομίας

l Δημιουργία συνθηκών για
διοικητική βελτίωση 

l Ενθάρρυνση του
προσωπικού για συνεχή
εκπαίδευση

l Σχεδιασμός στρατηγικής
βάσει των αποτελεσμάτων
των αξιολογήσεων του
οργανισμού

l Σύζευξη του στρατηγικού
σχεδιασμού με τις ανάγκες
του προσωπικού

l Διαχείριση χρόνου
l Εξασφάλιση των

απαραίτητων πόρων για
υλοποίηση των αλλαγών
που σχεδιάζονται

ΗΓΕΣΙΑ
Ανάγκες μάθησης και για
τα τρία επίπεδα
διευθυντικών στελεχών
l Χρήση Τεχνολογιών

Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με τρόπο
που να συμβάλλουν στη
βελτίωση της λειτουργίας του
οργανισμού

l Δημιουργία περιβάλλοντος
το οποίο ευνοεί την ομαδική
εργασία και συνεργασία

l Δημιουργία σχέσεων
εμπιστοσύνης μεταξύ των
μελών του προσωπικού και
μεταξύ της ηγεσίας και των
μελών του προσωπικού

l Επιβράβευση των ατομικών
προσπαθειών του
προσωπικού

l Δημιουργία, μετάδοση και
υλοποίηση του οράματος

l Παροχή κινήτρων στο
προσωπικό

l Επίλυση διαφορών μεταξύ
των μελών του προσωπικού

l Μετάδοση και υλοποίηση του
οράματος του οργανισμού
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του Έργου (θέματα Στρατηγικής,
Ηγεσίας και Διεύθυνσης), και (γ) οι
μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται
στα πλαίσια του Έργου για υποστήριξη
των εκπαιδευομένων στην
πραγματοποίηση των βελτιωτικών
πρωτοβουλιών. 

Στόχος των εκπαιδευτικών επισκέψεων
ήταν να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα
του Έργου μέσω της ανάπτυξης της
ικανότητας της ΚΑΔΔ να προωθεί
αποτελεσματικά και σε συνεχή βάση,
μετά την ολοκλήρωση του Έργου, τη
στρατηγική, ηγετική και διευθυντική
ανάπτυξη σε όλο το εύρος της
Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η υλοποίηση των βασικών δράσεων
του Έργου περιλαμβάνει εκπαιδευτικά
προγράμματα για ικανοποίηση των
αναγκών μάθησης των στελεχών των
τριών επιπέδων στους τομείς της
Στρατηγικής, της Διοίκησης και της
Ηγεσίας, τα οποία θα υλοποιηθούν σε
πέντε βασικές διήμερες ενότητες
εκπαίδευσης (modules) για το πρώτο
επίπεδο,  σε τέσσερις διήμερες για το
δεύτερο, και σε μία πενθήμερη για το
τρίτο, χρησιμοποιώντας σύγχρονες
μεθοδολογίες επιμόρφωσης. Σε κάθε
ομάδα εκπαίδευσης συμμετέχουν
περίπου 20 άτομα και στόχος είναι να
καλυφθεί ολόκληρος ο πληθυσμός του

2015 από την κοινοπραξία
PriceWaterhouseCoopers Ltd και
Cyprus International Institute of
Management.

(6) «Σύμβουλος Εξωτερικής
Αξιολόγησης» για αξιολόγηση
όλων των Δράσεων του Έργου από
εξωτερικό σύμβουλο (Δαπάνη
€40.000). Η Σύμβαση αναμένεται να
υπογραφεί εντός του πρώτου
εξαμήνου 2015.

(7) Αυτεπιστασία – «Εκπαιδευτικές
επισκέψεις στελεχών της ΚΑΔΔ
για σκοπούς διασφάλισης
αποτελεσματικής εφαρμογής και
βιωσιμότητας των υπόλοιπων
πτυχών του Έργου» (Δαπάνη
€50.000). Οι επισκέψεις άρχισαν τον
Οκτώβριο 2009 και
ολοκληρώθηκαν το δεύτερο
εξάμηνο 2011.

Στις εν λόγω επισκέψεις τα στελέχη της
ΚΑΔΔ είχαν την ευκαιρία να
εκπαιδευτούν/ενημερωθούν σε θέματα
όπως: (α) η οργάνωση, διαχείριση και
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων
του Έργου, (β) τα μαθησιακά
αντικείμενα των εκπαιδευτικών
δράσεων και των βελτιωτικών
πρωτοβουλιών (work-based projects)
που πραγματοποιούνται στα πλαίσια

(3) «Σύμβουλος Δημοσιότητας
Έργου» (Δαπάνη €114.939, πλέον
ΦΠΑ). Η Σύμβαση υπογράφηκε τον
Μάρτιο 2010 και θα ολοκληρωθεί
τον Αύγουστο 2015 από την
εταιρεία MARKETWAY LTD.

Στα πλαίσια της Σύμβασης
αναπτύχθηκε ένα αναλυτικό Σχέδιο
Δράσης, το οποίο παρουσιάζει μια
ολοκληρωμένη επικοινωνιακή
στρατηγική σύμφωνα και με τις
υποχρεώσεις της ΚΑΔΔ, ως
αναθέτουσας Αρχής. Μεταξύ
άλλων, το Σχέδιο Δράσης
περιλαμβάνει ενέργειες
δημοσιότητας και διαφημιστικής
προβολής του Έργου στα ΜΜΕ,
οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων
ενεργειών προώθησης, (όπως
συνέδρια και ημερίδες), παραγωγή
ενημερωτικών εντύπων και
εκτύπωση επιστημονικής σειράς
εκδόσεων.

(4) «Τεχνικός Σύμβουλος Έργου» για
τη συνεχή υποστήριξη της ΚΑΔΔ
στην παρακολούθηση του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου του
Έργου και του συμφωνηθέντος
χρονοδιαγράμματος υλοποίησής
του (Δαπάνη €219.600, πλέον ΦΠΑ).
Η Σύμβαση υπογράφηκε τον Ιούλιο
2010 και θα ολοκληρωθεί τον
Νοέμβριο 2015 από την
κοινοπραξία Deloitte Ltd και 
ITMC A.E.

(5) «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και
Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων
Μάθησης για τα Διευθυντικά
Στελέχη των τριών επιπέδων της
κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας,
σε θέματα Στρατηγικής, Ηγεσίας
και Διοίκησης» (Δαπάνη
€1.998.500, πλέον ΦΠΑ). Η Σύμβαση
υπογράφηκε τον Φεβρουάριο 2012
και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΗΓΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
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των βελτιωτικών πρωτοβουλιών και
των τριών επιπέδων σε ένα Οργανισμό,
θα συνδέονται μεταξύ τους και όλες
μαζί θα συνθέτουν μια συνολική
διαδικασία στρατηγικού και
επιχειρησιακού προγραμματισμού
στον Οργανισμό.

Στα πλαίσια της υλοποίησης των
βελτιωτικών πρωτοβουλιών, σε κάθε
Οργανισμό οργανώνεται σειρά
εργαστηρίων με τη συμμετοχή
στελεχών από διαφορετικά επίπεδα
του Οργανισμού. Στόχος είναι να
γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις, να
ανταλλαγούν απόψεις και να
καταρτιστούν προτάσεις με βάση τα
στάδια των βελτιωτικών
πρωτοβουλιών των στελεχών του
Οργανισμού. 

(Coaching – Mentoring), θα
προβαίνουν στον σχεδιασμό
βελτιωτικών πρωτοβουλιών (ομαδικές
κατά Οργανισμό για το πρώτο επίπεδο
και ατομικά για το δεύτερο και τρίτο),
τις οποίες θα υλοποιούν στους
Οργανισμούς τους μετά την
ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.

Οι βελτιωτικές πρωτοβουλίες
αποσκοπούν στην εφαρμογή
πρακτικών στρατηγικού μάνατζμεντ
και διοίκησης βάσει των στόχων που
τέθηκαν από τον κάθε Οργανισμό της
Δημόσιας Υπηρεσίας. Οι πρωτοβουλίες
του κάθε επιπέδου συμμετεχόντων θα
σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται
παράλληλα και σε συνάρτηση με τις
εκπαιδευτικές ενότητες για το επίπεδο
αυτό. Οι δράσεις και τα αποτελέσματα

πρώτου επιπέδου, ολόκληρος ο
πληθυσμός του δεύτερου επιπέδου και
περίπου 1600 άτομα από το τρίτο
επίπεδο, τα οποία θα επιλεγούν από
τους ίδιους τους Οργανισμούς.

Η θεματολογία των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων επικεντρώνεται στους
πιο κάτω τομείς:

l Στρατηγική, ηγεσία και διοίκηση
στη Δημόσια Διοίκηση

l Στρατηγική κατεύθυνση του
Οργανισμού

l Μέθοδοι και εργαλεία στρατηγικής
και διοίκησης 1

l Μέθοδοι και εργαλεία στρατηγικής
και διοίκησης 2

l Ηγεσία

l Ηθική και δεοντολογία

l Διαχείριση προσωπικού

l Διοίκηση ομάδων

l Αποτελεσματική επικοινωνία

l Εισαγωγή στην καινοτομία και
δημιουργική σκέψη

Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης, με τη μεθοδολογία
Μάθηση μέσα από Δράση με τη
βοήθεια ομάδων αλληλοϋποστήριξης
(Action Learning Set) και μέσω της
Συμβουλευτικής Καθοδήγησης

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΗΓΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
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Αναμενόμενα αποτελέσματα
(α) Η υλοποίηση του Έργου θα συμβάλει στην εμπέδωση «κουλτούρας διά βίου μάθησης» στα στελέχη της κυπριακής

Δημόσιας Υπηρεσίας, ενισχύοντας σε σημαντική έκταση τη στρατηγική, διοικητική και ηγετική ικανότητα της
Διοίκησης μέσω της παροχής της αναγκαίας μάθησης και στήριξης στους Οργανισμούς και τα στελέχη της. Οι
συμμετέχοντες στα προγράμματα εκπαίδευσης και στις βελτιωτικές πρωτοβουλίες θα βελτιώσουν σημαντικά τις
δεξιότητές τους στους τομείς της στρατηγικής, διοικητικής και ηγετικής ικανότητας.

(β) Η ορθολογική εφαρμογή των βελτιωτικών πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια του Έργου θα εξασφαλίσει σε κάθε
Οργανισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας έμπρακτη υιοθέτηση στρατηγικού μάνατζμεντ (καθορισμός οράματος,
αποστολής και στόχων, εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, χρήση δεικτών απόδοσης), αξιοποιώντας καινοτόμα
εργαλεία του σύγχρονου μάνατζμεντ. 

(γ) Η υλοποίηση του Έργου θα επιτρέψει στην ΚΑΔΔ να αναβαθμίσει και να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές της
ικανότητες ώστε να προωθήσει αποτελεσματικά το πρόγραμμα στρατηγικής, διευθυντικής και ηγετικής ανάπτυξης
στα στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας, τόσο κατά τη διάρκεια του Έργου όσο και μεταγενέστερα, υποστηρίζοντας
ιδίως τις προσπάθειες των ανώτατων στελεχών για διατήρηση και συνεχή προσαρμογή των μεθόδων του
στρατηγικού μάνατζμεντ στους Οργανισμούς τους. Παράλληλα, η ΚΑΔΔ θα αξιοποιήσει τα πορίσματα της μελέτης
που θα εκπονηθεί κατά τη διάρκεια του Έργου (Μελέτη για την Ανάδειξη Βέλτιστων Πρακτικών στην Ανάπτυξη
Ηγετικών και Διευθυντικών Στελεχών των Δημοσίων Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας), για να προωθήσει
σύγχρονες πρακτικές ανάπτυξης ηγετικών και διευθυντικών στελεχών καθώς και τη χρησιμοποίηση εργαλείων
διαχείρισης ποιότητας των δημοσίων Οργανισμών.              

(δ) Μέσα από την εμπλοκή των Πυρήνων Μάθησης ως κύριων συνδέσμων των Οργανισμών με την ΚΑΔΔ και τους
σχετικούς Ανάδοχους, θα ενισχυθεί η τεχνογνωσία τους καθώς και ο ρόλος τους ως μηχανισμοί συστηματικής
διαχείρισης της μάθησης και ανάπτυξης στους Οργανισμούς τους τόσο κατά τη διάρκεια του Έργου όσο και
μεταγενέστερα.

2. Από την Καθοδηγητική Επιτροπή
Έργου, η οποία δίδει τις
κατευθυντήριες γραμμές για το
Έργο, όπως και την τελική έγκριση
για τα παραδοτέα της κάθε Νομικής
Δέσμευσης που έχουν υποβληθεί
από την Ομάδα Υλοποίησης. Η
έγκριση αυτή είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την ενεργοποίηση
της διαδικασίας πληρωμής. 

3. Από τον εξωτερικό συνεργάτη
διαχειριστικής υποστήριξης
(Τεχνικό Σύμβουλο Έργου), ο
οποίος υποστηρίζει διαχειριστικά,
λογιστικά και γραμματειακά τον
υπεύθυνο Έργου και την υπόλοιπη
Ομάδα Υλοποίησης της ΚΑΔΔ στη
διεκπεραίωση του συνόλου των
παραπάνω εργασιών και
υποχρεώσεων.

και θα την ενσωματώσουν κατά την
ολοκλήρωση της δικής τους
πρωτοβουλίας. 

Η διαχείριση του Έργου
πραγματοποιείται:

1. Από την Ομάδα Υλοποίησης, η
οποία αποτελείται από τον
υπεύθυνο Έργου και τα στελέχη
διαχείρισης που ανήκουν στην
ΚΑΔΔ. Η Ομάδα Υλοποίησης
παρακολουθεί τις Νομικές
Δεσμεύσεις ως προς την
εκπλήρωση των όρων και την
τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
υλοποίησής τους, παραλαμβάνει τα
παραδοτέα, ελέγχει την επάρκεια
και την ορθότητά τους και τα
υποβάλλει με σχετική εισήγηση
στην Καθοδηγητική Επιτροπή
Έργου προς έγκριση.

Τα εργαστήρια αυτά συντονίζονται από
τον Καθοδηγητή που έχει οριστεί για
τον κάθε Οργανισμό. Για τα επίπεδα 1
και 2, ο Καθοδηγητής του Οργανισμού
έχει συναντήσεις καθοδήγησης σε
ατομικό επίπεδο για στήριξη των
στελεχών στα πλαίσια του
προγράμματος. Oι βελτιωτικές
πρωτοβουλίες των συμμετεχόντων
στον κάθε Οργανισμό συνδέονται
άμεσα μεταξύ τους, εφόσον όλες οι
πρωτοβουλίες των επιπέδων 2 και 3
πηγάζουν και υποστηρίζουν τα
αποτελέσματα της ομαδικής
βελτιωτικής πρωτοβουλίας της
διευθυντικής ομάδας του Οργανισμού
(επίπεδο 1). Ως εκ τούτου, τα στελέχη
του κάθε επιπέδου παρακολουθούν
την πρόοδο των βελτιωτικών
πρωτοβουλιών του πιο κάτω επιπέδου

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΗΓΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
http://www.capa-stratigesia.org.cy
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«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού
και Προσαρμοστικότητα» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο
και Κοινωνική Συνοχή 2007-2013»). 

Το Έργο αναμένεται να συμβάλει άμεσα
στην εξυπηρέτηση της Στρατηγικής
Κατευθυντήριας Γραμμής 3.4.
«Διοικητικές Ικανότητες», που
εντάσσεται στην Προτεραιότητα 3
«Περισσότερες και Καλύτερες Θέσεις
Εργασίας», όπως επίσης και στην
εκπλήρωση της θεματικής
προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι,
Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή»
του ΕΣΠΑ 2007-2013, εξυπηρετώντας
άμεσα τον Ειδικό Στόχο 5
«Ενδυνάμωση της Διοικητικής
Ικανότητας του Δημόσιου Τομέα». 

Παράλληλα, συμβάλλει λόγω του
περιεχομένου του, στην επίτευξη των
στόχων του Εθνικού Προγράμματος

συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά

15% από εθνικούς πόρους. 

Το Έργο εντάσσεται στις δράσεις του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 της
Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί
παρέμβαση που χρηματοδοτείται από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο
και Κοινωνική Συνοχή» με δικαιούχο
την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού, Υπουργείο
Οικονομικών). 

Το Έργο αποτελεί βασικό μηχανισμό
εκπλήρωσης του Ειδικού Στόχου
«Αναβάθμιση της Διοικητικής
Ικανότητας του Δημόσιου Τομέα και
των Παρεχόμενων Υπηρεσιών», που
είναι ένας από τους τρεις ειδικούς
στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 1

Η Κυπριακή  Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης (ΚΑΔΔ) είναι ο φορέας που
έχει την ευθύνη για τη συνεχή
βελτίωση της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας και γενικότερα
τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας
Διοίκησης προς όφελος του πολίτη,
κυρίως μέσω της ανάπτυξης και
εφαρμογής της Πολιτικής Μάθησης. Ως
εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να μας
αφήσει ασυγκίνητους η πρόκληση και
η ανάγκη για ενίσχυση της διοικητικής
και ηγετικής ικανότητας των
Οργανισμών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μέσω του
σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός
ολοκληρωμένου πλάνου μαθησιακών
δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση
αυτή. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η πιο άμεση
μορφή επαφής του πολίτη με τη
Δημόσια Διοίκηση και σε συνεργασία
με την Ένωση Δήμων Κύπρου και την
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου αλλά και με
τη στήριξη του Υπουργείου
Οικονομικών και του Υπουργείου
Εσωτερικών, η ΚΑΔΔ ανέλαβε τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση του
Έργου με τίτλο «Εκπαίδευση για την
Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής
Ικανότητας στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ο
προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται
στα €2.042.576, ποσό το οποίο

Μάριος Κωνσταντίνου, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α’ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

To Έργο Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έργο «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής
Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
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Νομικές Δεσμεύσεις και
υλοποίηση 

Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου

έχουν σχεδιαστεί επιμέρους δράσεις οι

οποίες έχουν μεταφραστεί σε επτά

Νομικές Δεσμεύσεις. Για την υλοποίηση

των δράσεων έχει ακολουθηθεί η

διαδικασία της προκήρυξης

προσφορών με ανοικτούς

Διαγωνισμούς σε κάθε περίπτωση και η

υπογραφή Συμβολαίων παραχώρησης

υπηρεσιών από εταιρίες – κοινοπραξίες

του ιδιωτικού τομέα. Πιο κάτω

παρουσιάζονται συνοπτικά οι δράσεις

και το στάδιο υλοποίησης στο οποίο

βρίσκονται:

1. Τεχνικός Σύμβουλος Έργου

(Νομική Δέσμευση 1): 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της

Νομικής Δέσμευσης 1, η ΚΑΔΔ

προχώρησε στη σύναψη Σύμβασης με

την κοινοπραξία Deloitte και ITMC S.A.

για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού

Συμβούλου. Οι υπηρεσίες προνοούσαν

την παροχή τεχνικής διαχειριστικής

υποστήριξης προς την ΚΑΔΔ,  συνεχή

υποστήριξή της στην παρακολούθηση

του φυσικού και οικονομικού

αντικειμένου του Έργου και του

συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος

εκπαίδευση, αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών των συμμετεχόντων. 

Εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν
συνολικά 1500 στελέχη (αιρετά και
υπηρεσιακά) των ΟΤΑ από τις
ακόλουθες κατηγορίες: Δήμαρχοι,
Κοινοτάρχες, Γραμματείς Δήμων,
Γραμματείς Κοινοτήτων, Δημοτικοί και
Κοινοτικοί Σύμβουλοι, προσωπικό
Δήμων και Κοινοτήτων και νομικά
πρόσωπα που εποπτεύονται από
αυτούς, στελέχη της Ένωσης Δήμων
Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων
Κύπρου και λειτουργοί της ΚΑΔΔ.

Αναμένεται ότι η υλοποίηση του Έργου
θα συμβάλει στην εμπέδωση
«κουλτούρας συνεχούς μάθησης και
ανάπτυξης» στα στελέχη των ΟΤΑ και
στην ενίσχυση της ικανότητας των
Οργανισμών να υλοποιούν σύνθετα
προγράμματα και πολιτικές τοπικού
ενδιαφέροντος, οδηγώντας σταδιακά
στην αναβάθμιση της ποιότητας των
υπηρεσιών που παρέχονται στους
πολίτες. Η υλοποίηση του Έργου
ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 και
η συνολική διάρκεια του είναι 54 μήνες.
Τα αποτελέσματα αναμένεται να
επιτευχθούν μέσα από την υλοποίηση
συγκεκριμένων Συμβάσεων που
προκηρύσσει η ΚΑΔΔ μέσα από
ανοικτούς Διαγωνισμούς.  

Μεταρρύθμισης για τη Στρατηγική της
Λισαβόνας «Περαιτέρω Ανάπτυξη του
Ανθρώπινου Δυναμικού» και
«Προώθηση της Διά Βίου Μάθησης»,
καθώς και στην εξυπηρέτηση της
Ολοκληρωμένης Κατευθυντήριας
Γραμμής 23 «Να αυξηθούν και να
βελτιωθούν οι επενδύσεις σε
ανθρώπινο κεφάλαιο» και της
Ολοκληρωμένης Κατευθυντήριας
Γραμμής 24 «Να προσαρμοσθούν τα
συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως
προς τις δεξιότητες» για την Ανάπτυξη
και την Απασχόληση. 

Επιπρόσθετα, αποτελεί βασικό
μηχανισμό εφαρμογής του Άξονα
Προτεραιότητας 1 «Προώθηση
Πρόσβασης και Συμμετοχής Όλων στη
Διά Βίου Μάθηση» της Εθνικής
Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης στην
Κυπριακή Δημοκρατία (Γραφείο
Προγραμματισμού, Νοέμβριος 2007),
εξυπηρετώντας σε σημαντική έκταση
τους στόχους της Κατηγορίας
Δράσεων 4 «Προώθηση της Διά Βίου
Μάθησης στον Δημόσιο Τομέα».

Στόχος του Έργου,
επωφελούμενοι  και
αναμενόμενα αποτελέσματα

Γενικός στόχος του Έργου είναι η
ενίσχυση της διοικητικής και ηγετικής
ικανότητας των ΟΤΑ της Κύπρου μέσω
εκπαίδευσης και στήριξης των
στελεχών τους, αιρετών και
υπηρεσιακών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα
από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα
παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν την
ανάδειξη και τεκμηρίωση των
υφιστάμενων αδυναμιών στους τομείς
της διοίκησης και της μάθησης, την
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος εκπαίδευσης και τον
σχεδιασμό, συνδεδεμένων με την

ΕΡΓΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
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διοικητικής και ηγετικής ικανότητας
στους ΟΤΑ. Θα γίνει ιεράρχηση και
ανάδειξη, στη βάση κριτηρίων, των
βέλτιστων πρακτικών και θα
υποβληθούν προτάσεις που είναι
σχετικές με τους ΟΤΑ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και που μπορούν να
εφαρμοστούν σε αυτούς. Η υλοποίηση
της ανατέθηκε μέσω Σύμβασης στο
Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας
ΕΠΕ, εφαρμόστηκε σε τρία στάδια με
συνολική διάρκεια πέντε μηνών και
ολοκληρώθηκε την 1 Μαρτίου 2010.

l Στάδιο 1: Μελέτη και καταγραφή
περιπτώσεων πρακτικών που
ακολουθούνται σε κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την
εκπαίδευση και ανάπτυξη της
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας
στους ΟΤΑ. Ιεράρχηση και ανάδειξη,
στη βάση κριτηρίων, των βέλτιστων
πρακτικών. Μελετήθηκαν
συστήματα από 13 χώρες. 

l Στάδιο 2: Επιλογή βέλτιστων

πρακτικών από την Ελλάδα και το

και Δημοσιότητας που εξέδωσε η
Διαχειριστική Αρχή. Επιπρόσθετα, ο
Σύμβουλος έχει την ευθύνη της
τυπογραφικής επιμέλειας και
εκτύπωσης επιστημονικής σειράς
εκδόσεων σε θέματα ανάπτυξης της
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας
των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και της δημιουργίας
ιστοσελίδας του Έργου. Η εν λόγω
Σύμβαση έχει διάρκεια 45 μήνες και θα
ολοκληρωθεί στις 30 Ιανουαρίου 2014.

3. Έρευνα για τις πρακτικές που
ακολουθούνται στα κράτη – μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
εκπαίδευση και ανάπτυξη της
διοικητικής και ηγετικής
ικανότητας στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νομική
Δέσμευση 2): 

Σκοπός της Δράσης ήταν η μελέτη και
η καταγραφή πρακτικών που
ακολουθούνται στα κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την
εκπαίδευση και ανάπτυξη της

υλοποίησής του, ετοιμασία εγγράφων

προσφοράς και συνδρομή σε θέματα

συμβάσεων προμηθειών και

υπηρεσιών, συμβολή στην επιμέλεια

εκδόσεων στα πλαίσια του Έργου, και

εσωτερική αξιολόγηση των

δραστηριοτήτων του. Η διάρκεια της

Σύμβασης ήταν 36 μήνες και

ολοκληρώθηκε στις 18 Ιανουαρίου

2013. 

2. Σύμβουλος Δημοσιότητας του

Έργου (Νομική Δέσμευση 5): 

Για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου

Δημοσιότητας, η ΚΑΔΔ προχώρησε στη

σύναψη Σύμβασης με την εταιρία

MARKETWAY LTD.  Μέσα από

αναλυτικό Σχέδιο Δράσης υλοποιείται

μια ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή

Στρατηγική του Έργου σύμφωνα με τις

πρόνοιες των άρθρων 8 και 9 του

Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και τις

υποχρεώσεις των Δικαιούχων που

απορρέουν από τον Οδηγό για τη

Διενέργεια Δράσεων Πληροφόρησης
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του Δημοκρατικού Δομημένου
Διαλόγου και σε αυτά συμμετείχαν
εκπρόσωποι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από όλες τις επαρχίες.
Μέσα από αυτά έγινε εξαγωγή
πορισμάτων με τη βοήθεια
εξειδικευμένου ηλεκτρονικού
εργαλείου σε σχέση με τα προβλήματα
και τις ανάγκες που υπάρχουν στους
Οργανισμούς αυτούς σε θέματα
Διοίκησης και Ηγεσίας. Στη συνέχεια
ανιχνεύθηκαν, ιεραρχήθηκαν και
κατηγοριοποιήθηκαν οι γενεσιουργές
αιτίες των προβλημάτων και των
αναγκών που δημιουργούνται και έγινε
διερεύνηση ως προς το ποια και κατά
πόσο αυτά μπορούν να ξεπεραστούν
μέσω μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Κατά το τρίτο και τελικό στάδιο της
Διάγνωσης, έγινε η σύνδεση και
σύνθεση της  παραχθείσας γνώσης από
τις προσωπικές συνεντεύξεις και από τα
εργαστήρια Δομημένου Δημοκρατικού
Διαλόγου ώστε να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα για το ποιες είναι οι
πραγματικές ανάγκες Μάθησης και
Ανάπτυξης των στελεχών της
κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αφού μελετήθηκαν και αναλύθηκαν οι
ανάγκες Mάθησης και Aνάπτυξης που
προέκυψαν, έγινε περαιτέρω ανάλυση
και ταυτοποίηση των αναγκών αυτών
ανά ομάδα στελεχών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης καθώς και ιεράρχηση
ως προς τη σημαντικότητά τους.
Ενδεικτικά, διαγνώστηκαν ανάγκες
μάθησης σε σχέση με τη στρατηγική
και το όραμα των ΟΤΑ, την οργανωτική
δομή τους, τη γνώση της οικείας
νομοθεσίας από τα στελέχη τους,
θέματα που άπτονται της διαχείρισης
προσωπικού, τη γραφειοκρατία, τις
σχέσεις με τους πολίτες και άλλους
εμπλεκόμενους φορείς, τις συνεργασίες
σε περιφερειακό επίπεδο κ.ά.

αναβάθμιση της αποδοτικότητας
των ΟΤΑ αλλά και των στελεχών
τους.

4. Διάγνωση αναγκών Μάθησης και
Ανάπτυξης στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νομική
Δέσμευση 3): 

Ένα από τα ουσιαστικά μέρη του Έργου
ήταν η διάγνωση και τεκμηρίωση, με
επιστημονικό τρόπο, των αναγκών
Μάθησης και Ανάπτυξης που έχουν τα
στελέχη των ΟΤΑ στην Κύπρο, κυρίως
σε θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας. Μέσα
από την τεκμηρίωση, εξαγωγή και
ιεράρχηση των πορισμάτων,
προέκυψαν εισηγήσεις για το πώς
αυτές οι ανάγκες μπορούν να
ικανοποιηθούν μέσα από εκπαιδευτικά
προγράμματα.  

Σε πρώτη φάση διεξήχθησαν
προσωπικές συνεντεύξεις με
επικεφαλής ΟΤΑ και με επικεφαλής
εμπλεκομένων Οργανισμών σε θέματα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εντοπισμό
αναγκών Μάθησης και Ανάπτυξης σε
θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας.
Ολοκληρώθηκαν συνολικά 36
συνεντεύξεις. Λόγω του μεγάλου
αριθμού Δήμων και Κοινοτήτων η
διεξαγωγή των προσωπικών
συνεντεύξεων ήταν δειγματοληπτική
και οι Οργανισμοί επιλέγηκαν με τέτοιο
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
γεωγραφική διασπορά σε ολόκληρη
την επικράτεια της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι για την
επιλογή των Οργανισμών λήφθηκε
υπόψη το γεγονός της ύπαρξης
διαφορετικού μεγέθους Οργανισμών
τόσο μεταξύ των Δήμων όσο και
μεταξύ των Κοινοτήτων. 

Κατά το δεύτερο στάδιο της
Διάγνωσης, διεξήχθηκαν 10 διήμερα
εργαστήρια με τη χρήση της μεθόδου

Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνοντας
υπόψη τη σχετικότητά τους με την
κυπριακή πραγματικότητα και
περαιτέρω διερεύνηση και ανάλυσή
τους μέσω των επί τόπου
επισκέψεων.  

l Στάδιο 3: Υποβολή εισηγήσεων
προς την ΚΑΔΔ για τη δυνατότητα
προσαρμογής στο κυπριακό
μοντέλο, στοιχείων/πρακτικών από
τις πιο πάνω περιπτώσεις. 

Κύρια συμπεράσματα από την
ολοκλήρωση της Δράσης 3 

l Η αποτελεσματικότητα των
διαδικασιών επιμόρφωσης των
στελεχών ΟΤΑ απαιτεί και
προϋποθέτει τη λειτουργία ενός
εθνικού ή περιφερειακού
δομημένου συστήματος, το οποίο
εξασφαλίζει μέσω αξιόπιστων και
βιώσιμων μηχανισμών την παροχή
υπηρεσιών
επιμόρφωσης/κατάρτισης με
διάρκεια, συχνότητα, ποιότητα,
ευρύτητα κάλυψης (τόσο
γεωγραφική, όσο και σε επίπεδο
υπηρεσιακών βαθμίδων και
ειδικοτήτων) και τη δίκαιη
μεταχείριση των ωφελούμενων
(ισότιμη πρόσβαση στη γνώση
μέσω εφαρμογής ομοιόμορφων
κριτηρίων και διαδικασιών).

l Η απουσία ενός παρόμοιου
συστήματος και η παροχή
υπηρεσιών
επιμόρφωσης/κατάρτισης μέσω
αποσπασματικών και μεμονωμένων
εκπαιδευτικών δράσεων
υπονομεύει τον θετικό αντίκτυπο
της γνώσης και μακροπρόθεσμα
αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στον
εκσυγχρονισμό και στην
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Προσωπικές Συνεντεύξεις. Ερωτήθηκαν συνολικά 41 άτομα:
l 7 Δήμαρχοι, 11 Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων
l 7 Δημοτικοί Γραμματείς, 9 Γραμματείς Κοινοτικών Συμβουλίων
l 1 Μέσο-διευθυντικό στέλεχος Δήμου
l 6 Στελέχη άλλων εμπλεκόμενων φορέων

Εργαστήρια Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου:
Πραγματοποιήθηκαν 10 εργαστήρια σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου
με την ενεργή συμμετοχή συνολικά 207 αιρετών  και μόνιμων στελεχών από όλες
τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παραδοτέο: Έκθεση Αναγκών Μάθησης και Ανάπτυξης για τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

l Καταγραφή των αναγκών που υπάρχουν σε θέματα Διοικητικής και Ηγετικής ικανότητας

l Ιεράρχησή τους ως προς τη σημαντικότητά τους

l Υποβολή εισηγήσεων
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Δήμαρχοι Πρόεδροι Κοινοτικών
Συμβουλίων

Δημοτικοί και
Κοινοτικοί
Σύμβουλοι

Γραμματείς

Προϊστάμενοι
Υπηρεσιών –

Μεσοδιευθυντικό
προσωπικό

Λοιπό
προσωπικό

l Εκπαίδευση στη
διαμόρφωση οράματος για
τον Δήμο 

l Διαμόρφωση κουλτούρας
και νοοτροπίας που να
ενθαρρύνει την ανάληψη
πρωτοβουλιών 

l Διαχείριση οικονομικών
πόρων 

l Διαχείριση προσωπικού 
l Διαχείριση χρόνου,

ταξινόμηση και ιεράρχηση
προτεραιοτήτων 

l Επιλογή και πρόσληψη
προσωπικού 

l Επικοινωνία των
αποφάσεων του Συμβουλίου
στο προσωπικό 

l Διαχείριση και αξιολόγηση
έργων

l Εκπαίδευση στη διαμόρφωση
οράματος για την κοινότητα

l Διαμόρφωση κουλτούρας και
νοοτροπίας που να ενθαρρύνει
την ανάληψη πρωτοβουλιών
και ευθυνών καθώς και το
ομαδικό πνεύμα 

l Διαχείριση οικονομικών πόρων
σε σχέση με τις περιορισμένες
αρμοδιότητες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης 

l Κατάρτιση σε θέματα
νομοθεσίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας

l Διαχείριση προσωπικού 
l Κατάρτιση σε θέματα

επικοινωνίας και συμπεριφοράς 
l Οργάνωση εργασίας 
l Διαχείριση χρόνου, ταξινόμηση

και ιεράρχηση προτεραιοτήτων

l Επικοινωνία,
συνεργασία και
ανάπτυξη ομαδικού
πνεύματος   

l Διαχείριση και
αξιολόγηση έργων

l Γνώση της νομοθεσίας
l Γνώση νομοθετικού

πλαισίου, καθηκόντων
συμβούλων, δημάρχων
και κοινοταρχών

l Τρόποι συνεργασίας
μεταξύ πολλών μικρών
κοινοτήτων

l Δεοντολογία και
αξιοκρατία

l Διαχείριση
συγκρούσεων 

l Επαγγελματική και
ηθική συμπεριφορά

l Επικοινωνία, συνεργασία
και ομαδικότητα

l Εκπαίδευση στον
προγραμματισμό των
καθημερινών εργασιών

l Καταγραφή, εξέταση και
επίλυση προβλημάτων

l Διαχείριση συνεδριάσεων
και καταγραφή
πρακτικών

l Διαχείριση προσωπικού 
l Εκπαίδευση σε οικονομικά

θέματα 
l Εκπαίδευση και

καθοδήγηση προσωπικού 
l Αξιολόγηση προσωπικού 
l Εναλλακτικοί τρόποι

επικοινωνίας μεταξύ
τοπικών Αρχών και της
κοινωνίας

l Επικοινωνία, συνεργασία
και ομαδικότητα

l Διαχείριση δύσκολων
περιπτώσεων

l Διαχείριση συγκρούσεων
l Τρόποι εξεύρεσης

Ευρωπαϊκών κονδυλίων
l Δημιουργία και υλοποίηση

στρατηγικής και πλάνου
επικοινωνίας της
στρατηγικής /οράματος
στο προσωπικό και στους
πολίτες

l Συνεχής επιμόρφωση σε
θέματα νομοθεσίας και
κανονισμών

l Διαπραγματευτικές
ικανότητες 

l Σωστή διαχείριση
διαδικασιών 

l Διαχείριση και αξιολόγηση
έργων

l Επικοινωνία,
συνεργασία και
ομαδικότητα 

l Εξυπηρέτηση
πολιτών 

l Οργάνωση εργασιών 
l Διαχείριση χρόνου
l Γνώση των σχετικών

νομοθεσιών και των
κανονισμών 

l Καταγραφή και
αντιμετώπιση
προβλημάτων και
παραπόνων 

l Χρήση τεχνολογίας
και ηλεκτρονικών
υπολογιστών 

l Γραπτή επικοινωνία
(σύνταξη επιστολών
και υπομνημάτων)
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Δικτύου με την υιοθέτηση

παρεμβάσεων που μπορούν να

χρηματοδοτηθούν από πόρους του

Έργου. Στην πρόταση αυτή

ανταποκρίθηκε άμεσα η ΚΑΔΔ

σχεδιάζοντας συγκεκριμένη

πρωτοβουλία, η οποία παρουσιάζεται

εξειδικευμένα σε άλλο σημείο της

παρούσας έκδοσης.  

6. Δραστηριότητες Μάθησης και
Σχεδιασμός Αναπτυξιακών
Πρωτοβουλιών από τους
Συμμετέχοντες για Εφαρμογή
στον Χώρο Εργασίας (Νομική

Δέσμευση 4): 

Η Δράση αυτή που αποτελεί το κύριο

μέρος του Έργου, έχει διάρκεια 28

μήνες και η υλοποίησή της έχει

αναληφθεί μέσω Σύμβασης από την

κοινοπραξία Educational Excellence

Corporation Ltd (EDEX) - Ινστιτούτο

Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ (ΙΚΚ).

Η  Σύμβαση «Μαθησιακές

Δραστηριότητες σε θέματα Διοίκησης

και Ηγεσίας για τους Οργανισμούς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» αφορά στον

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την

IV. Διεξαγωγή πενθήμερης

εκπαιδευτικής αποστολής στον

φορέα South East Employers του

Ηνωμένου Βασιλείου και διεξαγωγή

εκπαιδευτικού εργαστηρίου

Μάθησης μέσα από Δράση (Action

Learning) με τη συμμετοχή των

Συντονιστών και στελεχών της

Ένωσης Δήμων Κύπρου, της

Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και

λειτουργών της ΚΑΔΔ.

V. Διάχυση μάθησης στα λοιπά μέλη

του Δικτύου μέσα από επαρχιακές

συναντήσεις.

VI. Ημερίδα για την παρουσίαση του

Δικτύου. 

Με την ολοκλήρωση της Δράσης

διαφάνηκε πως η εμπειρία λειτουργίας

του Δικτύου επιβεβαιώνει το

συμπέρασμα της Σύμβασης της

Έρευνας, ότι δηλαδή η

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών

επιμόρφωσης των στελεχών ΟΤΑ

επιβάλλει τη λειτουργία ενός εθνικού ή

περιφερειακού δομημένου

συστήματος. Κατ’ επέκταση προτάθηκε

η άμεση πρακτική υποστήριξη του

Η συγκεκριμένη Δράση υλοποιήθηκε

σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την

κοινοπραξία CIIM – CYPRUS

NEUROSCIENCE AND TECHNOLOGY

INSTITUTE – PWC και ολοκληρώθηκε

επιτυχώς στις 10 Μαρτίου 2010.

5. Δίκτυο Υποστήριξης των
Διαδικασιών Διαχείρισης της
Μάθησης (Νομική Δέσμευση 6): 

Στόχος ήταν η δημιουργία Δικτύου που

θα υποστηρίζει τις διαδικασίες

διαχείρισης της μάθησης στους ΟΤΑ.

Εκτιμάται ότι βραχυπρόθεσμα, η

ύπαρξη τέτοιου Δικτύου θα βοηθήσει

στην αποτελεσματική υλοποίηση και

επίτευξη των στόχων του Έργου και

μακροπρόθεσμα, θα διασφαλίσει τη

διατηρησιμότητα και βιωσιμότητα των

αποτελεσμάτων του. Την ευθύνη για

την υλοποίηση της Δράσης ανέλαβε

μέσω Σύμβασης με την ΚΑΔΔ, η

κοινοπραξία Ινστιτούτο Κοινωνικής

Καινοτομίας ΕΠΕ – Κέντρο

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής

Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ) Λτδ. Η διάρκεια της

Σύμβασης ήταν επτά μήνες και

ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 16

Απριλίου 2011.  Ο στόχος επιτεύχθηκε

μέσω των παρακάτω ενεργειών:

I. Επιλογή 100 μελών Δικτύου

(επιλεγμένα στελέχη από τους ΟΤΑ

και στελέχη της Ένωσης Δήμων

Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων

Κύπρου και λειτουργοί της ΚΑΔΔ).

II. Υλοποίηση πέντε πενθήμερων

εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε

θέματα Διαχείρισης της Μάθησης

για την εκπαίδευση των

επιλεγμένων μελών.

III. Καταμερισμός των μελών σε 15

ομάδες και επιλογή ενός

Συντονιστή από κάθε ομάδα. 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
http://www.localgovernmentlearning.org.cy

Οργανισμούς και γενικότερα στο

περιβάλλον της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. Η εν λόγω αξιολόγηση

θα ανατεθεί υπό μορφή Σύμβασης

κατόπιν ανοικτού Διαγωνισμού, με

διάρκεια υλοποίησης τεσσάρων μηνών.  

Εν κατακλείδι, τονίζεται για άλλη μια

φορά η σημαντικότητα του όλου

εγχειρήματος, αφού είναι η πρώτη

φορά που προσφέρονται εκπαιδευτικά

προγράμματα για τους ΟΤΑ της

Κυπριακής Δημοκρατίας κατά ένα

συστηματικό, δομημένο και

οργανωμένο τρόπο που να

ανταποκρίνεται στις πραγματικές

ανάγκες των στελεχών τους. Ενώ

λοιπόν οδεύουμε προς την

ολοκλήρωση των μαθησιακών

δραστηριοτήτων, τα μηνύματα και οι

ενδείξεις που λαμβάνει η ΚΑΔΔ είναι

περισσότερο από ενθαρρυντικά σε

σχέση με την ωφελιμότητα του Έργου.

Πρέπει, επίσης, να αναγνωριστεί η

συμβολή και να αποδοθούν τα εύσημα

σε όλους όσοι εργάστηκαν τα

τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση

της επιτυχούς υλοποίησης του Έργου

αλλά και στα αιρετά και υπηρεσιακά

στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

που αγκάλιασαν, υποστήριξαν,

συμμετείχαν και πίστεψαν πως μαζί

μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά: «Για

μια ισχυρή και αποτελεσματική Τοπική

Αυτοδιοίκηση».

ασκήσεις, η υπόδυση ρόλων, τα
διοικητικά παιχνίδια.

Για τις ομάδες των Δημάρχων,
Προέδρων Κοινοτικών Συμβουλίων,
Δημοτικών και Κοινοτικών Γραμματέων
πραγματοποιήθηκαν τριήμερα
εκπαιδευτικά προγράμματα στο
εξωτερικό σε φορείς που έχουν
επιλεγεί με βάση τα πορίσματα από την
έρευνα βέλτιστων πρακτικών. Σε μια
πρώτη αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών
αποστολών, είναι οφθαλμοφανής η
θετική επίδραση αλλά και η ωφέλεια
που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες.
Αρκετοί Δήμαρχοι τόσο μέσω
αρθρογραφίας και συνεντεύξεων στον
ημερήσιο τύπο όσο και σε
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς,
προέβησαν σε εκτενή αναφορά στις
βέλτιστες πρακτικές που είδαν στο
Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και
περιέγραψαν με ποιους τρόπους αυτές
μπορούν να εφαρμοστούν στους
δικούς τους Οργανισμούς. 

7. Εξωτερική Αξιολόγηση (Νομική
Δέσμευση 7): 

Μετά το πέρας των περισσότερων
Νομικών Δεσμεύσεων θα γίνει
αξιολόγηση ως προς την επίτευξη των
στόχων των επιμέρους Δράσεων αλλά
και του συνολικού στόχου του Έργου.
Επιπρόσθετα, θα αξιολογηθεί ο βαθμός
επίτευξης των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων αλλά και η συνολική
επίδραση του Έργου στους

υλοποίηση κατάλληλων

δραστηριοτήτων μάθησης που θα

οδηγήσουν στην ενίσχυση των

διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων

των στελεχών των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο της

Σύμβασης, έχουν σχεδιαστεί πέραν των

250 εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα

οποία ανταποκρίνονται στις

πραγματικές ανάγκες μάθησης των

στελεχών των ΟΤΑ, όπως αυτές έχουν

αποτυπωθεί στο πλαίσιο σχετικής

διάγνωσης αναγκών μάθησης. Τα

εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν

ξεκινήσει να υλοποιούνται και

αναμένεται να ολοκληρωθούν τον

Δεκέμβριο 2013 με τη συμμετοχή

πέραν των 1500 στελεχών από την

Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν

σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να

συνδυάζουν τη θεωρητική και

πρακτική διάσταση της μάθησης.

Βασική επιδίωξη των μαθησιακών

δραστηριοτήτων είναι όπως τα στελέχη

που θα εκπαιδευτούν να έχουν ενεργό

ρόλο στη μάθηση, να

προβληματιστούν σε σχέση με τον

ρόλο τους στον Οργανισμό τους, να

ανταλλάξουν εμπειρίες και να

διερευνήσουν τρόπους αξιοποίησης

των εργαλείων διοίκησης και ηγεσίας

στους Οργανισμούς τους. Για τον

σκοπό αυτό, στα εργαστήρια

χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικές

τεχνικές, όπως είναι οι μελέτες

περιπτώσεων, οι βιωματικές ομαδικές
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l Οργάνωση και υλοποίηση των
δραστηριοτήτων.

l Αξιολόγηση των  δραστηριοτήτων.

Με στόχο την αποτελεσματική
επιτέλεση του πιο πάνω Έργου, οι δύο
Πυρήνες Μάθησης έτυχαν κατάλληλης
επιμόρφωσης από την Κυπριακή
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)
τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2010.
Διευκρινίζεται ότι οι δύο Πυρήνες
Μάθησης λειτουργούν παράλληλα με
τους ήδη υφιστάμενους Πυρήνες
Μάθησης που υπάρχουν στα
Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες, οι
οποίοι καλύπτουν κάθετες ανάγκες
μάθησης και απαρτίζονται από μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου των δύο
Κλάδων και από προσωπικό του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού.

Η προσπάθεια διάγνωσης αναγκών
μάθησης του Γενικού Διοικητικού και
Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού
από τους αντίστοιχους Πυρήνες
Μάθησης άρχισε τον Νοέμβριο 2010. Η
μεθοδολογία της διάγνωσης που
ακολούθησαν οι Πυρήνες Μάθησης
περιελάμβανε εύρος διαγνωστικών
δραστηριοτήτων, όπως: 

l Εντοπισμός και διάγνωση αναγκών
μάθησης σε συστηματική βάση
καλύπτοντας οριζόντιες ανάγκες
μάθησης, όπως είναι οι γνώσεις και
δεξιότητες που πρέπει να κατέχει το
προσωπικό, ανεξαρτήτως της
Υπηρεσίας όπου βρίσκεται
τοποθετημένο. 

l Σχεδιασμός των κατάλληλων
μαθησιακών δραστηριοτήτων για
κατάρτιση και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού του
εναλλάξιμου προσωπικού σε όλα τα
επίπεδα, στους τομείς της
αρμοδιότητάς του.

Η εκπαίδευση του εναλλάξιμου

προσωπικού της κυπριακής Δημόσιας

Υπηρεσίας αποτελούσε πρόκληση

καθώς για τη μεγάλη αυτή ομάδα

λειτουργών δεν είχε πραγματοποιηθεί

διάγνωση αναγκών σε οριζόντιο

επίπεδο ώστε να τύχει συστηματικής

επιμόρφωσης. 

Προς κάλυψη της ανάγκης,

αναλήφθηκε πρωτοβουλία από τον

Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας

Διοίκησης και Προσωπικού και τους

κλάδους του Γενικού Γραμματειακού

Προσωπικού και του Γενικού

Διοικητικού Προσωπικού με σκοπό τη

συστηματική ανάπτυξη των

λειτουργών των δύο αυτών ομάδων,

που βρίσκονται τοποθετημένοι σε όλο

το εύρος της Δημόσιας Υπηρεσίας.  

Για να γίνει κατορθωτή η προσπάθεια,

αποφασίστηκε η δημιουργία δύο

Πυρήνων Μάθησης με αποστολή τη

διαχείριση της μάθησης σε οριζόντιο

επίπεδο τόσο για το Γενικό

Γραμματειακό Προσωπικό όσο και το

Γενικό Διοικητικό Προσωπικό. Η

διαχείριση της μάθησης αποτελείται

από τα ακόλουθα στάδια: 

Παναγιώτα Χαραλάμπους, Λειτουργός Επιμόρφωσης
Παναγιώτης Πέτσας, Λειτουργός Επιμόρφωσης

Η συστηματική εκπαίδευση του εναλλάξιμου προσωπικού
της κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας
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του κάθε εργαστηρίου όσο και επί
συνόλου με την ολοκλήρωση του
πιλοτικού προγράμματος.
Ακολούθησαν συναντήσεις της ΚΑΔΔ
με τους δύο Πυρήνες Μάθησης όπου
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι
αναλύσεις από τα γραπτά και
προφορικά σχόλια και αποφασίστηκε
σε ποια εργαστήρια μπορούσαν να
υπάρξουν αλλαγές και προσθήκες ως
προς τη χρονική διάρκεια και το
περιεχόμενό τους. Μέσα από τη
διαδικασία αυτή, τα εκπαιδευτικά
προγράμματα πήραν την τελική τους
μορφή και προσφέρονται σε
συστηματική βάση από τον Οκτώβριο
2012. Η ΚΑΔΔ και οι Πυρήνες Μάθησης
του εναλλάξιμου προσωπικού
φροντίζουν ούτως ώστε, μέσω των
πορισμάτων από τις αξιολογήσεις που
πραγματοποιούνται στο τέλος του κάθε
εργαστηρίου και του κάθε
εκπαιδευτικού προγράμματος
συνολικά, να προβαίνουν σε
οποιεσδήποτε αλλαγές και προσθήκες
βελτιώνουν την ποιότητα των
εκπαιδευτικών εργαστηρίων και
διατηρούν τον βαθμό ικανοποίησης
των συμμετεχόντων σε πολύ υψηλό
επίπεδο. 

πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα
για το εναλλάξιμο προσωπικό.

Αναφορικά με το Γενικό Γραμματειακό
Προσωπικό, σχεδιάστηκαν δύο
πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα:
το ένα για προσωπικό σε θέση Βοηθού
Γραμματειακού Λειτουργού και το άλλο
για προσωπικό σε θέσεις προαγωγής
(γραμματειακοί λειτουργοί, ανώτεροι
γραμματειακοί λειτουργοί, πρώτοι
γραμματειακοί λειτουργοί). Ως προς το
Γενικό Διοικητικό Προσωπικό
σχεδιάστηκαν τρία πιλοτικά
εκπαιδευτικά προγράμματα: το πρώτο
για διοικητικούς λειτουργούς, το
δεύτερο για διοικητικούς λειτουργούς
Α’ και το τρίτο για ανώτερους και
πρώτους διοικητικούς λειτουργούς.
Καθένα από τα εκπαιδευτικά
προγράμματα αποτελείτο από αριθμό
εργαστηρίων, τα οποία
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες
μάθησης κάθε ομάδας προσωπικού.

Με το πέρας των πιλοτικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων η ΚΑΔΔ
επεξεργάστηκε τα ποσοτικά και
ποιοτικά δεδομένα των γραπτών και
προφορικών αξιολογήσεων που
πραγματοποιούνταν τόσο στο τέλος

l Μελέτη των γραπτών πηγών και
συγκεκριμένα των Σχεδίων
Υπηρεσίας όλων των θέσεων του
εναλλάξιμου προσωπικού, σε σχέση
με τις ικανότητες/ δεξιότητες/
στάσεις που πρέπει να έχει κάθε
μέλος του εναλλάξιμου
προσωπικού στη βαθμίδα που
ανήκει.

l Συνεντεύξεις με διευθυντές
Τμημάτων, μεταξύ των οποίων ο
Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, ως ο
κατά νόμον προϊστάμενος του
εναλλάξιμου προσωπικού.  

l Πραγματοποίηση τριών
διαγνωστικών εργαστηρίων ανά
Πυρήνα Μάθησης με τη συμμετοχή
λειτουργών του Γενικού
Γραμματειακού Προσωπικού και του
Γενικού Διοικητικού Προσωπικού
όλων των βαθμίδων,
περιλαμβανομένων και των
εκτάκτων υπαλλήλων, από διάφορα
Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες/
Γραφεία. 

Την ολοκλήρωση των διαγνωστικών
δραστηριοτήτων ακολούθησε η
ετοιμασία έκθεσης από κάθε Πυρήνα
Μάθησης με θέμα τη Διάγνωση
Αναγκών Μάθησης του αντίστοιχου
προσωπικού. Οι δύο εκθέσεις
κοινοποιήθηκαν στον Διευθυντή
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, στους προέδρους των
κλάδων του Γενικού Γραμματειακού
Προσωπικού και Γενικού Διοικητικού
Προσωπικού και στην ΚΑΔΔ. 

Στη βάση των πορισμάτων της
Διάγνωσης Αναγκών Μάθησης στα
οποία κατέληξε κάθε Πυρήνας
Μάθησης, σχεδιάστηκαν και
υλοποιήθηκαν από την ΚΑΔΔ τα

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



Πιο κάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα στάδια της διαδικασίας για τη Διαχείριση της Μάθησης που ακολούθησε καθένας
από τους Πυρήνες Μάθησης και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους:

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα για το Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό και το Γενικό
Διοικητικό Προσωπικό:
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ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Γενικό Διοικητικό Προσωπικό Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό

Δημιουργία Πυρήνα Μάθησης Ιούλιος 2010 Ιούλιος 2010

Επιμόρφωση Πυρήνα Μάθησης Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2010 Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2010

Διάγνωση Αναγκών Μάθησης Νοέμβριος – Ιούνιος 2011 Νοέμβριος 2010 – Φεβρουάριος 2011

Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ιούνιος 2011 – Ιούνιος  2012 Μάρτιος 2011 – Μάρτιος 2012

Αξιολόγηση πιλοτικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και επανασχεδιασμός

Ιούλιος – Οκτώβριος 2012 Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2012

Υλοποίηση δεύτερης σειράς
εκπαιδευτικών προγραμμάτων Νοέμβριος 2012 – Ιούνιος 2013 Οκτώβριος 2012 – Απρίλιος 2013

Υλοποίηση τρίτης σειράς 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Απρίλιος  – Νοέμβριος 2013

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Το λειτούργημα του Γραμματειακού 1 ημέρα

2. Οργάνωση και λειτουργία των αρχείων της Δημόσιας Υπηρεσίας 5 ημέρες

3. Επίσημη επικοινωνία στη Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα

4. Νομοθεσίες και Κανονισμοί 2 ημέρες

5. Ευρωπαϊκή Ένωση 1 ημέρα

6. Ποιοτική εξυπηρέτηση του κοινού 2 ημέρες

7. Διαπροσωπικές σχέσεις και αποτελεσματική επικοινωνία 2 ημέρες

8. Ομαδική εργασία 2 ημέρες

9. Ανάπτυξη δεξιοτήτων καθοδήγησης (Coaching) 2 ημέρες

10. Αξίες και επαγγελματισμός στη Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα

ΣΥΝΟΛΟ: 19 ημέρες

Αποτελεσματική γραμματέας (μόνο για ιδιαιτέρες γραμματείς) 3 ημέρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
1. Το λειτούργημα του Γραμματειακού 1 ημέρα

2. Οργάνωση και λειτουργία των αρχείων της Δημόσιας
Υπηρεσίας

5 ημέρες

3. Επίσημη επικοινωνία στη Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα

4. Νομοθεσίες και Κανονισμοί 2 ημέρες

5. Ευρωπαϊκή Ένωση 1 ημέρα

6. Διαπροσωπικές σχέσεις και αποτελεσματική
επικοινωνία

2 ημέρες

7. Ομαδική εργασία 2 ημέρες

8. Αποτελεσματική διοίκηση 3 ημέρες

9. Ανάπτυξη δεξιοτήτων Καθοδήγησης (Coaching) 2 ημέρες

10. Αξίες και επαγγελματισμός στη Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα

ΣΥΝΟΛΟ: 20 ημέρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Το λειτούργημα του Διοικητικού 1 ημέρα
2. Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα
3. Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία 1 ημέρα
4. Επίσημη επικοινωνία στη Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα
5. Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 1 ημέρα
6. Ανάπτυξη τεχνικών παρουσιάσεων 1 ημέρα
7. Βασικές νομοθεσίες στη Δημόσια Υπηρεσία 2 ημέρες
8. Νομοπαρασκευαστική διαδικασία 3 ημέρες
9. Τεχνικές διαπραγματεύσεων 2 ημέρες

10. Ποιοτική εξυπηρέτηση του κοινού 1 ημέρα
11. Αποτελεσματικές συσκέψεις 1 ημέρα
12. Διαχείριση των αλλαγών 2 ημέρες
13. Ομαδική εργασία 2 ημέρες
14. Αξίες και επαγγελματισμός στη Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα

ΣΥΝΟΛΟ: 20 ημέρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Το λειτούργημα του Διοικητικού 1 ημέρα

2. Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα

3. Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία 1 ημέρα

4. Βασικές νομοθεσίες στη Δημόσια Υπηρεσία 2 ημέρες

5. Νομοπαρασκευαστική διαδικασία 3 ημέρες

6. Ανάπτυξη τεχνικών παρουσιάσεων 1 ημέρα

7. Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 1 ημέρα

8. Αποτελεσματικές συσκέψεις 1 ημέρα

9. Αποτελεσματική διοίκηση 3 ημέρες

10. Τεχνικές διαπραγματεύσεων 2 ημέρες

11. Διαχείριση των αλλαγών 2 ημέρες

12. Ομαδική εργασία 2 ημέρες

13. Αξίες και επαγγελματισμός στη Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα

ΣΥΝΟΛΟ: 21 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Το λειτούργημα του Διοικητικού 1 ημέρα

2. Διευθυντική ανάπτυξη και ηγεσία 5 ημέρες

3. Διαχείριση των αλλαγών 2 ημέρες

4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων καθοδήγησης (Coaching) 2 ημέρες

5. Δημόσια Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ένωση 3 ημέρες

6. Ομαδική εργασία 2 ημέρες

7. Αξίες και επαγγελματισμός στη Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα

ΣΥΝΟΛΟ:  16 ΗΜΕΡΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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Από την πρώτη στιγμή, η προσπάθεια

για τη συστηματική εκπαίδευση του

εναλλάξιμου προσωπικού

αγκαλιάστηκε από τους λειτουργούς

της Δημόσιας Υπηρεσίας. Οι

συμμετέχοντες μένουν ιδιαίτερα

ικανοποιημένοι τόσο από το

περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες και την

οργάνωση των εργαστηρίων όσο και

από την επάρκεια των εκπαιδευτών. Οι

αξιολογήσεις καταδεικνύουν ότι οι

λειτουργοί εμπλουτίζουν τις γνώσεις

τους σε θέματα που αφορούν στην

εργασία τους και αποκτούν δεξιότητες

και στάσεις οι οποίες τους βοηθούν

στην καλύτερη επιτέλεση των

καθηκόντων τους. Η γνωριμία και η

αλληλεπίδραση με συναδέλφους από

όλο το εύρος της Δημόσιας Υπηρεσίας

με τους οποίους ανταλλάζουν απόψεις,

προβληματισμούς και βέλτιστες

πρακτικές, αποτελεί επίσης θετικό

σχόλιο που επανέρχεται από τους

συμμετέχοντες. 

Δείγματα της επιτυχίας και του θετικού
κλίματος που αναπτύχθηκε στα
εκπαιδευτικά προγράμματα για το
εναλλάξιμο προσωπικό είναι, αφενός,
το ποίημα που γράφτηκε και
αναγνώστηκε από συμμετέχουσα
συνάδελφο στο τέλος του
εκπαιδευτικού προγράμματος για το
γραμματειακό προσωπικό και,
αφετέρου, το γραπτό σχόλιο
συμμετέχοντα από τις αξιολογήσεις του
προγράμματος για το διοικητικό
προσωπικό.

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Μάστρος μου
«Μάστρος για μένα, ρε παιθκιά, είναι ο πάσα ένας

πού ’ννα ζητήσει κάτι τις βοήθεια που μένα. 

Δεν πα ’ναν γέρος, για μιτσής, πλούσιος για φτωχός 

εν τούτον που φορολογούν, να ’σιει για εμέ μιστόν.

Έτσι λοιπόν, για ούλλους μας, τούτον να ’ναι υπ’ όψιν

να ’χουμε πάντα σεβασμό, τζ’ όι ό,τι μας κόψει.

Ανώττερος, κατώττερος, δικός μας, μα τζιαι ξένος

εν πλάσμα, γιε μου του Θεού, πλάσμα ευλοημένον». 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους

όσοι συνέδραμαν ώστε να

υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα

που έχει δώσει σε όλους μας τα

οφέλη και τα εφόδια για να

γίνουμε πιο παραγωγικοί και πιο

οργανωμένοι. Είναι μια αξιέπαινη

νέα αρχή που θα φέρει το

διοικητικό προσωπικό πιο κοντά

και θα δημιουργήσει κανάλια

ομοιόμορφης πρακτικής! 
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Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας

Διοίκησης (ΚΑΔΔ), ανταποκρινόμενη

στις περιστάσεις των καιρών και

προσδοκώντας να αξιοποιήσει στον

μέγιστο δυνατό βαθμό τα θετικά

στοιχεία που αποκόμισε από την

Κυπριακή Προεδρία  του Συμβουλίου

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπίστωσε

την ανάγκη για αναβάθμιση και

εκσυγχρονισμό της

εκπαίδευσης/κατάρτισης που παρέχει

στους δημόσιους υπαλλήλους σε

θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Αξιοποίηση των υφιστάμενων
προγραμμάτων και σχεδιασμός
νέων

Μετά το πέρας της Κυπριακής

Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η

ΚΑΔΔ προχώρησε σε αξιολόγηση και

αποτίμηση του συνολικού Έργου

«Εκπαίδευση για την προετοιμασία της

Δημόσιας Υπηρεσίας εν όψει της

Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου

της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2012» και

αποφάσισε όπως διατηρήσει εκείνα τα

εκπαιδευτικά προγράμματα και

θεματικές, εξειδικευμένα ή μη, τα οποία
θα συνεχίσουν να προσφέρονται από
μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλα
προγράμματα.   

Πέραν τούτου και στη βάση της
διάγνωσης των αναγκών μάθησης και
των εκτιμήσεων των Πυρήνων
Μάθησης στους διάφορους
Οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας,
η ΚΑΔΔ προχώρησε τόσο στην
αναβάθμιση ή στον επανασχεδιασμό
των υφιστάμενων προγραμμάτων σε
θέματα ΕΕ όσο και στον σχεδιασμό
νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
ώστε να μπορέσει να καλύψει νέες και
επίκαιρες ανάγκες του δημόσιου τομέα.  

Για παράδειγμα, κρίθηκε αναγκαίο
όπως η διάρκεια του εκπαιδευτικού
προγράμματος «Βασική Κατάρτιση σε
Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης» μειωθεί
στις δύο μέρες αντί τρείς, να στοχεύει
στις άμεσες θεωρητικές και πρακτικές
μαθησιακές ανάγκες των στελεχών και
να προσαρμόζεται αναλόγως των
αναγκών του εκάστοτε Οργανισμού. Το
πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα
πραγματοποιήθηκε για το Γενικό

Χημείο του Κράτους τον Απριλίου 2013.

Το έχουν παρακολουθήσει 18 στελέχη

που μετέχουν σε διάφορες ευρωπαϊκές

Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές της ΕΕ,

οι οποίοι το αξιολόγησαν ως πολύ

ικανοποιητικό και αποτελεσματικό.

Στην πιλοτική εφαρμογή εντοπίστηκαν

και διορθώθηκαν ορισμένες αδυναμίες.

Επιδίωξη της ΚΑΔΔ είναι όπως,

μελλοντικά, στους μεγάλους

Οργανισμούς, η συγκεκριμένη

εκπαίδευση παρέχεται εσωτερικά από

στελέχη του Οργανισμού που θα έχουν

εκπαιδευτεί προηγουμένως για την

εκτέλεση του συγκεκριμένου σκοπού.  

Ένα άλλο πρόγραμμα που η ΚΑΔΔ
σχεδιάζει να αναβαθμίσει είναι το
πρόγραμμα «Ηλεκτρονικής Μάθησης
(e-Learning) για τους Θεσμούς και τη
Λειτουργία της ΕΕ». Το πρόγραμμα
ετοιμάστηκε στα πλαίσια της
Προεδρίας και παρέχει τη δυνατότητα
σε ομάδες ατόμων και στελέχη της
Δημόσιας Υπηρεσίας που είχαν
εμπλοκή στη διεκπεραίωση της
Προεδρίας αλλά όχι στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων, να πάρουν μέσω

Εκπαίδευση σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρυστάλλα Τσουτσούκη, Λειτουργός Επιμόρφωσης

1. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης που παρέχει η Κυπριακή
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Δημόσιας Υπηρεσίας στον τομέα της
εκπαίδευσης, έχει προχωρήσει στη
δημιουργία «δεξαμενής» εκπαιδευτών
για ευρωπαϊκά προγράμματα.
Πρόκειται για στελέχη της Δημόσιας
Υπηρεσίας από διάφορα Υπουργεία,
Τμήματα  και Υπηρεσίες, που έχοντας
γνώσεις και συσσωρευμένη εμπειρία σε
θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα
κληθούν να τις μεταφέρουν
αποτελεσματικά σε άλλα στελέχη που
παρουσιάζουν τέτοιες μαθησιακές
ανάγκες. Ήδη έχει καταρτιστεί μία
ομάδα στελεχών με μακράν εμπειρία
στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της
Κύπρου στην ΕΕ και πλούσια
συμμετοχή στα διάφορα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα, η οποία άρχισε να
συνεισφέρει στα εκπαιδευτικά
προγράμματα. Η ΚΑΔΔ, έχοντας πλήρη
αντίληψη των αναγκών για
αποτελεσματική αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας
Υπηρεσίας και για εξοικονόμηση
πόρων, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση
σε όλα τα στελέχη της που πιστεύουν
ότι μπορούν να συνεισφέρουν ως
εκπαιδευτές.  

προγραμμάτων και σε άλλους τομείς

και θεματικές, ιδιαίτερα στον τομέα της

«Εξεύρεσης, Άντλησης και Διαχείρισης

Πόρων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία».

Πρόκειται για μια μαθησιακή ανάγκη

που συναντάται, σε διαφορετικό βαθμό

μεν, αλλά σε όλα ανεξαιρέτως τα

Υπουργεία και η ικανοποίησή της

κρίνεται ως πολύ σημαντική καθώς

εκτιμάται πως θα βοηθήσει στην

αντιμετώπιση και επίλυση αρκετών

προβλημάτων εντός της Δημόσιας

Υπηρεσίας. Μια πρόχειρη εκτίμηση

κατέδειξε ότι υπάρχουν τουλάχιστον

300 άτομα που θα επωφεληθούν από

τη συγκεκριμένη εκπαίδευση.  Η ΚΑΔΔ

ξεκίνησε ήδη την προσπάθεια για τον

σχεδιασμό του προγράμματος, έχοντας

ως στόχο την ολοκλήρωση της

ετοιμασίας του μέχρι τις αρχές 2014. 

Αξιοποίηση της συσσωρευμένης
εμπειρίας των στελεχών της
Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η ΚΑΔΔ, στα πλαίσια  της προσπάθειας

για αξιοποίηση των στελεχών της

του διαδικτύου, βασική και στοιχειώδη
πληροφόρηση για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τον τρόπο λειτουργίας της.
Σήμερα, η ΚΑΔΔ προσδοκεί όπως το
συγκεκριμένο πρόγραμμα να
αναβαθμιστεί σε πλήρες ηλεκτρονικό
πρόγραμμα και να προσφέρεται ως
ανεξάρτητο ή ως μέρος ενός
μεγαλύτερου προγράμματος.     

Σε ό,τι αφορά στην ανάγκη σχεδιασμού
νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που
να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις
των καιρών, έχουν ήδη γίνει κάποιες
συσκέψεις και ένα εργαστήρι με τη
συμμετοχή λειτουργών της  ΚΑΔΔ,
λειτουργών από διάφορα Τμήματα της
Δημόσιας Υπηρεσίας, ακαδημαϊκών και
ειδικών εμπειρογνωμόνων από την
Κύπρο και το εξωτερικό. Στις
συναντήσεις αυτές έχει διαφανεί ότι,
υπό το φως της οικονομικής κρίσης και
τη συρρίκνωση των προϋπολογισμών,
οι δημόσιοι Οργανισμοί έχουν ανάγκη
να εξεύρουν νέους τρόπους και μέσα
ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν
ομαλά και αποτελεσματικά. Τα
ευρήματα έχουν επίσης καταδείξει την
ανάγκη ετοιμασίας εκπαιδευτικών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η άσκηση της Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποτελεί πολυδιάστατη πρόκληση για
κάθε χώρα που την αναλαμβάνει. Κατά
την άσκηση της Προεδρίας του
Συμβουλίου, η προεδρεύουσα χώρα
είναι υπεύθυνη για τη συνολική
εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου,
των Ομάδων Εργασίας και των
Επιτροπών του. Η προεδρεύουσα χώρα
φέρει υψηλό βαθμό ευθύνης για την
εκπλήρωση των στόχων και την
εφαρμογή των πολιτικών που τίθενται
κάθε φορά.

Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ
είναι ουσιαστικά μια «αναβαθμισμένη»
εθνική εκπροσώπηση που οδηγεί στην
«ενηλικίωση» της συμμετοχής του
κράτους – μέλους στην Ένωση και
παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω
ανάπτυξης των δεξιοτήτων των
λειτουργών της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Με γνώμονα ότι η συστηματική και
ενεργός συμμετοχή των εθνικών
εκπροσώπων και μετέπειτα Προέδρων
στις εργασίες των Ομάδων και
Επιτροπών του Συμβουλίου της ΕΕ θα
αποτελούσε βέλτιστη πρακτική για την
επιτυχή άσκηση της Κυπριακής
Προεδρίας, η ΚΑΔΔ προχώρησε στον
σχεδιασμό και στην ετοιμασία του
«Επιχειρησιακού  Σχεδίου Δράσης για
την Εκπαίδευση της Δημόσιας
Υπηρεσίας εν όψει της Κυπριακής
Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο
εξάμηνο του 2012». 

Το Σχέδιο διέκρινε πέντε κατηγορίες
ομάδων – στόχων και πρότεινε
ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις. Το
Σχέδιο Δράσης υλοποιήθηκε σχεδόν
στην ολότητά του, και, σύμφωνα με την
τελική αξιολόγησή του, με αρκετά

μεγάλη επιτυχία.  Στο θετικό αυτό
αποτέλεσμα συνέβαλε η χρήση, κατά
κύριο λόγο, της μαθησιακής
προσέγγισης «από εμπειρογνώμονα σε
εμπειρογνώμονα», αντί της συμβατικής
«από εκπαιδευτή σε εκπαιδευόμενο»,
όπως και η αξιοποίηση ενεργών
τεχνοκρατών κυρίως από τη
Γραμματεία του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα. 

Για την προετοιμασία της Προεδρίας η
ΚΑΔΔ συνεργάστηκε στενά με το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης της Ελλάδας (ΕΚΔΔΑ)
και τη Γραμματεία της Κυπριακής
Προεδρίας. Για την επίβλεψη του όλου
εγχειρήματος δημιουργήθηκε
Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου (ΚΕΕ)
υπό τη συνπροεδρία του Γενικού
Διευθυντή του Υπουργείου
Οικονομικών κ. Χρίστου Πατσαλίδη και
του τότε Γενικού Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ
κ. Νίκου Γεωργαράκη.

Στην ΚΕΕ συμμετείχαν στελέχη της
ΚΑΔΔ, του ΕΚΔΔΑ και της Γραμματείας.
Μέλος της Επιτροπής ήταν και ο
πανεπιστημιακός, ειδικός σε θέματα
Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Αργύρης

Πασσάς, ο οποίος ηγήθηκε της ad hoc
τριμελούς, συμβουλευτικής
Επιστημονικής Ομάδας Έργου. Τα άλλα
δύο μέλη της Επιστημονικής Ομάδας
ήταν ο κ. Γιώργος Γληνός, με πολυετή
πείρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
Σύμβουλος Ελλήνων Πρωθυπουργών
σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κ.
Παύλος Πέζαρος, ανώτατο στέλεχος
της ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας με
ενεργό ρόλο σε όλες της Ελληνικές
Προεδρίες και τώρα πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ.

Οι πέντε κατηγορίες που αποτέλεσαν

και τον πυρήνα του έργου είχαν

διαφοροποιημένη σημασία και βαθμό

εμπλοκής στην άσκηση της Προεδρίας.

Η πρώτη κατηγορία περιελάμβανε

Υπουργούς και Γενικούς Διευθυντές, η

δεύτερη, Προέδρους, αναπληρωτές

Προέδρους και εθνικούς εκπροσώπους

στις Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου,

η τρίτη, τις ομάδες στήριξης της

Προεδρίας, η τέταρτη, τους

υπηρετούντες λειτουργούς - μέλη των

υπουργικών Κλιμακίων Ευρωπαϊκών

Θεμάτων και τα Σημεία Επαφής

Τμημάτων και η πέμπτη, τους

Νίκος Μιλτιάδους, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α’

2. Εκπαίδευση της Δημόσιας Υπηρεσίας εν όψει της Κυπριακής Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012:  Η αποτίμηση
της πορείας



33

επιτυχημένης σχεδίασης και
διοργάνωσης των Εργαστηρίων
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και,
αφετέρου, της «κατασκευής»
παραδείγματος πλήρους άσκησης
προσομοίωσης Ομάδας Εργασίας
του Συμβουλίου της ΕΕ που
επέτρεψε, μεταξύ άλλων, τον
ανασχεδιασμό και τη βελτίωση των
προσφερόμενων εκπαιδευτικών
δράσεων προς την κυπριακή
Δημόσια Υπηρεσία μετά τη λήξη της
Προεδρίας.

l Τη συνεργασία με τη Γραμματεία
της Κυπριακής Προεδρίας και τα
στελέχη της, η οποία διευκόλυνε
την οργάνωση εκπαιδευτικών
δράσεων με τη συμμετοχή της
Γενικής Γραμματείας του
Συμβουλίου της ΕΕ καθώς και τη
διοργάνωση πληθώρας
παράλληλων εκδηλώσεων και
εκπαιδευτικών δράσεων με
εκπροσώπους των άλλων θεσμικών
οργάνων της ΕΕ, όπως την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ΚΑΔΔ εκπαιδεύει τα στελέχη της
Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1996,
δηλαδή πολύ πριν η Κυπριακή
Δημοκρατία καταστεί μέλος της ΕΕ.
Δεκαεπτά χρόνια μετά και με την
ολοκλήρωση της πρώτης Κυπριακής
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η
ΚΑΔΔ έχοντας αποκτήσει πολύτιμα
εφόδια από τη συγκεκριμένη εμπειρία,
είναι έτοιμη  να σχεδιάσει και να
προσφέρει τα κατάλληλα προγράμματα
ώστε να διατηρηθεί η δυναμική που
έχει δημιουργηθεί μετά την υλοποίηση
της εκπαίδευσης της Δημόσιας
Υπηρεσίας εν όψει της Κυπριακής
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το
δεύτερο εξάμηνο του 2012. 

διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη
τις ανάγκες της χώρας μας. 

Κατ’ επέκταση, το Επιχειρησιακό Σχέδιο
Δράσης της Κύπρου, μέσα από τη
συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, ανέδειξε και
αξιοποίησε τα ακόλουθα συγκριτικά
πλεονεκτήματα:

l Την αξιοποίηση των πολύτιμων
εμπειριών και τη σχετική
τεχνογνωσία του ΕΚΔΔΑ, το οποίο
διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο αξιόλογων
συνεργατών τόσο στην Ελλάδα όσο
και στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό
χώρο.

l Την ύπαρξη και ανάπτυξη της
δυνατότητας για άμεση
προσαρμογή της εκπαίδευσης στις
ανάγκες που διαμορφώνονται από
τις οργανωτικές επιλογές της
Κυβέρνησης με τη σύσταση των
Κλιμακίων Ευρωπαϊκών Θεμάτων
και τη συνεπακόλουθη αξιολόγηση
της λειτουργίας τους.

l Την ύπαρξη της αναγκαίας ευελιξίας
που επιτρέπει την άμεση λήψη
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα
τεχνοκρατών που υλοποίησαν
επιχειρησιακά θέματα. Αυτό
επιτυγχάνεται κυρίως, μέσω της
σύστασης της ΚΕΕ, αλλά και με
βάση την προηγούμενη στενή και
αγαστή συνεργασία της ΚΑΔΔ με το
ΕΚΔΔΑ.

l Την παροχή συνεχούς και
συστηματικής επιστημονικής
υποστήριξης από την Επιστημονική
Ομάδα Έργου.

l Τη δημιουργική ανάδειξη και
αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της
ΚΑΔΔ και των στελεχών της και την
περαιτέρω ενίσχυσή της στα
θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα
αφενός, της εξαιρετικά

λειτουργούς τύπου και δημοσιότητας,
τους μεταφραστές και υπεύθυνους
διοικητικής μέριμνας, τους
λειτουργούς-συνδέσμους (liaison
officers), τους οδηγούς και τους
ξεναγούς. Συνολικά
πραγματοποιήθηκαν 75 εκπαιδευτικά
προγράμματα συνολικής διάρκειας 220
ημερών με τη συμμετοχή άνω των 1700
στελεχών, κυρίως από τη δεύτερη και
τρίτη κατηγορία.  

Για τους σκοπούς της Κυπριακής
Προεδρίας αναπτύχθηκαν πρόσθετα το
εγχειρίδιο «Οδηγός για Προεδρεύοντες
Ομάδων Εργασίας» και το ειδικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής
μάθησης σε θέματα Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το οποίο υπάρχει  στην
ιστοσελίδα της ΚΑΔΔ,
www.mof.gov.cy/capa.

Επισημαίνεται ότι το Επιχειρησιακό
Σχέδιο Δράσης που υλοποιήθηκε
συγκρίνεται με τα Σχέδια Δράσης που
είχαν υλοποιήσει άλλα κράτη-μέλη που
είχαν αναλάβει την Προεδρία του
Συμβουλίου της ΕΕ πριν από την Κύπρο
(λ.χ. Σλοβενία), χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η βασική παράμετρος ότι οι
χώρες αυτές είχαν από χρόνια
δημιουργήσει συστήματα διαχείρισης
ευρωπαϊκών θεμάτων. Έτσι η
εκπαίδευση που προσέφεραν είχε
επικεντρωθεί αποκλειστικά στην
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων
κυρίως για τους Προεδρεύοντες και
τους εθνικούς εκπροσώπους για τη
διαχείριση της Προεδρίας. Τα
προγράμματα που προσέφεραν στις
περισσότερες περιπτώσεις ήταν έτοιμα
προγράμματα (off-the-shelf
programmes) που υλοποιούν φορείς
του εξωτερικού χωρίς καμία
προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες
της κάθε χώρας, σε αντίθεση με το
Σχέδιο Δράσης της Κύπρου, το οποίο
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3. Εκπαιδευτική Αποστολή στην Εθνική Σχολή Διοίκησης Γαλλίας - Ecole Nationale 
d’ Administration (ΕΝΑ)

δόθηκε στην ατζέντα της

Προεδρίας, το πλαίσιο μέσα στο

οποίο κινείται και στα κύρια

χαρακτηριστικά και προδιαγραφές

που πρέπει να έχει η  δράση που

αναπτύσσει. Υπογραμμίστηκε,

ακόμη, η σημασία της

«κληρονομηθείσας ημερησίας

διάταξης» και η συνεργασία με την

τριαδική Προεδρία. 

2. Η διαχείριση της Προεδρίας στα

πλαίσια ενός Υπουργείου.  Η  πτυχή

αυτή εξετάστηκε μέσα από την

εμπειρία του Υπουργείου Υγείας της

Ισπανίας. 

3. Ο ρόλος και η υποστήριξη της

Γενικής Γραμματείας του

Συμβουλίου της ΕΕ προς την

προεδρεύουσα χώρα. 

4. Ο συντονισμός της Προεδρίας στην

πρωτεύουσα της προεδρεύουσας

χώρας και στις Βρυξέλλες και η

επιτακτική ανάγκη στενής και

απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ

εθνικού κέντρου και Βρυξελλών.  

συμπεριλαμβανομένης και της ΚΑΔΔ.

Τα έξοδα του σεμιναρίου και μέρος των

εξόδων διαμονής κάλυψαν από κοινού

το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας

και η ΕΝΑ.  Στο σεμινάριο δήλωσαν

συμμετοχή 24 υψηλόβαθμα στελέχη

της Δημόσιας Υπηρεσίας (13

διπλωμάτες από το Υπουργείο

Εξωτερικών και 11 στελέχη από

διάφορα Υπουργεία και Υπηρεσίες), οι

οποίοι θα είχαν ενεργό εμπλοκή στην

Κυπριακή Προεδρία και γνώριζαν καλά

τη γαλλική γλώσσα.  

Το εκπαιδευτικό μέρος του

προγράμματος πραγματοποιήθηκε

στους χώρους της ENA και αφορούσε

σειρά διαλέξεων. Σε αυτές έγινε

παρουσίαση και συζήτηση βέλτιστων

πρακτικών σε μια Ευρωπαϊκή Προεδρία

και εξέταση άλλων σημαντικών

θεμάτων που συνοψίζονται πιο κάτω:

1. Ο θεσμός της «κυλιόμενης

Προεδρίας» και οι αλλαγές που

επέφερε η εφαρμογή της Συνθήκη

της Λισαβόνας. Ιδιαίτερη έμφαση

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των

στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας εν

όψει της ανάληψης από την Κύπρο της

Προεδρίας του Συμβουλίου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης,

πραγματοποιήθηκε στις 2-4 Νοεμβρίου

2011,  στο Παρίσι,  τριήμερο σεμινάριο

υψηλού επιπέδου με στόχο την παροχή

αρωγής προς την κυπριακή Δημόσια

Υπηρεσία για καλύτερη προετοιμασία.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το

Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και

την Εθνική Σχολή Διοίκησης Γαλλίας

(ENA: Ecole Nationale d’ Administration),

σε συνεργασία με το Υπουργείο

Εξωτερικών της Κύπρου και σε

συντονισμό με την Κυπριακή Ακαδημία

Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) και τη

Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας.  

Για σκοπούς καλύτερου

προγραμματισμού και συντονισμού, η

κα Véronique Charléty, επικεφαλής του

Κλάδου Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης

της ΕΝΑ,  επισκέφθηκε την Κύπρο στις

11-13 Ιουλίου 2011 και είχε επαφές με

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
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5. Η ετοιμότητα και δεξιότητα

διαχείρισης κρίσεων ή άλλων

απρόβλεπτων καταστάσεων κατά

τη διάρκεια της Προεδρίας.

6. Η διαχείριση της Προεδρίας από

την προεδρεύουσα χώρα. Η

Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων

της Ουγγαρίας παρουσίασε την

εμπειρία ανάληψης της Προεδρίας

από τη χώρα της, ως ένα νέο και

μικρό κράτος-μέλος της ΕΕ.

7. Ο ρόλος και η σημασία της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια

Προεδρία. 

8. Το Πολυετές Δημοσιονομικό

Πλαίσιο 2014-2020 και η  πρόοδος

των διαβουλεύσεων σχετικά με τη

διαχείριση του προϋπολογισμού της

ΕΕ. 

9. Πρακτική εξάσκηση της γαλλικής

γλώσσας και εις βάθος ανάλυση των

τεχνικών γραπτής και προφορικής

έκφρασης και ορολογιών που

χρησιμοποιούνται στους θεσμούς

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το σεμινάριο έδωσε τη δυνατότητα

στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν

για τις βασικές προϋποθέσεις μιας

επιτυχημένης Ευρωπαϊκής Προεδρίας,

οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω:

α) Έγκαιρος και σαφής προσδιορισμός

από κάθε Υπουργείο/Υπηρεσία των

στόχων και των επιδιώξεων τους

κατά τη  διάρκεια της εξάμηνης

Προεδρίας. 

β) Σαφής διαχωρισμός και κατανομή

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Η

εν λόγω κατεύθυνση επιπρόσθετα

συμβάλλει ώστε η εκπαίδευση και η

επιμόρφωση των εμπλεκομένων

στελεχών γίνει περισσότερο

στοχευόμενη και αποτελεσματική.  

γ) Συνεχής συντονισμός και απόλυτη

συνεργασία της Μόνιμης

Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην

ΕΕ (ΜΑΕΕ) με τις Βρυξέλλες,

ιδιαίτερα κατά την περίοδο

άσκησης της Προεδρίας. Έγινε

ξεκάθαρο ότι η ΜΑΕΕ θα

αναλάμβανε το πιο δύσκολο

κομμάτι της  εργασίας και κατά

συνέπεια, οι λειτουργοί της ΜΑΕΕ

θα έπρεπε να είναι κατάλληλα

προετοιμασμένοι και

καταρτισμένοι. Επίσης, κάθε

προεδρεύουσα χώρα θα έπρεπε να

κατανοήσει και να αξιοποιήσει την

υποστήριξη και βοήθεια που

παρέχει η Γενική Γραμματεία του

Συμβουλίου της ΕΕ σε κάθε χώρα

που ασκεί την Ευρωπαϊκή

Προεδρία.

δ) Ετοιμότητα της Κυπριακής

Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει και

να διαχειριστεί απρόβλεπτες

καταστάσεις και κρίσεις

χρησιμοποιώντας δημοκρατικές,

ευέλικτες και συναινετικές

μεθόδους επίλυσης προβλημάτων

που να εξυπηρετούν τα καλώς

νοούμενα συμφέροντα των

Ευρωπαίων πολιτών και της

ανθρωπότητας ευρύτερα.   

Σύμφωνα με τις γραπτές αξιολογήσεις

και την ανατροφοδότηση που έγινε στο

τέλος του προγράμματος, όλοι οι

συμμετέχοντες έκριναν το σεμινάριο

ως πολύ χρήσιμο και εποικοδομητικό

και δήλωσαν ότι τους προσέφερε

εξειδικευμένη επιμόρφωση,

συμπληρωματική της ευρύτερης

εκπαίδευσης που έτυχαν στην Κύπρο. 
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Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου

της εκπαίδευσης της κυπριακής

Δημόσιας Υπηρεσίας  εν όψει της

Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου

της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο 2012,

κρίθηκε αναγκαία η εκπαίδευση όλων

των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι

είχαν άμεση ή έμμεση εμπλοκή στην

Προεδρία.

Σε πρώτο στάδιο κρίθηκε ότι

εκπαίδευση χρειάζεται ο πυρήνας του

Έργου, δηλαδή όλοι οι δημόσιοι

λειτουργοί με άμεση εμπλοκή στην

άσκηση της Προεδρίας: Πρόεδροι,

αναπληρωτές Πρόεδροι, εθνικοί

εκπρόσωποι στις Ομάδες Εργασίας του

Συμβουλίου της ΕΕ, ομάδες στήριξης

της Προεδρίας,  υπηρετούντες

λειτουργοί - μέλη των Υπουργικών

Κλιμακίων Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

Η ωφελιμότητα ευρύτερα της εν λόγω

εκπαίδευσης ανέδειξε  τη σημασία της

συμμετοχής και εκείνων των δημοσίων

υπαλλήλων οι οποίοι θα διατελούσαν

περιφερειακό/βοηθητικό ρόλο ως

λειτουργοί ασφάλειας, συνοδοί, οδηγοί

κ.α., ο αριθμός των οποίων ανέρχεται

σε αρκετές εκατοντάδες. 

Επειδή όμως η δημόσια διοίκηση του

εκάστοτε κράτους – μέλους βρίσκεται

στη διεπαφή των θεσμών της ΕΕ με

τους αντίστοιχους εθνικούς θεσμούς,

λήφθηκε η απόφαση για περαιτέρω

διεύρυνση της ομάδας – στόχου των

εκπαιδευομένων ώστε αυτή να

περιλάβει όλους τους δημοσίους

υπαλλήλους της Κυπριακής

Δημοκρατίας. Ουσιαστικό στοιχείο της

εκπαίδευσης αποτέλεσε η ετοιμασία

ενός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού

προγράμματος (e-learning) και η

πρόσβαση σε αυτό είτε μέσω

μηνύματος ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου με σύνδεση (link) στην

ηλεκτρονική εφαρμογή, είτε μέσω του

διαδικτύου ή μέσω ψηφιακού δίσκου

(DVD). Η εν λόγω ηλεκτρονική

εφαρμογή έχει αναρτηθεί στην

ιστοσελίδα της ΚΑΔΔ

(ww.mof.gov.cy/capa) ώστε να έχουν

πρόσβαση σε αυτήν όλοι οι δημόσιοι

λειτουργοί.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου,

η υπεύθυνη ομάδα της ΚΑΔΔ και η

αντίστοιχη ομάδα της ανάδοχης

εταιρείας INTE´LEARN ανέπτυξαν  το

περιεχόμενο στις παρακάτω

εκπαιδευτικές ενότητες: 

1. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

2. Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

3. Ευρωπαϊκή έννομη τάξη και

ευρωπαϊκό Δίκαιο

4. Διαδικασίες λήψης αποφάσεων

στην Ευρωπαϊκή Ένωση

5. Προϋπολογισμός και πολιτικές της

Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Ο ρόλος των εθνικών Δημόσιων

Υπηρεσιών 

7. Κυπριακή Προεδρία του

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης 

8. Βιβλιογραφία και χρήσιμοι

σύνδεσμοι

Στόχος είναι η διασφάλιση ότι το

ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

θα μπορεί να τυγχάνει επικαιροποίησης

ώστε να παραμένει χρήσιμο με την

πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη του

αντικειμένου που πραγματεύεται.
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4. Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (e-Learning) στα πλαίσια της εκπαίδευσης εν όψει
της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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5. Εργαστήριο με θέμα «Η Κύπρος δραστήριο μέλος της ΕΕ: Οι εμπειρίες από την
Κυπριακή Προεδρία»

Δημόσια Υπηρεσία, γενικότερα, της

γνώσης και των εμπειριών που

αποκομίστηκαν, όπως και του

πλούσιου υλικού που αποκτήθηκε

μέσα από την εκπαίδευση. 

Τον συντονισμό των εργασιών ανέλαβε

ο ανώτερος λειτουργός επιμόρφωσης

της ΚΑΔΔ, υπεύθυνος του Έργου για

την Εκπαίδευση της Προεδρίας

κ. Μάριος Μιχαηλίδης.

Το κύριο μέρος του εργαστηρίου

αφορούσε τη διεξαγωγή συζήτησης με

σχετικές τοποθετήσεις στελεχών της

Δημόσιας Υπηρεσίας επί της

εισαγωγικής ομιλίας του κ. Ανδρέα

Μαυρογιάννη με τίτλο «Το πολιτικό

κεκτημένο της Κυπριακής Προεδρίας».

Το εργαστήριο που αξιολογήθηκε ως

πολύ χρήσιμο και εποικοδομητικό,

υπογράμμισε τη σημασία της

αξιοποίησης από την ΚΑΔΔ και από τη

Η ΚΑΔΔ, το Γραφείο Τύπου και

Πληροφοριών (ΓΤΠ) και ο Όμιλος

Προβληματισμού για τον

Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ),

διοργάνωσαν εργαστήριο με θέμα «Η

Κύπρος δραστήριο μέλος της ΕΕ: Οι

εμπειρίες από την Κυπριακή

Προεδρία».  Στόχοι του εργαστηρίου

ήταν η ανασκόπηση και ο

προβληματισμός γύρω από τις

εμπειρίες της Κυπριακής Προεδρίας και

η εξέταση τρόπων κεφαλαιοποίησης

και αξιοποίησης τους για την

περαιτέρω ανάπτυξη της Δημόσιας

Υπηρεσίας.

Το εργαστήριο  πραγματοποιήθηκε

στις  24 Ιανουαρίου 2013, στο

Υπουργείο Οικονομικών, και σε αυτό

έλαβαν μέρος  215 στελέχη της

Δημόσιας Υπηρεσίας.  Οι

συμμετέχοντες ήταν  Γενικοί

Διευθυντές Υπουργείων και  Διευθυντές

Τμημάτων και Υπηρεσιών που είχαν

άμεση εμπλοκή στα θέματα της

Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι

Συντονιστές και τα μέλη των Κλιμακίων

Ευρωπαϊκών Θεμάτων  και οι

Προεδρεύοντες των Ομάδων Εργασίας

του Συμβουλίου της ΕΕ.    

Κύριοι  εισηγητές στο εργαστήριο ήταν

ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών

Υποθέσεων κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης

και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του

Παντείου Πανεπιστημίου κ. Αργύρης

Πασσάς. Χαιρετισμούς  απεύθυναν ο

Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας

Διοίκησης και Προσωπικού κ. Κύπρος

Κυπριανού, η Διευθύντρια του ΓΤΠ 

κα Ελεονώρα Γαβριηλίδου και ο

Πρόεδρος του ΟΠΕΚ κ. Κυριάκος

Πιερίδης. 
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τα διάφορα στάδια για την εκπόνηση
ενός αναπτυξιακού έργου ή
προγράμματος (στρατηγικός
προγραμματισμός, υλοποίηση και
αξιολόγηση).  Οι παρουσιάσεις γίνονται
από στελέχη του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα, όπως και από στελέχη
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 

Η φετινή εκπαιδευτική επίσκεψη των
σπουδαστών του Πανεπιστημίου του
Μάντσεστερ πραγματοποιήθηκε
μεταξύ 3-13 Απριλίου 2013. Στην
αποστολή συμμετείχαν 50
μεταπτυχιακοί φοιτητές που
σπουδάζουν σε δύο διαφορετικούς
τομείς: Διοίκηση και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, και
Οργανωσιακή  Αλλαγή και Ανάπτυξη
(Manchester University MSc MIDP).
Όπως κάθε χρόνο, η ΚΑΔΔ προχώρησε
στην ετοιμασία και στην υλοποίηση του
προγράμματος για το διάστημα 8-10
Απριλίου 2013. Στις 9 Απριλίου, η
αποστολή φιλοξενήθηκε στους χώρους
της ΚΑΔΔ όπου έγινε παρουσίαση του
Έργου «Στρατηγική, Ηγετική και
Διευθυντική Ανάπτυξη της Δημόσιας
Υπηρεσίας» και του συστήματος
διαχείρισης του Διεθνούς Αερολιμένα
Λάρνακας (PPT/BOT) από τον Γενικό
Διευθυντή του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και Έργων κ. Αλέκο
Μιχαηλίδη. 

τους. Οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος
στη βάση των οποίων σχεδιάζεται το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι:

1. Προγράμματα και έργα
συγκοινωνιών και έργων

1. Περιβαλλοντικά προγράμματα.

2. Υδατικά έργα. 

3. Προγράμματα με αντικείμενο την
ενέργεια. 

4. Τουριστικά προγράμματα και
πρωτοβουλίες (π.χ. αγροτουρισμός).

5. Ειρηνευτική διαδικασία και επίλυση
διενέξεων.

6. Δημόσιοι οργανισμοί. 

7. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

8. Ιδιωτικές επιχειρήσεις και
οργανισμοί.

9. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η
συμβολή τους στην ανάπτυξη της
οικονομίας. 

10. Προγράμματα ανάπτυξης
οργανωτικών ικανοτήτων και
διαχείρισης.

Η ΚΑΔΔ αναλαμβάνει την ευθύνη του
σχεδιασμού και της υλοποίησης του
προγράμματος της αποστολής, που
προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες
των φοιτητών.  Ως συνήθως, το
πρόγραμμα συνιστά συνδυασμό
παρουσιάσεων και επί τόπου
επισκέψεων ενημέρωσης, καλύπτοντας

Στα πλαίσια της ανάπτυξης
συνεργασιών με εκπαιδευτικά
ιδρύματα και υπηρεσίες του
εξωτερικού, η ΚΑΔΔ αναλαμβάνει τη
διοργάνωση εκπαιδευτικών
αποστολών στην Κύπρο.  Δύο
αποστολές που ξεχωρίζουν ιδιαίτερα,
είναι η ετήσια Εκπαιδευτική Αποστολή
Μεταπτυχιακών Σπουδαστών του
Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, και η
Επίσκεψη Πεδίου (Field Trip), που
πραγματοποιείται σε διετή βάση από
ομάδα στελεχών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. 

Ετήσια Εκπαιδευτική Αποστολή
του Πανεπιστημίου του
Μάντσεστερ στην Κύπρο (Study
Visit of Manchester University
MSc MIDP Postgraduates  to
Cyprus)

Πρόκειται για μια συνεργασία που
διατηρείται και αναπτύσσεται σταθερά
για δύο σχεδόν δεκαετίες. Ωστόσο, τα
τελευταία χρόνια, η συγκεκριμένη
δραστηριότητα αναβαθμίστηκε
σημαντικά και αυτό καταμαρτυρείται
από τον τριπλασιασμό των
ενδιαφερομένων φοιτητών.  

Στην αποστολή λαμβάνουν μέρος
σπουδαστές μεταπτυχιακού επιπέδου
συνοδευόμενοι από καθηγητές των
κλάδων τους. Όλα τα έξοδα διακίνησης,
διαμονής και διατροφής καλύπτονται
από τους συμμετέχοντες.  Στόχος της
αποστολής είναι οι συμμετέχοντες να
ενημερωθούν για την αναπτυξιακή
πολιτική που εφαρμόζει η Κύπρος σε
διάφορους τομείς της οικονομίας
καθώς και για τους τρόπους
χρηματοδότησης των διαφόρων έργων
και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το
υλικό και η πληροφόρηση που
συγκεντρώνεται, αξιοποιείται για την
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής



39

κάθε τρόπο να αναδείξει μέσα από το
πρόγραμμα, την ιστορία, τον πολιτισμό
και τη φιλοξενία της Κύπρου.  

Σύμφωνα με την ανατροφοδότηση και
τις γραπτές αξιολογήσεις τόσο των
Ευρωπαίων λειτουργών όσο και των
διαφόρων Υπηρεσιών και
εμπλεκομένων φορέων, η εκπαιδευτική
επίσκεψη εκτιμήθηκε ως απόλυτα
επιτυχημένη και άκρως
εποικοδομητική.  Το μέλος της
αποστολής κ. Bernd Biervert,
Αναπληρωτής Επικεφαλής του
Γραφείου του Αντιπροέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επίτροπου
Maroš Šefčovič, χαρακτηριστικά
εισηγείται στην έκθεση του προς το
αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής την καθιέρωση, ως θεσμού,
της επίσκεψης μελών της Επιτροπής
πριν από την έναρξη κάθε Προεδρίας
στην εκάστοτε χώρα. Η εισήγηση αυτή
αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ΚΑΔΔ η
οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό, την
οργάνωση και την υλοποίηση της
επίσκεψης. Η πρωτοβουλία αυτή
θεσμοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και εφαρμόστηκε στις
αμέσως μετά Προεδρίες. 

Το Τμήμα Μάθησης και Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ήδη
ενημερώσει την ΚΑΔΔ ότι η επόμενη
ενημερωτική Επίσκεψη Πεδίου
προγραμματίζεται εντός του 2014.

«Very interesting information visit,
allowing for a good insight in the state of
play of CY EU Presidency preparations.
Contrary to widespread perception in
Brussels (and in other capitals),
preparations seem to be quite advanced
with a well qualified and highly
motivated staff. […] The new focus of the
information visit on incoming
Presidencies is a very good idea and
should be continued». 

Bernd Biervert

Development Unit), όπως και το
πρακτικό σκέλος διοργάνωσης της
αποστολής.   

Η τελευταία ενημερωτική αποστολή
στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στις
17-20 Οκτωβρίου 2011. Με εισήγηση
της ΚΑΔΔ το θέμα της αποστολής
αφορούσε στην προετοιμασία για την
«Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 2012» και σε
αυτήν μετείχαν 18 στελέχη από
διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα είχαν
ενεργό εμπλοκή στην Κυπριακή
Προεδρία. Στόχος της επίσκεψης ήταν
οι φιλοξενούμενοι να ενημερωθούν για
τη δομή και τη λειτουργία της
κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης, τον
τρόπο χειρισμού των ευρωπαϊκών
υποθέσεων στα διάφορα Υπουργεία,
Τμήματα και Υπηρεσίες, όπως και για
τις εν εξελίξει προετοιμασίες εν όψει
της ανάληψης της Προεδρίας του
Συμβουλίου της ΕΕ. Ουσιαστική
επιδίωξη της αποστολής ήταν η
αλληλογνωριμία με τους ομολόγους
στην Κύπρο και η ανάπτυξη
επικοινωνίας και συστηματικής
συνεργασίας.  

Η ΚΑΔΔ ανέλαβε τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση του προγράμματος σε
συνεννόηση με το Υπουργείο
Εξωτερικών, τη Γραμματεία της
Κυπριακής Προεδρίας και τη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε επισκέψεις
σε Υπουργεία και Υπηρεσίες, εντός και
εκτός πρωτεύουσας, σειρά διαλέξεων
στην ΚΑΔΔ και ενδελεχή ενημέρωση
για διάφορα ζητήματα σχετικά με την
Προεδρία και τις προετοιμασίες της.  Τα
στελέχη της Επιτροπής είχαν επίσης
την ευκαιρία να επισκεφθούν
επιμέρους Υπηρεσίες ενδιαφέροντος
και να έχουν προσωπική συνάντηση με
τους ομολόγους τους. Κατά την
επίσκεψη, η ΚΑΔΔ προσπάθησε με

Παράλληλα, οι φοιτητές είχαν την
ευκαιρία να επισκεφθούν και να
ενημερωθούν για τη Μονάδα
Αφαλάτωσης Λάρνακας, το πρόγραμμα
Αποκατάστασης Περιβάλλοντος στο
Μεταλλείο Αμιάντου, το Πρόγραμμα
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
(UNDP), αγροτουριστικές μονάδες και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και
για άλλα προγράμματα που προωθούν
την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση
των σημερινών και μελλοντικών
συνθηκών διαβίωσης όλων των
κατοίκων της Κύπρου.    

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του
Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, οι
συμμετέχοντες έκριναν την αποστολή
ως εξαιρετικά επιτυχημένη και ήδη
έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για
την αποστολή του 2014.   

Επίσκεψη Πεδίου – Ενημερωτικό
Πρόγραμμα στα κράτη – μέλη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Information Programme in the
Member States of European
Commission)
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στα
πλαίσια της συνεργασίας της ΚΑΔΔ με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Πρόκειται
για ενημερωτική Επίσκεψη Πεδίου
(Field Trip) ομάδας στελεχών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται
με θέματα που αφορούν στην Κύπρο.
Μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στα
στελέχη της την ευκαιρία να γνωρίσουν
τα κράτη – μέλη της ΕΕ και να τύχουν
επί τόπου ενημέρωσης για θέματα του
ενδιαφέροντος τους. Τα έξοδα
καλύπτονται από πόρους της ΕΕ. Η
ΚΑΔΔ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό του
προγράμματος σε συνεργασία με το
Τμήμα Μάθησης και Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European
Commission Learning and

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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Προσεγγίσεις στην Αξιολόγηση Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 

Ο Κύκλος Διαχείρισης της Μάθησης

περιλαμβάνει – μετά από τα στάδια της

διάγνωσης αναγκών μάθησης, του

σχεδιασμού και της υλοποίησης

μαθησιακών δραστηριοτήτων – το

στάδιο της Αξιολόγησης των

δραστηριοτήτων αυτών, όπως και των

υπόλοιπων φάσεων του Κύκλου. Το

συγκεκριμένο στάδιο κρίνεται ως

απαραίτητο για να μπορέσει να

καταδειχθεί η αποτελεσματικότητα των

δράσεων αλλά και για να υπάρξουν

βελτιωτικές παρεμβάσεις σε ό,τι έχει

υλοποιηθεί: «Χωρίς πραγματική

αξιολόγηση, το ίδιο προϊόν

(εκπαίδευση) θα παρέχεται ξανά και

ξανά, ανεξάρτητα από το αν είναι
αποτελεσματικό ή μη. Αν οι Οργανισμοί
το επέτρεψαν να συμβεί στο παρελθόν,
είναι μάλλον απίθανο να το
επαναλάβουν στο μέλλον, καθώς ορθά
απαιτείται από τη Μάθηση και
Ανάπτυξη να λογοδοτεί για την
προσφορά της».1 Με το πέρας της
αξιολόγησης και της αξιοποίησης των
πορισμάτων, ο Κύκλος Διαχείρισης της
Μάθησης ξεκινά εκ νέου.

Το θέμα της Αξιολόγησης της Μάθησης
απασχόλησε πολλούς ερευνητές σε
θέματα μάθησης και ανάπτυξης. Κατ’
επέκταση, η ενασχόληση με το εν λόγω
πεδίο έρευνας οδήγησε στη

διαμόρφωση «μοντέλων αξιολόγησης»,

τα οποία συστηματοποίησαν τα

επίπεδα και τα εργαλεία αξιολόγησης.

Ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα

αξιολόγησης, είναι το Μοντέλο του

Donald Kirkpatrick (ή διαφορετικά το

Μοντέλο των τεσσάρων επιπέδων), που

διατυπώθηκε το 1959 και το οποίο

αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της

επιμόρφωσης. 

Στον πιο κάτω πίνακα αναφέρονται τα

επίπεδα της Αξιολόγησης σύμφωνα με

το ποια πεδία αξιολογούνται, όπως και

οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για

την αξιολόγηση των πεδίων αυτών.2

1 Kathy Beevers and Andrew Rea, Learning and Development Practice, Chartered Institute of Personnel and Development, 2012
2 Donald L. Kirkpatrick, Evaluating Training Programmes, The Four Levels, Berret-Koehler Publishers, San Francisco, 1998

Νίκος Μιλτιάδους, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α’
Παναγιώτης Πέτσας, Λειτουργός Επιμόρφωσης

Επίπεδο 1  
Αντίδραση (Reaction)

Αποτίμηση της ικανοποίησης, της εντύπωσης και της στά-
σης των επιμορφωμένων στο πρόγραμμα επιμόρφωσης

Μέθοδοι: 

• Ερωτηματολόγιο συμμετεχόντων

• Ανεπίσημη επικοινωνία

• Συζήτηση

Επίπεδο 2
Μάθηση (Learning)

Μέτρηση του βαθμού αύξησης των γνώσεων και βελτίωσης
των δεξιοτήτων

Μέθοδοι: 

• Τεστ

• Εξετάσεις

• Επιδείξεις

Επίπεδο 3
Συμπεριφορά (Behavior)

Συσχέτιση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης με τους
στόχους του Οργανισμού και άλλα κριτήρια αποτελεσματι-
κότητας

Μέθοδοι: 

• Ανάλυση αναφορών απόδοσης συμμετεχόντων

• Συνεντεύξεις με πελάτες και υπαλλήλους

• Στατιστικές απουσιών

Επίπεδο 4
Αποτελέσματα (Results)

Μέτρηση και παρακολούθηση της μεταφοράς της επιμόρ-
φωσης στον εργασιακό χώρο και της εργασιακής συμπερι-
φοράς που συνδέεται με την επιμόρφωση

Μέθοδοι: 

• Ερωτηματολόγια

• Συνεντεύξεις

• Διερευνητικά εργαστήρια
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τους κύριους στόχους της πιο πάνω

διαδικασίας.

Στο τέλος κάθε εργαστηρίου που

πραγματοποιείται από την ΚΑΔΔ,

υπάρχει η αξιολόγηση του Επιπέδου 1

του Kirkpatrick. Μέσω ενός δομημένου

ερωτηματολογίου που δίδεται στους

συμμετέχοντες, αξιολογούνται τα

οφέλη που αυτοί αποκόμισαν από το

εργαστήριο (σύμφωνα με τη δική τους

άποψη), η χρησιμότητα του

εργαστηρίου, και η πιθανή περαιτέρω

αξιοποίησή του από τον Οργανισμό.

Πρόσθετα ελέγχονται πτυχές, όπως το

περιεχόμενο του εργαστηρίου, οι

μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν,

και θέματα οργάνωσης της δράσης.

Παράλληλα, ερωτάται η γνώμη των

συμμετεχόντων για τυχόν βελτιώσεις

που αφορούν στο περιεχόμενο, τις

επιμορφωτικές μεθόδους και τις

οργανωτικές πτυχές του εργαστηρίου.

Ο εκπαιδευτής του εργαστηρίου

τυγχάνει ποσοτικής αξιολόγησης (στην

κλίμακα 1-5) σε θέματα, όπως η γνώση,

η δόμηση και μεταδοτικότητα του

αντικειμένου, η υποκίνηση και η

δημιουργία ευκαιριών ενεργητικής

συμμετοχής. 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης και

αναβάθμισης του ρόλου των Πυρήνων

Μάθησης, η ΚΑΔΔ μέσω της συνεχούς

εκπαίδευσης, στήριξης και

καθοδήγησης των Πυρήνων Μάθησης

από τους λειτουργούς της, προτρέπει

τους Πυρήνες Μάθησης να προχωρούν

σε αξιολόγηση πέραν του Επιπέδου 1.

Απώτερος στόχος για την ΚΑΔΔ είναι η

εφαρμογή και των υπόλοιπων

επιπέδων της Αξιολόγησης και

ειδικότερα ο υπολογισμός της

επένδυσης που γίνεται μέσω της

Το Μοντέλο του Phillips αποτελεί

εξέλιξη του Μοντέλου του Kirkpatrick

και μπορεί να διακριθεί από αυτό,

εφόσον δίδει μια πρόσθετη, κρίσιμη,

μελλοντική εικόνα. Το ROI επιτρέπει σε

όσους λαμβάνουν αποφάσεις να

συγκρίνουν την τελική αξία μιας

επένδυσης στην εκπαίδευση με άλλες

πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αξιολόγηση

μπορεί να εξυπηρετήσει μια σειρά από

άλλες βασικές λειτουργίες ελέγχου της

ποιότητας παράλληλα με τoν

υπολογισμό της επιχειρηματικής αξίας

της εκπαίδευσης. Τέτοιες λειτουργίες

της Αξιολόγησης αποτελούν:

l η βελτίωση της ποιότητας των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

l ο έλεγχος για την εκπλήρωση των
στόχων του εργαστηρίου,

l ο εντοπισμός δυνητικών
πλεονεκτημάτων και αδυναμιών
στο πρόγραμμα εκπαίδευσης,

l η ανάπτυξη ανάλυσης
κόστους/οφέλους της εκπαίδευσης,

l η συνεισφορά στη λήψη
αποφάσεων σχετικά με τις
επενδύσεις σε προγράμματα
εκπαίδευσης και τις προτεραιότητες
χρηματοδότησης.

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας

Διοίκησης (ΚΑΔΔ) ως ο φορέας της

Δημόσιας Διοίκησης που παρέχει

εκπαιδευτικές – μαθησιακές δράσεις

για το σύνολο του δημοσίου τομέα,

στοχεύει στην αξιολόγηση των

δράσεων που παρέχει. Η βελτίωση των

προσφερόμενων μαθησιακών

δράσεων και ο έλεγχος της

αποτελεσματικότητάς τους αποτελούν

Στο Μοντέλο του Donald Kirkpatrick, ο
Jack Phillips πρόσθεσε ένα ακόμη
επίπεδο αξιολόγησης: το ROI (Return
on Investment). Με το ROI (Επίπεδο 5)
γίνεται προσπάθεια να υπολογιστεί
πρακτικά, το ενδεχόμενο κόστος μιας
προτεινόμενης
εκπαίδευσης/ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναμικού του
Οργανισμού, προτού δεσμευθούν οι
πόροι. Το ROI, ουσιαστικά, αποτελεί τον
δείκτη της σύγκρισης μεταξύ του
οφέλους που προκύπτει από μια
εκπαιδευτική δράση και του κόστους
της δράσης αυτής.

Με σκοπό να διενεργηθεί ανάλυση
τύπου ROI για μια εκπαιδευτική
δραστηριότητα, το Μοντέλο του
Phillips προτείνει 10 κατευθυντήριες
αρχές3, πρότυπα δηλαδή που βοηθούν
στη διασφάλιση της εφαρμογής μιας
συστηματικής και αξιόπιστης
διαδικασίας για να καθοριστούν τα
αποτελέσματα της απόδοσης,
παραδείγματος χάριν: 

l Όταν συλλέγονται δεδομένα πρέπει
να χρησιμοποιούνται μόνο οι πιο
αξιόπιστες πηγές.

l Τουλάχιστον μια μέθοδος πρέπει να
χρησιμοποιείται για να
απομονωθούν οι επιδράσεις της
εκπαίδευσης.

l Όταν διενεργείται αξιολόγηση σε
υψηλότερο επίπεδο, δεδομένα
πρέπει να συλλέγονται σε κατώτερα
επίπεδα.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Επίπεδο 5
Καθαρά οφέλη της εκπαίδευσης

ROI =  -----------X 100%
Συνολικά κόστη εκπαίδευσης

3 Jack J. Phillips, Ron Drew Stone, How to measure training results, McGraw-Hill, New York, 2002
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εκπαίδευσης από τους Πυρήνες
Μάθησης.   

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια των δύο
συγχρηματοδοτούμενων Έργων που η
ΚΑΔΔ υλοποιεί για τη Δημόσια
Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
αντίστοιχα, προβλέπεται ότι με την
ολοκλήρωση των μαθησιακών
δραστηριοτήτων που θα
παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες,
θα ανατεθεί σε κάθε έναν εξ αυτών είτε
ατομικά, είτε στο πλαίσιο ομάδας, η
ετοιμασία βελτιωτικής πρωτοβουλίας
(work-based project). Ο επιτυχής
σχεδιασμός και η υλοποίηση των
πρωτοβουλιών από όλους τους
συμμετέχοντες, θα αποτελεί έμπρακτη
απόδειξη κατά πόσον έχει επιτευχθεί
αποτελεσματικά η μεταφορά της
μάθησης από τον μαθησιακό χώρο
στον χώρο εργασίας, δηλαδή
εφαρμογή του Επιπέδου 3 του
Kirkpatrick. Περαιτέρω, αναμένεται από
τους συμμετέχοντες κάθε Οργανισμού
της Δημόσιας Υπηρεσίας που θα
εμπλακεί στο «Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης για Στρατηγική, Ηγετική
και Διευθυντική Ανάπτυξη της
Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας» να
συμβάλουν, μέσω των βελτιωτικών
τους πρωτοβουλιών, στον συνολικό
στρατηγικό σχεδιασμό και
προγραμματισμό του Οργανισμού
τους. Συνεπώς, η σύνδεση της μάθησης
με την εφαρμογή στρατηγικού
σχεδιασμού στον Οργανισμό του κάθε
συμμετέχοντα, αποτελεί προσπάθεια
συσχέτισης των αποτελεσμάτων της
επιμόρφωσης με τους στόχους του
Οργανισμού, θέτοντας κριτήρια
αποτελεσματικότητας του Οργανισμού
και άρα προσπάθεια εφαρμογής του
Επιπέδου 4 του Kirkpatrick.  

Για την ιστορία…

Το 1959 ζητήθηκε από τον Donald Kirkpatrick να γράψει ένα άρθρο για

την έρευνά του στην αξιολόγηση, για την «Journal of the American

Society of Training Directors». Αντίθετα, ο Kirkpatrick προσφέρθηκε να

γράψει τέσσερα άρθρα, ένα για κάθε επίπεδο και από αυτά γεννήθηκε

το Μοντέλο των τεσσάρων επιπέδων αξιολόγησης του Kirkpatrick. Το

πρώτο άρθρο δημοσιεύθηκε στην έκδοση του 1959. Από αυτά τα

άρθρα προήλθε μια σειρά από βιβλία, συμπεριλαμβανομένου του

“Evaluating Training Programmes: The Four Levels” (1993). 

(Patricia Pulliam Phillips, Measuring and Evaluating Training, ASTD press, 2010)

Για την ιστορία…

Κατά την εργοδότηση του ως μέλος της ομάδας εκπαίδευσης της

εταιρείας Lockheed Aircraft, το 1970, o Jack Phillips ένιωθε πολύ

απογοητευμένος και παραπονιόταν λόγω του τρόπου που γινόταν η

αξιολόγηση. Αυτό ήταν και η αιτία που πήρε την εντολή από τον

Διευθυντή του Τμήματος Εκπαίδευσης της εταιρείας να δημιουργήσει

μια ειδική ομάδα για να βελτιώσει αυτό το θέμα. Επικοινώνησε τότε με

τον Donald Kirkpatrick, που περίπου δέκα χρόνια πριν είχε δημοσιεύσει

κάποια άρθρα  για τέσσερα επίπεδα αξιολόγησης, ο οποίος για την

ακρίβεια εκείνο το διάστημα δεν ασχολείτο με την αξιολόγηση, αλλά

δίδασκε μαθήματα για μάνατζμεντ στο πανεπιστήμιο.  Παρόλα αυτά, ο

Kirkpatrick του είπε πως θα προσέβλεπε  στο «άλλοι άνθρωποι να

έπαιρναν τα τέσσερα επίπεδα αξιολόγησης και να έκαναν κάτι με αυτά».

Έτσι ο Phillips ασχολήθηκε διεξοδικά με την αξιολόγηση,

προσθέτοντας τελικά ένα ακόμη επίπεδο στο Μοντέλο του  Kirkpatrick.

(Patricia Pulliam Phillips, Measuring and Evaluating Training, ASTD press, 2010)
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Ο υποστηρικτικός ρόλος της ΚΑΔΔ στην ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης
στα στελέχη και στους Οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας

Διοίκησης (ΚΑΔΔ) πέραν της

αποστολής της για συνεχή βελτίωση

της αποδοτικότητας και

αποτελεσματικότητας των λειτουργών

της Δημόσιας Υπηρεσίας, συμβάλλει

στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας

Διοίκησης αναπτύσσοντας την

κοινωνική ευθύνη στα στελέχη και

στους Οργανισμούς της.

Ισότητα των φύλων

Η ΚΑΔΔ, στα πλαίσια της απόφασής της
για την αναγκαιότητα ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης της Δημόσιας
Υπηρεσίας σε θέματα ισότητας των
φύλων, πραγματοποίησε στις 
29 Μαρτίου 2012 σε συνεργασία με την
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων,
ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η
ισότητα των φύλων στην απασχόληση
και στην επαγγελματική εκπαίδευση
στη Δημόσια Υπηρεσία». Η Ημερίδα

τελούσε υπό την υψηλή προστασία της
κας Έλσης Χριστόφια, συζύγου του
τέως Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Στην Ημερίδα
παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η τέως
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλα
Χαραλάμπους, η Πρόεδρος της
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων 
κα Αργεντούλα Ιωάννου, ο Διευθυντής
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού κ. Κύπρος Κυπριανού,
διευθυντές Τμημάτων της Δημόσιας
Υπηρεσίας, καθώς και δεκάδες
Συντονιστές Μάθησης και άλλα
στελέχη Οργανισμών του Δημοσίου, οι
οποίοι καλούνται να διαδραματίσουν
ενεργό ρόλο στην προώθηση της
προσπάθειας αυτής. Η Ημερίδα
στέφθηκε με επιτυχία και η
ανταπόκριση, ιδιαίτερα από τους
Συντονιστές Μάθησης, ήταν
εκπληκτική.

Το πρόγραμμα εργασιών της Ημερίδας
περιελάμβανε τα ακόλουθα: 

l Παρακολούθηση  ταινίας –
ντοκιμαντέρ, που ετοίμασε η
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, με
τίτλο «Ισότητα των Φύλων στην
Απασχόληση: Διαδρομή
Διεκδικήσεων», 

l παρουσίαση των βασικών
προνοιών της νομοθεσίας περί Ίσης
Μεταχείρισης στην Απασχόληση και
Επαγγελματική Εκπαίδευση, 

l ανάπτυξη του θέματος της
σεξουαλικής παρενόχλησης στον
εργασιακό χώρο, 

l παρουσίαση περιπτώσεων
παραπόνων που υποβάλλονται
στην Αρχή Ισότητας του Γραφείου
Επιτρόπου Διοικήσεως και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από
προσωπικό της Δημόσιας
Υπηρεσίας.

Νικολέττα Αγρότου, Λειτουργός Επιμόρφωσης
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Ανοίγοντας τις εργασίες της Ημερίδας,

ο τέως προϊστάμενος της ΚΑΔΔ κ. Σώτος

Σιακίδης, εξήγησε ότι η Ημερίδα αυτή

αποτελεί την απαρχή μιας ευρύτερης

προσπάθειας που ως συνέχεια θα έχει

την υλοποίηση σειράς εκπαιδεύσεων

στο θέμα της ισότητας των φύλων στην

απασχόληση. Οι εκπαιδεύσεις αυτές

κατηγοριοποιούνται σε: 

(α) Διήμερα εκπαιδευτικά εργαστήρια

με τίτλο «Η ισότητα των φύλων στην

απασχόληση και στην επαγγελματική

εκπαίδευση στη Δημόσια Υπηρεσία»,

τα οποία απευθύνονται προς τα

ανώτατα διευθυντικά στελέχη της

Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και προς

άλλα αρμόδια στελέχη της Δημόσιας

Υπηρεσίας που έχουν αποστολή την

προώθηση της εφαρμογής της

πολιτικής για την ισότητα των φύλων

στους Οργανισμούς τους. Στόχος της

υλοποίησης των εργαστηρίων είναι η

εμπέδωση και η έμπρακτη εφαρμογή

της πολιτικής για την ισότητα των

φύλων στη Δημόσια Υπηρεσία.

Ειδικότερα, μέσω των εργαστηρίων οι

συμμετέχοντες αναμένεται: 

l να γνωρίσουν βασικές έννοιες για

την ασυμμετρία των φύλων, 

l να γνωρίσουν το ουσιαστικό

περιεχόμενο των ευρωπαϊκών

πολιτικών και στρατηγικών

ισότητας των φύλων,

l να γνωρίσουν το περιεχόμενο της

κυπριακής νομοθεσίας για την

ισότητα των φύλων στην

απασχόληση,

l να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται

αποτελεσματικά ζητήματα που

σχετίζονται με διακρίσεις στη βάση

των διαφορών φύλου στην

απασχόληση,

l να προτείνουν και να εφαρμόζουν
καινοτόμες πρακτικές για
προώθηση της ισότητας των φύλων
στον Οργανισμό τους.

Μέχρι το παρόν στάδιο έχουν
διοργανωθεί τέσσερα διήμερα
εκπαιδευτικά προγράμματα με σύνολο
72 συμμετέχοντες. 

(β) Μικρής διάρκειας παρουσιάσεις
εντός των Οργανισμών, οι οποίες
απευθύνονται προς όλο το προσωπικό
του Οργανισμού. Οι παρουσιάσεις
γίνονται από επιστημονική
συνεργάτιδα της Επιτροπής Ισότητας
των Φύλων, μετά από απευθείας
συνεννόηση των Πυρήνων Μάθησης
των Οργανισμών με την Επιτροπή. 

Μέχρι το παρόν στάδιο έχουν διεξαχθεί
20 ενδοοργανωσιακές παρουσιάσεις.

Η ΚΑΔΔ επεκτείνοντας τις προσπάθειες
της στον τομέα αυτό, ξεκίνησε από τον
Μάρτιο 2013, σειρά συναντήσεων με
λειτουργούς του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
Στόχος η προώθηση εκπαιδευτικών
δράσεων για λειτουργούς από όλη τη
Δημόσια Υπηρεσία, οι οποίοι να
μπορούν να προωθούν την Ισότητα
Ανδρών και Γυναικών στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων τους και να
ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου
(Gender Mainstreaming) στις διάφορες
πολιτικές. 

Προς υλοποίηση του στόχου
αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής
με εκπροσώπους των εμπλεκομένων
φορέων στα θέματα ισότητας με σκοπό
την ετοιμασία κοινού Σχεδίου Δράσης
για την Εκπαίδευση στα θέματα αυτά.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν λειτουργοί
της Μονάδας Ισότητας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,
εκπρόσωπος από το Γραφείο
Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων, η Πρόεδρος και ένα
μέλος της Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων, εκπρόσωποι από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εκπρόσωπος
από την Έδρα UNESCO – Πανεπιστήμιο
Κύπρου και λειτουργοί της ΚΑΔΔ.

Η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει
αριθμό συναντήσεων κατά τις οποίες
συζητήθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι, η
μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, ο
σκοπός της μαθησιακής
δραστηριότητας, προτεινόμενοι
συμμετέχοντες και
εκπαιδευτές/συντονιστές των δράσεων.
Ανάμεσα στις αποφάσεις που
λήφθηκαν είναι η αναγνώριση
βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες
και η δέσμευση υπηρεσιών από
εμπειρογνώμονες που κατέχουν την
τεχνογνωσία στην ετοιμασία Σχεδίων
Δράσης για εκπαίδευση δημοσίων
λειτουργών στον τομέα της
ενσωμάτωσης της διάστασης του
φύλου σε όλες τις πολιτικές, με σκοπό
να προσφέρουν στήριξη και
καθοδήγηση στην ετοιμασία Σχεδίου
Δράσης για την Εκπαίδευση. 

Για τον καταρτισμό του Σχεδίου
Δράσης, η ορθή ανάγνωση της
κυπριακής πραγματικότητας είναι
ουσιώδης. Προς διασφάλιση τούτου,
κατά την πρώτη συνάντηση με τον
εμπειρογνώμονα, η Επιτροπή θα
προβεί σε παρουσίαση των ευρημάτων
που συγκεντρώθηκαν μέσα από τις
απαντήσεις ερωτηματολογίων από τα
σημεία επαφής στα Υπουργεία, τα
οποία έχουν υπό την αρμοδιότητά τους
θέματα που άπτονται της ισότητας των
φύλων. Στη βάση των ευρημάτων θα
δοθούν από τον εμπειρογνώμονα οι
κατευθυντήριες γραμμές για τον
καταρτισμό του Σχεδίου Δράσης, το
οποίο θα εδράζεται σε μεθοδολογία
που ικανοποιεί την Επιτροπή και θα
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είναι προσαρμοσμένο στις κυπριακές
ανάγκες και συνθήκες.

Ήδη η Επιτροπή έχει απευθυνθεί σε
διάφορους ειδικούς που της έχει
υποδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
έλαβε ορισμένες προτάσεις ως
απάντηση, οι οποίες μελετούνται. 

Διαπολιτισμικότητα –
Διαφορετικότητα 
στον εργασιακό χώρο

Η ΚΑΔΔ διοργανώνει εργαστήρια με
θέμα «Διαπολιτισμικότητα –
Διαφορετικότητα στον εργασιακό
χώρο», τα οποία απευθύνονται προς
όλους τους λειτουργούς της Δημόσιας
Υπηρεσίας, όλων των βαθμίδων και
ειδικοτήτων. Στόχος αυτών των
προγραμμάτων είναι η εκπαίδευση των
λειτουργών σε θέματα διαχείρισης της
διαφορετικότητας και της ισότητας που
προκύπτουν στον εργασιακό χώρο
καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για
αποτελεσματικότερο χειρισμό ατόμων
διαφορετικού φύλου, εθνικότητας και
σεξουαλικού προσανατολισμού. Η
προώθηση των πιο πάνω δεξιοτήτων
συμβάλλει τόσο στην προσωπική όσο
και στην επαγγελματική ωρίμανση του
ατόμου, η οποία είναι απαραίτητη σε
μια σύγχρονη και ποικιλόμορφη
κοινωνία.

Πρόληψη και καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών

Πραγματοποιήθηκε στην ΚΑΔΔ
συνάντηση λειτουργών με
εκπροσώπους του Γραφείου Επιτρόπου
Διοικήσεως και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και την Πρόεδρο της
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την
Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας
στην Οικογένεια, όπου συζητήθηκε η
διοργάνωση εκπαιδευτικών

σεμιναρίων για την
καταπολέμηση/τερματισμό της βίας
κατά των γυναικών, με χρηματοδότηση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω
του χρηματοδοτικού προγράμματος
«PROGRESS», (Restricted Call for
Proposals: JUST/2012/PROG/AG/VAW). 

Τα σεμινάρια θα απευθύνονται κατά
κύριο λόγο σε δημοσίους λειτουργούς,
οι οποίοι εργάζονται σε Υπηρεσίες που
μπορούν να έχουν προληπτική ή
κατασταλτική εμπλοκή στο θέμα της
καταπολέμησης/τερματισμού της βίας
κατά των γυναικών. Συγκεκριμένα,
έγιναν εισηγήσεις όπως γίνουν
σεμινάρια σε αστυνομικούς,
λειτουργούς υγείας (γιατρούς,
νοσηλευτές, ψυχολόγους),
εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς
λειτουργούς, νομικούς, λειτουργούς
μετανάστευσης και εργασίας.

Στη συνάντηση αποφασίστηκε όπως
διοργανωθεί και ένα σεμινάριο για τις
«Επιτελικές Ομάδες», οι οποίες
περιλαμβάνουν ανώτερα στελέχη των
πιο πάνω Υπηρεσιών και λειτουργούς
Ανεξάρτητων Αρχών των οποίων οι
αρμοδιότητες είναι σχετικές (π.χ.
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εθνικός
Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της
Γυναίκας Μηχανισμός κ.ά.)

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η
διοργάνωση των πιο κάτω δράσεων: 

(α) Διερευνητική συνάντηση με
εκπροσώπους βασικών
ενδιαφερόμενων φορέων (key
stakeholders) κατά την οποία να
συζητηθούν και να ανταλλαγούν ιδέες
ως προς τη μεθοδολογία που θα
ακολουθηθεί και τη θεματολογία που
θα επιλεγεί για την καλύτερη και
αποδοτικότερη διοργάνωση των
εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 

(β) Εκπαίδευση δημοσίων λειτουργών.

(γ) Εκπαίδευση Πυρήνων Μάθησης.
Αποφασίστηκε όπως διοργανωθούν
ειδικά σεμινάρια στα οποία στελέχη
από Υπηρεσίες που αποτελούν τις
κύριες ομάδες-στόχους να
εκπαιδευτούν ως Πυρήνες Μάθησης. Οι
Πυρήνες Μάθησης  θα
μετεκπαιδεύσουν αργότερα
συναδέλφους τους. Στα σεμινάρια
αυτά, πέραν από το γνωσιολογικό
μέρος, θα δοθεί έμφαση στην
ανάπτυξη ειδικότερων δεξιοτήτων
στον τομέα της μετεκπαίδευσης
(Knowledge and Training Skills).

(δ) Εκπαίδευση Επιτελικών Ομάδων. Η
εισήγηση που έγινε για το
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο
περιλαμβάνει και διανυκτέρευση, που
αποσκοπεί στην καλύτερη γνωριμία και
δικτύωση των λειτουργών των οποίων
οι αρμοδιότητες σχετίζονται με το θέμα
της βίας κατά των γυναικών (Bonding
and networking of key people).

Δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες

Η ΚΑΔΔ προτίθεται να διοργανώσει
προγράμματα για την προώθηση των
δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρίες, σε συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς. Ήδη
πραγματοποιήθηκε διερευνητική
συνάντηση στην οποία συμμετείχαν η
Διευθύντρια και λειτουργοί του
Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες (Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων),
η Επίτροπος Διοικήσεως και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
ανώτερος λειτουργός του Γραφείου
της, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συνδέσμων Ατόμων με Αναπηρίες, και
στελέχη της ΚΑΔΔ.
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Ο Δομημένος Δημοκρατικός Διάλογος
είναι μια σύγχρονη μεθοδολογία λήψης
ομαδικών αποφάσεων για τη
διαχείριση σύνθετων προβλημάτων με
τη συμμετοχή πολλών εμπλεκόμενων
εταίρων. Αυτή η μεθοδολογία μπορεί
να καταστεί πολύ χρήσιμη για τον
εκσυγχρονισμό της Δημόσιας
Διοίκησης προς την κατεύθυνση του
συστήματος της Νέας Διακυβέρνησης
(New Governance), όπου η σχέση του
πολίτη με το κράτος είναι σχέση
συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης
δημοσίων πολιτικών, στη βάση της
συναίνεσης και της συνεννόησης. Η
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης (ΚΑΔΔ) διαθέτει μακράν
εμπειρία στην εφαρμογή του
Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου, η
οποία είναι πολύ σημαντική για την
περαιτέρω αξιοποίηση της
μεθοδολογίας αυτής. Ειδικότερα στην

τρέχουσα συγκυρία, ο Δομημένος
Δημοκρατικός Διάλογος είναι ένα
πολύτιμο εργαλείο δημόσιας
διαβούλευσης που μπορεί να
συνδράμει ουσιαστικά σε μια
συμμετοχική διαδικασία
εκσυγχρονισμού της κυπριακής
Δημόσιας Διοίκησης.

Η προπαρασκευή του Δομημένου
Δημοκρατικού Διαλόγου ακολουθεί
συγκεκριμένα βήματα, τα οποία είναι:

l Η δημιουργία Ομάδας Διαχείρισης η
οποία πρέπει να στελεχώνεται από
τους βασικούς εμπλεκόμενους
εταίρους. 

l Η επισήμανση του ζητήματος που
τυγχάνει διαχείρισης και η σύνταξη
του ερωτήματος κλειδιού που θα
κληθούν να απαντήσουν οι
εμπλεκόμενοι εταίροι. 

l Η αναγνώριση του συνόλου των
εμπλεκομένων εταίρων που θα
συμμετάσχουν στη διαδικασία.

l Η σύνταξη σχετικής έκθεσης.

Στα πλαίσια του συνεργαστηρίου, με τη
χρήση ειδικού ηλεκτρονικού
λογισμικού ακολουθούνται τα εξής
βήματα:

l εφαρμόζεται δομημένα η
δημοκρατική συζήτηση μέσα από
την έκφραση των απόψεων όλων
των συμμετεχόντων, 

l στη συνέχεια οι απόψεις
κατηγοριοποιούνται από τους
συμμετέχοντες αναλόγως της
συνάφειας τους, 

l ακολούθως ιεραρχούνται ανάλογα
με τη σημαντικότητα που τους
προσδίδουν οι συμμετέχοντες, 

Ο Δομημένος Δημοκρατικός Διάλογος ως εργαλείο εκσυγχρονισμού
της Δημόσιας Διοίκησης

Γιάννης Παναγιώτου, Λειτουργός Επιμόρφωσης
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l στην επόμενη φάση συσχετίζονται

ώστε να καθοριστεί η αιτιακή σχέση

που μπορούν να έχουν μεταξύ τους. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία

διαμορφώνεται συναινετικά ένα

«Δέντρο Επιρροής» όλων των απόψεων

που κατατέθηκαν, το οποίο αναλύεται

από την Ομάδα Διαχείρισης και

συντάσσεται η τελική έκθεση που

διανέμεται σε όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς.

Δύο πρόσφατες και χαρακτηριστικές

εφαρμογές του Δομημένου

Δημοκρατικού Διαλόγου έγιναν στα

πλαίσια της διαμόρφωσης του

«Πιλοτικού Τοπικού Αναπτυξιακού

Σχεδίου Κρασοχωριών Λεμεσού» και

στα πλαίσια της «Διάγνωσης Αναγκών

Μάθησης και Ανάπτυξης στους

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Πρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη η

εφαρμογή του Δομημένου

Δημοκρατικού Διαλόγου στα πλαίσια

του «Εκσυγχρονισμού της Λειτουργίας

των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας

από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

(ΟΝΕΚ)». 

Το «Πιλοτικό Τοπικό Αναπτυξιακό

Σχέδιο Κρασοχωριών Λεμεσού»

εκπονείται από το Τμήμα Πολεοδομίας

και Οικήσεως (Υπουργείο Εσωτερικών),

σε συνεργασία με το Συμβούλιο της

Ευρώπης, την ΚΑΔΔ, κυβερνητικά

Τμήματα, ημικρατικούς Οργανισμούς,

Τοπικές Αρχές, οργανωμένα σύνολα και

15 κοινότητες της περιοχής. Σκοπός

του Σχεδίου είναι ο καταρτισμός ενός

μακρόπνοου σχεδιασμού που να

στηρίζεται στα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του χώρου, θέτοντας

τις κατευθύνσεις, τις στρατηγικές και τα

μέτρα που χρειάζονται για την

ανάπτυξη και την αναβάθμισή του. Η

ΚΑΔΔ υποστηρίζει το Τμήμα

Πολεοδομίας και Οικήσεως στη

διαμόρφωση του Πιλοτικού Τοπικού

Αναπτυξιακού Σχεδίου Κρασοχωριών

με την αξιοποίηση της μεθοδολογίας

του Δομημένου Δημοκρατικού

Διαλόγου, τόσο μέσα από την

εκπαίδευση των βασικών συντελεστών

όσο και κατά τη διαδικασία της

εφαρμογής.

Η Διάγνωση Αναγκών Μάθησης και

Ανάπτυξης στους Οργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αποτελεί μέρος

του συγχρηματοδοτούμενου από το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από

εθνικούς πόρους Έργου «Εκπαίδευση

για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και

Ηγετικής Ικανότητας στους

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Στόχος της διάγνωσης είναι η

καταγραφή και ιεράρχηση των

αναγκών μάθησης και ανάπτυξης που

υπάρχουν στους ΟΤΑ της Κύπρου σε

θέματα Διοίκησης και Ηγεσίας. Για τον

σκοπό αυτό διεξήχθηκαν 10 διήμερα

εργαστήρια Δομημένου Δημοκρατικού

Διαλόγου, υπό την καθοδήγηση της

ΚΑΔΔ, με γεωγραφικό διαχωρισμό, στα

οποία συμμετείχαν αντιπροσωπευτικές

ομάδες από τους ΟΤΑ και στα οποία

έγινε εξαγωγή πορισμάτων σε σχέση με

τα προβλήματα και τις ανάγκες που
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υπάρχουν στους Οργανισμούς αυτούς

στα σχετικά θέματα. Σκοπός των

εργαστηρίων ήταν επίσης η ανίχνευση,

η ιεράρχηση και η κατηγοριοποίηση

των γενεσιουργών αιτίων που

προκαλούν τα προβλήματα και η

διερεύνηση κατά πόσο και ποια από

αυτά μπορούν να ξεπεραστούν μέσα

από προγράμματα μαθησιακών

δραστηριοτήτων.

O «Εκσυγχρονισμός της Λειτουργίας

των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας»

αποτελεί μια προσπάθεια του

Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για

αναβάθμιση των Δημοτικών

Συμβουλίων Νεολαίας μέσα από

τροποποιήσεις στο καταστατικό

λειτουργίας τους ώστε να αρθούν

διάφορα εμπόδια που περιορίζουν την

υλοποίηση της προοπτικής τους. Η

μεθοδολογία του Δημοκρατικού

Δομημένου Διαλόγου κρίθηκε ως η

καταλληλότερη για τη διαχείριση αυτού

του σύνθετου ζητήματος, αφού

χρειάζεται να συγκεντρωθούν απόψεις

από πολλούς διαφορετικούς φορείς και

να τύχουν επεξεργασίας ώστε να

αποτυπωθούν συναινετικά στο τελικό

αποτέλεσμα. Για το σκοπό αυτό έχει

συγκροτηθεί Ομάδα Διαχείρισης με τη

συμμετοχή στελεχών του ΟΝΕΚ,

στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

και νέων που συμμετέχουν σε Δημοτικά

Συμβούλια Νεολαίας, με την

υποστήριξη της ΚΑΔΔ. Ήδη στελέχη

του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό

πρόγραμμα που διοργάνωσε η ΚΑΔΔ,

όπου εκπαιδεύθηκαν στις βασικές

αρχές και στην εφαρμογή του

Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου.

Ο Δομημένος Δημοκρατικός Διάλογος

είναι ένα σύγχρονο εργαλείο

εκσυγχρονισμού της Δημόσιας

Διοίκησης το οποίο θέτει στο επίκεντρο

τη διαβούλευση μεταξύ των πολιτών

υπό την καθοδήγηση της Πολιτείας. Η

περαιτέρω αξιοποίηση του Δομημένου

Δημοκρατικού Διαλόγου θα επιτρέψει

στην κυπριακή Δημόσια Διοίκηση να

ασκήσει τον ρόλο της συμμετοχικά, σε

στενή συνεργασία με τους πολίτες, με

την κοινωνία και με τους κοινωνικούς

εταίρους. Η ΚΑΔΔ διαθέτει την

εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη

δικτύωση που μπορεί να διευρύνει

ουσιαστικά την αξιοποίηση του

Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου.
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Βελτίωση του επαγγελματισμού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη 

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και

Προσωπικού (ΤΔΔΠ) σε συνεργασία με

την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας

Διοίκησης (ΚΑΔΔ), στο πλαίσιο της

αποστολής τους για συνεχή

αναβάθμιση των υπηρεσιών που

παρέχονται από τη Δημόσια Υπηρεσία

προς τον πολίτη, ανέλαβαν την

πρωτοβουλία για βελτίωση του

επαγγελματισμού των στελεχών των

Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη

(ΚΕΠ).  Μετά από σειρά συναντήσεων

των εμπλεκομένων καθορίστηκαν οι

τρεις βασικοί άξονες της πρωτοβουλίας

ως ακολούθως: 

1. Η ανάπτυξη των διοικητικών

ικανοτήτων των προϊσταμένων των

ΚΕΠ που αφορά στη βελτίωση των

βασικών διευθυντικών ικανοτήτων

τους ώστε να καθοδηγούν, να

υποστηρίζουν, να αναπτύσσουν, να

αξιολογούν και να επιβραβεύουν το

προσωπικό τους πιο

αποτελεσματικά.

2. Η βελτίωση της λειτουργικής και

διοικητικής οργάνωσης των ΚΕΠ,

που αφορά στον καθορισμό

ποσοτικών και ποιοτικών στόχων

για τις προσφερόμενες υπηρεσίες

και τη βελτίωση των λειτουργικών

και διοικητικών διαδικασιών τους

ώστε να υποστηρίζουν καλύτερα τη

διοίκηση και το προσωπικό στην

προσπάθεια του να προσφέρει τις

υπηρεσίες αυτές.

3. Η ανάπτυξη του επαγγελματισμού

των λειτουργών των ΚΕΠ, που

αφορά στη βελτίωση των

επαγγελματικών ικανοτήτων των

λειτουργών των ΚΕΠ ώστε να

επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα

ποσοτικά και ποιοτικά επίπεδα

απόδοσης, ιδιαίτερα αυτά που

αφορούν στη συμπεριφορά ως

προς την εξυπηρέτηση των

πολιτών. 

Στη βάση των πιο πάνω αξόνων

σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και

αξιολογήθηκε από τον Νοέμβριο 2010

μέχρι και τον Ιούλιο 2013, μια σειρά

από μαθησιακές δραστηριότητες με

στόχο, αφενός, τον συστηματικό

εντοπισμό των προβλημάτων και των

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα

ΚΕΠ και αφετέρου, την αντιμετώπισή

τους μέσα από την ανάπτυξη των

κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και

συμπεριφορών των στελεχών των ΚΕΠ,

αναλόγως των καθηκόντων που

καλούνται να επιτελέσουν. 

Τον Νοέμβριο 2010 διοργανώθηκε

στην ΚΑΔΔ Διαγνωστικό Εργαστήριο

για τη διοικητική ομάδα των Κέντρων

Εξυπηρέτησης του Πολίτη, το οποίο

απευθυνόταν στους προϊσταμένους

των ΚΕΠ και στους αρμόδιους

Παναγιώτα Χαραλάμπους, Λειτουργός Επιμόρφωσης
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λειτουργούς του ΤΔΔΠ. Σκοπός του

εργαστηρίου ήταν να δημιουργηθεί

κοινή αντίληψη γύρω από τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα

ΚΕΠ και τις αρχές και αξίες που πρέπει

να υιοθετήσει το προσωπικό για την

προσφορά επαγγελματικών

υπηρεσιών. 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι

συμμετέχοντες εντόπισαν και

κατέγραψαν προβλήματα σχετικά με τη

λειτουργία των ΚΕΠ και τις επιδράσεις

των προβλημάτων αυτών στην

επίτευξη των στόχων των ΚΕΠ.

Πρόσθετα, επιλέγηκαν τα κυριότερα

προβλήματα με σκοπό να επιλυθούν

μέσα από την προσπάθεια για

ανάπτυξη του επαγγελματισμού στα

ΚΕΠ και εντοπίστηκαν οι αξίες που

πρέπει να διέπουν το προσωπικό και

στις οποίες θα βασίζεται ο

επαγγελματισμός και η σωστή

συμπεριφορά των στελεχών των ΚΕΠ. 

Τον Ιανουάριο 2011,

πραγματοποιήθηκε εργαστήριο για

«Ανάπτυξη των Διευθυντικών

Ικανοτήτων των Προϊσταμένων των

ΚΕΠ και των Αρμόδιων Λειτουργών στο

ΤΔΔΠ». Οι κυριότεροι στόχοι του

εργαστηρίου ήταν η παροχή γνώσεων

και δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες

για βελτίωση της απόδοσης σε βασικές

ικανότητες διοίκησης και ηγεσίας, και η

συμβολή στη βελτίωση και την

προώθηση της επαγγελματικής εικόνας

των ΚΕΠ. Μέσα από τη διεξαγωγή

συζητήσεων, την εργασία σε ομάδες,

την παρουσίαση θεωρητικών

σχημάτων και την προβολή και

συζήτηση ταινιών, αναλύθηκαν τα

ζητήματα της σχέσης των αξιών και της

ηγεσίας, της εξασφάλισης της

δέσμευσης του προσωπικού μέσω των

διαδικασιών της συμβουλευτικής

καθοδήγησης, της ανατροφοδότησης,

της στοχοθέτησης και της υποκίνησης,

καθώς και της σημασίας της

επαγγελματικής εικόνας για τον

Οργανισμό.

Στη βάση των πορισμάτων των δύο

πρώτων εργαστηρίων σχεδιάστηκαν

και πραγματοποιήθηκαν από τον

Φεβρουάριο 2011 μέχρι και τον Ιούλιο

2013, σε παγκύπρια βάση, επτά

εργαστήρια «Ανάπτυξης

Επαγγελματικών Ικανοτήτων» για το

σύνολο του προσωπικού των ΚΕΠ. Ως

στόχοι των εργαστηρίων τέθηκαν η

δημιουργία αξιών για την ανάπτυξη

επαγγελματισμού στα ΚΕΠ, η βελτίωση

της απόδοσης των συμμετεχόντων σε

βασικές επαγγελματικές ικανότητες και

στην εξυπηρέτηση των πελατών, η
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ανάπτυξη των δεξιοτήτων των

συμμετεχόντων στον χειρισμό

δύσκολων διαπροσωπικών

καταστάσεων, και η βελτίωση και

προώθηση της σωστής επαγγελματικής

εικόνας των ΚΕΠ. 

Με την καθοδήγηση εξειδικευμένων

στα εν λόγω θέματα ιδιωτών

εκπαιδευτών και μέσα από πρακτική

εξάσκηση, συζητήθηκαν τα ζητήματα

του επαγγελματισμού και των αξιών,

της επικοινωνίας στον Οργανισμό, της
επίλυσης συγκρούσεων και της έννοιας
της συναισθηματικής νοημοσύνης, της
εξυπηρέτησης και της δημιουργίας
εμπιστοσύνης, καθώς και της σημασίας
της επαγγελματικής εικόνας και
επαγγελματικής ενδυμασίας. Τα σχόλια
που λήφθηκαν από τους
συμμετέχοντες στις αξιολογήσεις των
εργαστηρίων ήταν ιδιαιτέρως θετικά,
μέχρι και ενθουσιώδη. Η άποψη ότι η
εκπαίδευση ανταποκρίθηκε στις

ανάγκες των συμμετεχόντων και τους

ενίσχυσε για καλύτερη επιτέλεση της

εργασίας τους, όπως και η δέσμευση

των συμμετεχόντων για υιοθέτηση των

κατευθυντήριων γραμμών που

δόθηκαν και για εφαρμογή των

γνώσεων και δεξιοτήτων που

αναπτύχθηκαν, αποτελούν σχόλια που

επανέρχονται. Πιο κάτω παρατίθενται

αυτούσια ορισμένα από τα γραπτά

σχόλια των συμμετεχόντων:

Εξαιρετικό εργαστήριο από όλες τις
πτυχές! Θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα όσα
έχω αποκομίσει.

Ακόμα μια φορά η Δημόσια Υπηρεσία
απέδειξε ότι είναι δίπλα μας!

Άριστο Εργαστήριο!  Ήταν μέσα στην ψυχολογία
μας και άγγιξε ακριβώς τα σημεία που μας
προβληματίζουν. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να
λύσω πολλούς προβληματισμούς σε σχέση με
την εξυπηρέτηση του πολίτη.
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Στο πλαίσιο της διαχρονικής
συνεργασίας και δεσμών με το
Chartered Institute of Personnel and
Development (CIPD), η Κυπριακή
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)
προσέφερε την ευκαιρία στα στελέχη
της να επιμορφωθούν σε θέματα
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
(HRD-L&D). Το χρονικό σημείο των
δραστηριοτήτων (9/2012 – 9/2013)
είναι άμεσα συνυφασμένο με τον
επανασχεδιασμό του τρόπου
λειτουργίας της ΚΑΔΔ, ο οποίος
αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης
αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας ως προς το έργο που
έχει να επιτελέσει.

Πέραν από τις άμεσες λειτουργικές
ανάγκες, η πρωτοβουλία διαπνέεται
από τη φιλοσοφία μάθησης ενός
Οργανισμού που φιλοδοξεί να παράγει
και να διαχέει μάθηση, και της
προσπάθειας για συνεχή αναβάθμιση
των προσόντων, των δεξιοτήτων, αλλά

και της γενικότερης επαγγελματικής

αρτιότητας του προσωπικού της ΚΑΔΔ

ώστε αυτό να μπορεί να

ανταποκρίνεται άμεσα στις εξελίξεις

και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του

τομέα.

Οι λειτουργοί της ΚΑΔΔ καλούνται να

εμπλακούν ενεργά στο έργο της

διαχείρισης της μάθησης στα

Υπουργεία και Τμήματα της Δημόσιας

Υπηρεσίας, παρέχοντας συμβουλές ως

προς τη σύσταση των Πυρήνων

Μάθησης και λαμβάνοντας μέρος στην

κατάρτιση και υποστήριξη σε κάθε

στάδιο της εργασίας τους (διάγνωση

αναγκών μάθησης, σχεδιασμός,

υλοποίηση, αξιολόγηση

δραστηριοτήτων μάθησης).

Για να καταστεί εφικτός ο πιο πάνω

στόχος θα πρέπει οι λειτουργοί που θα

τον φέρουν εις πέρας να καταστούν

«πολυδύναμοι», δηλαδή να

αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια,

όπως γνώσεις, δεξιότητες, εγκυρότητα,

που θα τους επιτρέψουν να

επιτελέσουν αποτελεσματικά το έργο

τους. 

Μετά από σχετική διερεύνηση, η ΚΑΔΔ

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι

λειτουργοί της θα μπορούσαν να

αποκτήσουν σε σημαντικό βαθμό τα

πιο πάνω εφόδια μέσω της ιδιότητας

μέλους στο Chartered Institute of

Personnel and Development (CIPD) του

Ηνωμένου Βασιλείου και της

εκπαίδευσης που απαιτείται γι’ αυτό

τον σκοπό. Η ιδιότητα μέλους μπορεί

να αποκτηθεί είτε μέσα από ένα

συστηματικό πρόγραμμα θεωρητικής

αλλά και πρακτικής κατάρτισης του

προσωπικού, είτε, για το πιο έμπειρο

προσωπικό, μέσα από την αξιολόγηση

και αναγνώριση-πιστοποίηση της

εμπειρίας τους.

Η υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας

ανάπτυξης, η οποία αγκαλιάστηκε από

Πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών της ΚΑΔΔ σε θέματα μάθησης
και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργασία με το CIPD

Φίλιππος Φιλίππου, Λειτουργός Επιμόρφωσης
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τους λειτουργούς επιμόρφωσης της

ΚΑΔΔ, δύναται να οδηγήσει σε

σημαντική αναβάθμιση της μάθησης

με ευεργετικά αποτελέσματα και

όφελος για ολόκληρη τη Δημόσια

Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση,

αυτήν της στασιμότητας και του

εφησυχασμού, η απουσία αναβάθμισης

της τεχνικής κατάρτισης των

λειτουργών επιμόρφωσης πιθανώς να

οδηγούσε σε αποτυχία εφαρμογής του

νέου τρόπου λειτουργίας της ΚΑΔΔ.

Το Chartered Institute of Personnel and

Development έχει τη δυνατότητα να

παρέχει προγράμματα ειδικά

σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται

στις ανάγκες του κάθε Οργανισμού.

Στην προκείμενη, προχώρησε στη

συνδιαμόρφωση με την ΚΑΔΔ, ενός

προγράμματος που συνδυάζει την

εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική

εξάσκηση, επίβλεψη και αξιολόγηση

από προσωπικούς εκπαιδευτές.     

Η ΚΑΔΔ θεωρεί τη διατήρηση και

ανάπτυξη των δεσμών με Οργανισμούς

που δραστηριοποιούνται σε θέματα

διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου

δυναμικού, όπως είναι το CIPD, ως

θεμελιώδους σημασίας για την

αποστολή που καλείται να επιτελέσει. 

Το CIPD αποτελεί ένα από τα

μεγαλύτερα επαγγελματικά σώματα

διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου

δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με

135 000 μέλη σε 120 χώρες.

Απολαμβάνει διεθνούς κύρους και

θεωρείται ως το εγκυρότερο στην

Ευρώπη, ενώ η ιδιότητα μέλους στο

CIPD, το οποίο απέκτησε Chartered

Status από το 2000, θεωρείται από τις

πλέον βαρύνουσες στην Κύπρο, και

παγκοσμίως. Απόδειξη αυτού, το

γεγονός ότι ο Μη Κερδοσκοπικός

Οργανισμός CyHRMA (Cyprus Human

Resource Management Association), ο

μοναδικός επαγγελματικός Σύνδεσμος

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

(HRM) στη χώρα, εφαρμόζει  τα

πρότυπα του CIPD στο πλαίσιο της

μεταξύ τους στενής συνεργασίας.  

Οι δραστηριότητες μάθησης

πραγματοποιήθηκαν στην αγγλική

γλώσσα. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός

ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα

πρόβλημα στην υλοποίηση των

δραστηριοτήτων, ενώ οι προοπτικές

συνέχισης της εποικοδομητικής και

παραγωγικής συνεργασίας και μετά την

ένταξη των λειτουργών της ΚΑΔΔ στις

τάξεις των μελών του CIPD, είναι οι

καλύτερες δυνατές. H γεωγραφική,

πολιτισμική και γλωσσική εγγύτητα των

δύο οργανισμών (ΚΑΔΔ – CIPD) θα

αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για

μια διαχρονική σχέση και παραγωγική

συνεργασία.

Όπως αναφέρθηκε, η ΚΑΔΔ έχει

ιστορικό στενών δεσμών με το CIPD. Το

ιστορικό αυτό σχετίζεται με την αρχική

εκπαίδευση των πρώτων λειτουργών

που στελέχωσαν την ΚΑΔΔ από τους

προκατόχους του CIPD (IPM, ITD).

Αποτέλεσμα αυτού είναι η ΚΑΔΔ να

διαπνέεται από μια φιλοσοφία μάθησης

συναφή με αυτήν του CIPD. Τόσο το

CIPD όσο και η ΚΑΔΔ χρησιμοποιούν

προσεγγίσεις και μεθοδολογίες

εκπαίδευσης που δεν περιορίζονται

στις ακαδημαϊκές – θεωρητικές πτυχές

της μάθησης, αλλά δίδουν έμφαση στις

πρακτικές. Η προσέγγιση αυτή κρίνεται

ως η πλέον αποτελεσματική και είναι

συμβατή με το όραμα και την

αποστολή της ΚΑΔΔ. Συνεπώς, με την

ανάγκη για εκπαίδευση των νέων

στελεχών καθώς και για την απόκτηση

από αυτά επίσημου καθεστώτος

μέλους από σχετικό επαγγελματικό

οργανισμό, η ΚΑΔΔ έχει κτίσει πάνω

στην ίδια βάση, προσβλέποντας σε

μελλοντικές δραστηριότητες που θα

διαχέουν τη σχετική τεχνογνωσία και

στους στενότερους συνεργάτες που

διαθέτει η ΚΑΔΔ: τα μέλη των Πυρήνων

Μάθησης των Οργανισμών και

Υπηρεσιών της κυπριακής Δημόσιας

Υπηρεσίας.     

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά

κάποια ορισμένα στοιχεία για το

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που

πραγματοποιήθηκε:

CIPD Certificate in Learning and Development Practice (CLDP)
Programme objectives

This certificate programme has been developed alongside the new HR Profession Map from CIPD to meet the standards
of the new qualifications framework. This foundation level qualification is ideal for learning and development
professionals wishing to acquire a wide range of relevant practical skills, and who wish to further develop their career.
The CIPD Certificate in Learning and Development Practice (CLDP) uses a highly practical approach, to provide an in-
depth and thorough grounding in the learning cycle and the fundamentals of learning and development. It is ideal for
practitioners looking to acquire a means of professional recognition in the field of learning and development. The CLDP
replaces the Certificate in Training Practice or CTP.
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Key benefits
The qualification will give learners the knowledge and confidence to increase their effectiveness in their day to day role.
The modules are designed to be very practical. They will build on existing L&D skills so they can immediately apply what
they have learned to their current L&D role.
Successful completion of the qualification also forms part of the requirements of Associate membership of the CIPD. By
ensuring your people complete a CIPD qualification with us, you can be confident that they have the necessary skills,
knowledge and professionalism that are required to excel in their work in L&D, leading to the improved performance of
your L&D team.

Programme Structure

Module 1
Introductory workshop and professional development

Understanding organisations and the role of L&D

Module 2
Using L&D information

Learning Needs Analysis
Designing L&D activities

Module 3
Delivering L&D activities

Module 4
L&D evaluation

L&D Management Skills
Module 5

Workplace Coaching Skills
L&D Consulting Skills

How to complete the qualification
To complete the certificate, participants will need to

attend in-class days of study. Each of these blocks will
comprise learning units that cover a range of subjects
in learning and development. In addition to the eleven
face-to-face workshop days, participants will also be
required to undertake assessments and other self-
directed learning for each of the units.
During the programme, participants will have personal
tutor support to help and guide them through what
they need to know and do. There is also a virtual
learning environment (VLE) dedicated to the Certificate
group to provide links to additional resources and an
opportunity to share ideas and learning with the tutor
and other members of the group.

Assessment
Each unit contains a number of assessments that take
the form of either a practical review or a selection of
written samples, such as a written assignment which
will be between 300-2,000 words or completion of a
development template.
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Συνάντηση του Δικτύου Διευθυντών Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων και
Σχολών Δημόσιας Διοίκησης

Κάθε εξάμηνο, στην εκάστοτε χώρα
που αναλαμβάνει την Προεδρία του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
διεξάγεται συνάντηση του Δικτύου
Διευθυντών Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων
και Σχολών Δημόσιας Διοίκησης
(DISPA). Η συνάντηση αυτή σκοπό έχει
την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών
μεταξύ των Διευθυντών όλων των
Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων και Σχολών
Δημόσιας Διοίκησης και είθισται να
επικεντρώνεται σε ένα θέμα.

Στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας
του Συμβουλίου ΕΕ το δεύτερο
εξάμηνο 2012, η συνάντηση DISPA
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό
Κέντρο «Φιλοξενία» στις 11-12
Οκτωβρίου 2012 έχοντας ως γενικό
θέμα «Ενισχύοντας την επίδραση της
εκπαίδευσης στην οργανωσιακή
απόδοση» (“Enhancing the Impact of
Training on Organizational
Performance”).

Το πρόγραμμα της συνάντησης

επικεντρώθηκε σε δύο θεματικούς

άξονες: (1) την αποτελεσματική

μεταφορά της μάθησης από τον χώρο

της εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας,

και (2) την προώθηση της μάθησης

μέσα από την εργασία, δηλαδή μέσω

διαδικασιών κατά τις οποίες η μάθηση

και η διεξαγωγή πραγματικής εργασίας

συμπίπτουν και έτσι το πρόβλημα της

μεταφοράς της μάθησης στην εργασία

δεν εγείρεται.  

Η συνάντηση άρχισε με παρουσίαση

του έργου της Κυπριακής Ακαδημίας

Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) από τους

ανώτερους λειτουργούς κ. Μάριο

Μιχαηλίδη και κα Νόνη Διάκου.  Στη

συνέχεια, ο Πρόεδρος της συνάντησης

και Προϊστάμενος της ΚΑΔΔ κ. Σώτος

Σιακίδης, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος

της Κύπρου στο Δίκτυο DISPA και

υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της

συνάντησης στην Κύπρο, αναφέρθηκε

επιγραμματικά στο περιεχόμενο και τις

πέντε θεματικές ενότητες που θα

απασχολούσαν τις εργασίες των

συνέδρων.

Θεματική Ενότητα 1

Ο Δρ Paul Donovan, καθηγητής στο
Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας,
ανέπτυξε το θέμα «Η  μεταφορά της
μάθησης από την τάξη στο χώρο
εργασίας», που συνδέεται με τον
πρώτο θεματικό άξονα του Συνεδρίου:
«Αποτελεσματική μεταφορά της
μάθησης από τον χώρο της
εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας». Ο
Δρ Donovan παρουσίασε την έρευνα
που πραγματοποίησε μεταξύ των
επαγγελματιών στον χώρο της
διοίκησης και ανάπτυξης προσωπικού
στην Ιρλανδία με ερώτημα: «Ποιοι είναι
εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν
σημαντικά τη μεταφορά ή μη της

Νίκος Μιλτιάδους, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α’
Άντρη Χατζηπροκόπη, Διοικητικός Λειτουργός 
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μάθησης στον χώρο εργασίας, ούτως
ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση στην
απόδοση των συμμετεχόντων»,
ορίζοντας ως μεταφορά της μάθησης
«την αποτελεσματική και συνεχή
εφαρμογή στον χώρο εργασίας των
γνώσεων και δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν στη μαθησιακή
δραστηριότητα». Οι παράγοντες αυτοί
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας είναι:

l Η αποτελεσματικότητα του
εκπαιδευτή.

l Η αντίληψη των συμμετεχόντων ως
προς τη σχετικότητα της
επιμόρφωσης με την εργασία τους.

l Η σχετικότητα με το Σχέδιο
Υπηρεσίας τους.

l Η υποστήριξη που έλαβαν από τον
Οργανισμό τους για να
επιμορφωθούν. 

l Το κίνητρο που είχαν για να
συμμετάσχουν.

l Η ποιότητα της επιμόρφωσης.

l Το περιβάλλον της μαθησιακής

δραστηριότητας.

Tα αποτελέσματα της πιο πάνω

έρευνας αντιπαραβλήθηκαν με την

έρευνα του Δρα Jack Phillips (2003),

που προσπάθησε να απαντήσει ένα

άλλο βασικό ερώτημα: «κατά πόσο

υπάρχει κάποιο μετρήσιμο μέγεθος

που μπορούμε να επιλέξουμε για να

αναπαραστήσουμε ένα αποτέλεσμα με

βάση το οποίο θα μπορούμε να

συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα

των διαφόρων μαθησιακών

δραστηριοτήτων σε διάφορους

κλάδους στον ιδιωτικό/δημόσιο

τομέα». Το μέγεθος αυτό είναι το

Return on Investment (Phillips ROI

Methodology). Στην έρευνα του ο

Phillips κατέληξε σε 7 παράγοντες, οι

οποίοι συσχετίζουν τη θετική επίδραση

που έχει η Απόδοση της Επένδυσης

στις μαθησιακές δραστηριότητες, και

είναι:

1. Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η

αποκτηθείσα μάθηση στον χώρο

εργασίας.

2. Η αποτελεσματικότητα του

εκπαιδευτή.

3. Η διαχείριση της μεταφοράς της

μάθησης.

4. Η χρησιμότητα με τη σταδιοδρομία.

5. Οι προσδοκίες του προϊσταμένου.

6. Η αντίληψη των συμμετεχόντων ως

προς τη σχετικότητα της

επιμόρφωσης με την εργασία τους.

7. Το περιβάλλον της μαθησιακής

δραστηριότητας.

Συγκρίνοντας ο Δρ Donovan τα

αποτελέσματα της ερευνητικής

δουλειάς του Phillips και της δικής του,

προκύπτει ότι η αποτελεσματικότητα

του εκπαιδευτή, η αντίληψη των
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συμμετεχόντων ως προς τη

σχετικότητα της επιμόρφωσης με την

εργασία τους και το περιβάλλον της

μαθησιακής δραστηριότητας,

παρουσιάζονται ως κοινοί παράγοντες

που μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά

την επιτυχή μεταφορά της μάθησης

που λαμβάνεται στον χώρο

εκπαίδευσης στον εργασιακό χώρο.

Θεματική Ενότητα 2

Ως δεύτερη θεματική ενότητα σχετικά
με την προώθηση της μάθησης μέσα
από την εργασία, παρουσιάστηκε το
συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ,
Έργο της ΚΑΔΔ με τίτλο «Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης για Στρατηγική, Ηγετική
και Διευθυντική Ανάπτυξη της
Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας». Η
χρηματοδότηση του Έργου ανέρχεται
στα €3.000.000 περίπου και θα
διαρκέσει έως το 2015. Η Σύμβαση της
οποίας στόχος είναι ο σχεδιασμός, η
υλοποίηση και η αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για
ικανοποίηση των αναγκών μάθησης
των στελεχών της Δημόσιας

Υπηρεσίας, έχει ανατεθεί, μετά από
ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, στην
Κοινοπραξία που αποτελείται από τη
PriceWaterHouseCoopers (PWC) και το
CIIM.

Την παρουσίαση ανέλαβε ο
εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας
κ. Φίλιππος Σώσειλος. Ο κ. Σώσειλος
που ανέφερε ως γενικό στόχο του
Έργου την ενίσχυση της στρατηγικής,
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας της
Δημόσιας Υπηρεσίας μέσω της
παροχής στους Οργανισμούς και στα
στελέχη της, καινοτόμων υπηρεσιών
μάθησης και επί τόπου στήριξης για
εφαρμογή της μάθησης στην πράξη. Το
Έργο ενσωματώνει τη συστηματική
εισαγωγή πρακτικών στρατηγικού
μάνατζμεντ στους Οργανισμούς των
συμμετεχόντων στελεχών της
Δημόσιας Υπηρεσίας.

Στο Έργο θα συμμετάσχουν 2500
διευθυντικά στελέχη της Δημόσιας
Υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά
προγράμματα στους τομείς της
Στρατηγικής, της Διοίκησης και της
Ηγεσίας, οι οποίοι στη συνέχεια θα
υλοποιήσουν βελτιωτικές

πρωτοβουλίες (work-based projects)
για εφαρμογή πρακτικών στρατηγικού
μάνατζμεντ και διοίκησης βάσει
στόχων στον Οργανισμό τους. 

Θεματική Ενότητα 3

Ο Δρ Pete Mann, Διεθνής Σύμβουλος
Μάθησης, παρουσίασε την τρίτη
θεματική ενότητα: Μάθηση μέσα από
Δράση (Action Learning). Η σύνδεση
του Action Learning με το θέμα της
συνάντησης DISPA σε ό,τι αφορά στη
μεταφορά της μάθησης στον χώρο
εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι η
συγκεκριμένη μέθοδος μάθησης
χρησιμοποιείται για επίλυση
προβλημάτων με μη σαφή
προδιαγραμμένη λύση στον χώρο
εργασίας. Αυτή η μέθοδος θα
χρησιμοποιηθεί ως μία από τις
μεθοδολογίες μάθησης στα πλαίσια
του συγχρηματοδοτούμενου Έργου
«Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για
Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική
Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας
Υπηρεσίας».

Πατέρας της μεθόδου είναι ο Reginald
Revans, ο οποίος καθορίζει ως βασικά
στοιχεία για να λειτουργήσει το Action
Learning τα εξής:

l Projects: πραγματικά προβλήματα
σε πραγματικό χρόνο. 

l Organizational system: έναν
ιδιοκτήτη του προβλήματος που
θέλει αποτελέσματα και έναν
χορηγό του προβλήματος που δίδει
εξουσιοδοτήσεις για τη
διεκπεραίωση του προβλήματος. 

l Action learning sets: ένα σύνολο
ατόμων (action learners) που
συναντώνται σε τακτά χρονικά
διαστήματα για να υποστηρίξουν ή
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να προκαλέσουν ο ένας τον άλλο με

τη σειρά ώστε να επιλύσουν το

πραγματικό πρόβλημα που τέθηκε.  

Ο καθηγητής Revans προχώρησε και

έδωσε την εξίσωση μάθησης  που

χρησιμοποιείται στο Action Learning,

δηλαδή: 

L = P + Q

Όπου: 

L: η μάθηση (Learning)

P: η «προγραμματισμένη» μάθηση

(Programming), δηλαδή η γνώση

που παίρνουμε από διάφορα μέσα,

όπως βιβλία κ.α. 

Q:  η στοχαστική γνώση που

προέρχεται από τις φρέσκες

ερωτήσεις τύπου «Τι θα συνέβαινε

εάν …» (Questioning),  που θέτουν

οι action learners στο άτομο που

θέλει να επιλύσει το πρόβλημά του

και αδυνατεί λόγω έλλειψης

εξειδικευμένης γνώσης του

αντικειμένου του προβλήματος ή

από σύγχυση.

Η μέθοδος αυτή εισηγείται και

διαφορετικές τοπολογίες των action

learning sets, δηλαδή διαφορετική

σύνθεση του action learning set:

l Αν είναι άτομα που εργάζονται στο

ίδιο πρόβλημα ως ομάδα και

εργάζονται σε διαφορετικά

τμήματα του ιδίου Οργανισμού, ή 

l αν είναι άτομα που εργάζονται σε

παρόμοια προβλήματα αλλά σε

διαφορετικούς Οργανισμούς ή

l αν είναι άτομα τα οποία

αποσπάστηκαν σε παρόμοιες θέσεις

σε αυτές που εργάζονταν αλλά σε

άλλους Οργανισμούς. 

Προχωρώντας ο Δρ Mann επεξήγησε
τη μέθοδο εργασίας του action
learning, παραθέτοντας ως βασικές
δεξιότητες: την «ενεργό ακοή» (active
listening), την υποστήριξη, και την
πρόκληση πού χρησιμοποιούνται και
πότε από τα μέλη του action learning
set. Πρόσθετα, παρουσιάστηκαν
πραγματικά παραδείγματα
προβλημάτων (projects) που

επιλύθηκαν με τη μέθοδο του action
learning και έγινε επίδειξη της μεθόδου
με συμμετοχή των συνέδρων, όπου και
συζητήθηκαν τα συμπεράσματα της
όλης εμπειρίας του action learning.   

Θεματική Ενότητα 4

Ο «Δομημένος Δημοκρατικός
Διάλογος» παρουσιάστηκε ως μια
μεθοδολογία ειδικά σχεδιασμένη για να
υποβοηθά ανομοιογενείς ομάδες να
χειρίζονται πολύπλοκα ζητήματα σε
σχετικά περιορισμένο χρόνο,
ευνοώντας τη δημιουργία μάθησης
μέσα από την εκτέλεση της ίδιας της
εργασίας. Η μεθοδολογία αυτή καθιστά
δυνατό το συγκερασμό εισηγήσεων
από άτομα με διαφορετικές απόψεις,
υπόβαθρο και προοπτικές, μέσω μιας
διαδικασίας η οποία είναι δομημένη,
δημοκρατική και ευνοεί τη συνεργασία.
Εισηγητής της τέταρτης θεματικής
ενότητας ήταν ο κ. Γιάννης Λαούρης, ο
οποίος έχει τεράστια εμπειρία στην
εφαρμογή της συγκεκριμένης
μεθοδολογίας.
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Για να μπορούν οι συμμετέχοντες να

κατανοήσουν καλύτερα πώς

χρησιμοποιείται αυτή η μεθοδολογία

παρουσιάστηκε πρακτική εφαρμογή

της. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε  η

προσπάθεια που γίνεται με

πρωτοβουλία του Τμήματος

Πολεοδομίας και Οικήσεως για

εκπόνηση Πιλοτικού Τοπικού

Αναπτυξιακού Σχεδίου για την Περιοχή

Κρασοχωριών Λεμεσού. Η παρουσίαση

έγινε από τον κ. Μάριο Μιχαηλίδη,

ανώτερο λειτουργό επιμόρφωσης, ο

οποίος εξήγησε ότι ο λόγος για τον

οποίο επιλέγηκε η συγκεκριμένη

μεθοδολογία εδράζεται στο γεγονός

ότι η προσέγγιση σε ευρωπαϊκό

επίπεδο στοχεύει στην ενίσχυση της

συμμετοχής των πολιτών στη

διαμόρφωση του οράματος και της

πολιτικής ανάπτυξης στην περιοχή

όπου διαβιούν, στα πλαίσια της

διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τη

βάση, πράγμα που μπορεί να

επιτευχθεί μέσω της χρήσης του

Δομημένου Διαλόγου.

Απτό παράδειγμα της χρήσης του
Δομημένου Διαλόγου αποτέλεσε η
ειδική παρουσίαση που έγινε στο
μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στο
Όμοδος, κατά την οποία οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
δουν πώς η συγκεκριμένη μεθοδολογία
βοήθησε τη διαδικασία εκπόνησης
Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή αλλά

και να διατυπώσουν ερωτήσεις και
απόψεις ως προς τη χρήση της.

Πέραν των διαφόρων μεθοδολογιών –
τόσο εκείνων που ευνοούν τη
μεταφορά της μάθησης από την τάξη
στον χώρο εργασίας, όσο και εκείνων
που ευνοούν τη δημιουργία μάθησης
μέσα από την εκτέλεση της ίδιας της
εργασίας, υπάρχουν και συγκεκριμένες
συνθήκες που, εάν και εφόσον
καλλιεργούνται μέσα στους
Οργανισμούς, μπορούν επιπρόσθετα
να συμβάλουν στην επαύξηση της
επίδρασης της μάθησης στην
οργανωσιακή απόδοση. Μία τέτοια
σημαντική συνθήκη είναι και η
κατανόηση της συμβολής που μπορεί
να επιφέρει στην οργανωσιακή
απόδοση η δημιουργικότητα και η
καινοτομία και κατ’ επέκταση η
ενθάρρυνση και προώθηση των δύο
αυτών στοιχείων μέσα στους
Οργανισμούς.

Είναι γι’ αυτό τον λόγο που στα πλαίσια
του προγράμματος εργασιών της
συνάντησης DISPA, η ΚΑΔΔ
συμπεριέλαβε παρουσίαση με θέμα «Η
τέχνη της καινοτομίας». Το θέμα αυτό
αναπτύχθηκε με τρόπο ζωντανό και
πρωτότυπο από τον κ. Ντίμη Μιχαηλίδη
που ειδικεύεται στους τομείς της
δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

Αφού επεξήγησε ότι η
δημιουργικότητα είναι πράξη και ότι η
καινοτομία είναι αδύνατη χωρίς

δημιουργικότητα, ο κ. Μιχαηλίδης

τόνισε ότι η δημιουργικότητα και η

καινοτομία είναι πράγματα που

μπορούν να αναπτυχθούν στους

Οργανισμούς μέσα από την ενίσχυση

τριών παραγόντων: των «πηγών» της

δημιουργικότητας, της «δομής» της

καινοτομίας, και της «κουλτούρας» για

Ο κάθε ένας από αυτούς τους

παράγοντες περιλαμβάνει αριθμό

συγκεκριμένων στοιχείων. Στις «πηγές»

της δημιουργικότητας

περιλαμβάνονται τα τρία απαιτούμενα

στοιχεία για κάθε στοχευμένη

δημιουργική πράξη που είναι το

«ταλέντο», η «ενέργεια» και η

«μέθοδος». Στη «δομή» της

καινοτομίας, που συνίσταται στο

οργανωμένο πλαίσιο που υποστηρίζει

τη δημιουργία καινοτομίας

περιλαμβάνονται: το «άτομο», η

«ομάδα», ο «στόχος» και το «σύστημα».

Η «κουλτούρα», που είναι ο τρίτος

απαραίτητος παράγοντας για τη

δυνατότητα καινοτομίας περιλαμβάνει

τα εξής πέντε στοιχεία: τις «ιδέες», την

«ελευθερία», τη «δέσμευση», το

«χιούμορ» και το «ρίσκο».

Εν κατακλείδι, ο κ. Μιχαηλίδης

κατέστησε σαφές ότι είναι ουσιαστικά

η επιδέξια σύνθεση όλων των πιο πάνω

στοιχείων που μπορεί να καταστήσει

έναν Οργανισμό καινοτόμο.
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